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os arts. 50 e 60 da Resolução na 24, de 2001, do Senado 
Federal. Seno Jefferson Peres .. 

Parecer !lO 1.166, de 2002, ela Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 226, de 
2000 (na 48312000, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 

V 
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Record de Curitiba Ltda. para executar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na cidade de Curitiba, 

544 Estado do Paraná. Seno Alvaro Dias .. 731 
Parecer n° 1.167, de 2002, da Comissão de Edu

cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 230, de 
2002 (na 1.19812000, na Câmm'a dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comuni
tária FM Santa Rita - Um Bem da Comunidade 99,9 
MHZ a executar serviço de radiodifusão comunitária na 

628 cidade de Santa Cruz, Estado do Rio Grande do Norte. 
Seno Mm'inaSilva .. 734 

Parecer na 1.168, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 306, de 2002 
(na 1.450/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão à Rádio Rural de Concórdia 

630	 Lteb., para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Concórdia, Estado de Santa 
Catarina Seno Casildo Maldaner . 736 

Parecer na 1.169, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 312, de 

651	 2002 (na 1.55312001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Assistencial 
Cultural Padre Deóclides a executar serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Acari, Estado do Rio 
Grande do Norte. Seno Marina Silva .. 737 

Parecer na 1.170, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 11" 316, de 2002 

661	 (n° 1.60712002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Cultural, Educacional e Rádio 
Comunitária de Pirabeiraba a executar serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Joinville, Estado de Santa Ca
tarina. Seno Casildo Maldaner. .. 739 

Parecer na 1.171, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 320, de 

665	 2002 (na 1.484/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difusora 
São Joaquim Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de São Joaquim, Esta
do de Santa Catarina. Seno Casildo Maldaner. .. 741 

666 Parecer na 1.172, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Lllgislativo na 330, de 
2002 (na 1.548/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão 
Comunitária de Urussanga a executar serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Urussanga, Estado de 
Santa Catarina. Seno Casildo Maldaner. . 743 

666 Parecer na 1.173, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 335, de 
2002 (na 1.262/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação 
Comunitária de Cmnpo Alegre - SC a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Campo Ale
gre, Estado de Santa Catarina. Seno Casildo Maldaner. ... 745 -727 Pm'ecer n° 1.174, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 373, de 
2002 (na 1.342/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga pennissão à Rádio Tiradentes 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
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freqüéncia modulada na cidade de Iranduba, Estado do 
Amazonas. Seno MariJla Silva , , , , . 

Parecer n° 1.175, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decrcto Legislalivo nO 374, de 
2002 (n° 1.369/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o alo que aUloriza a Associaç50 Comunitária 
Artística e Cultural de Anamã - ACAMÃ a executar 
serviço de radiodifus50 comunit:íria na cidade de Ana
mã, Estado do Amazonas. Seno Marina Silva . 

Parecer nO 1.176, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 399, de 
2002 (n° 1.320/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoliza a Associação Ver de Vida a 
executar serviço de radiodifusão Comunitária na cidade 
de Canc\ói, Estado do Paraná, Seno Alvaro Dias . 

Parecer n° 1.177, de 2002, da Comissão lk Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 429, 
de 2002 (nO 1.61112002, na Câmara dos Deputados), que 
apro\':1 o ato que autoriza a Associação Comunitária, 
Artística e Cultural Calanduvense a executar serviço 
de radiodifusão Comunitária na cidade de C:1tanduvas, 
ESlaclo clo Pa.raná. Seno Alvaro Dias .. 

Parecer n° 1.178, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 431. de 
2002 (n" 1.34312001, na Cfunara dos Deputados). que 
aprova o ;]to que autoriza a Associação CultW'al de P~
rola a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Pérola, Estaclo do Paraná, Senador Alvaro 
Dias., ...... 

Parecer nO 1.179, de 2002. da Comissão de Edu
cação, sobre <) Projeto de Decreto Legislativo nO 434, de 
2002 (no 1.613/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permIssão à Fundação Cesu
Inar para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüéncia Inodulada na cidade de Maringá, Estaelo do 
Paraná. Seno Alvaro Di;Js.... .. . 

Parecer nO 1.180, ele 2002, da Comissão ele Eclu
cação, sobre o Projeto cle Decreto Legislativo nO 442, de 
2002 (n° 1.54712001, na C:imara elos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Ráelio Cultura 
AM S/A para explorar serviço de radiodifus50 sonora 
em onda média na cidade de Florianópolis. ESlado de 
Santa Catarina. Seno CasiJdo Malc!:Jner. .. 

Parecer n° 1.181, ele 2002, da Comissão de Edu
caç50, sobre o Projeto de Decreto Legisl;Jtivo nO 443, cle 
2002 (n° 1.346/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Humailá 
Ltda. para explorar serviço de radiodifus50 sonora em 
onda média na cidade de Campo Momão, Estado do Pa
raná. Seno Alvaro Dias, . 

Parecer n° 1.182. de 2002, da Comissão ele Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 444, de 
2002 (n° 1.363/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Rúdio Paranavaí 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidacle de ParanavaÍ, Estado do P:u'aná. 
Seno Alv:u'O Dias..... .. . 
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Parecer n° 1.183, de 2002, da Comissão de Edu

747 cação. sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 458, de 
2002 (n° 1.651/2002. na Cámal'a dos Deputados), que 
aprova o alo que outorga a permissão à Fundação de 
Irm50s Beneficentes Cristãos para executnr serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Queimados, Estado do Rio de Janei.ro, com fins ex
clusivamente educativos. Seno Geraldo Cãndido ... 766 

749 Parecer n° 1.184, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 463. de 
2002 (n° 1.633/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato ljue renova a concessão da Rúdio Plincesa 
do Oeste Ltda., para explorar serviço de radiodifus50 
sonora em onda média na cidade de Xanxerê, Estado de 

751 Santa Catarina. Seno Casildo Maldaner. " " 768 
Parecer n° 1.185, de 2002, da Comissão de Edu

cação, sobre o Projeto de Decreto L~gis1ativo n° 487, de 
2002 (nO 1.277/2001, na Câ.m:u·a dos Deputados), que 
aprova o ato ljue autoriza a Associação Comunitária da 
Vila Sallla Rita ele Cássia a executar serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Pelotas, Estado cio Rio 

753 Grande do Sul. Sen Emilia Fernandes .. 
Parecer n° 1.186, de 2002, da Comiss50 de Edu

770 

caç50, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 519, de 
2002 (no 1.433/2001, na Câmar'a dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente 
M50 Amiga a executar serviço de racliochfus50 comuni
tária na cidade de Italva, Estado do Rio de Janeiro. Seno 

755 
Geraldo Cânclido .. 

P:U'ecer n° 1.187, de 2002. da Comiss50 de Educa
773 

ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 1I
0 523, de 

2002 (n° 1.527/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de 
DesenvolviJnento Cultmal e Artístico de Mamborê a exe
cutar' serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
M:unboré, Estlclo do Paraná. Sen Geraldo AltllOff.. ....... ". 776 

757 Parecer n° 1.188, de 2002, da Comissão de Edu
cação. sobre 0 Projeto de Decreto Legislativo nO 526, 
de 2002 (no 1.628/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvi
mento Comunitário de C:u'naúba dos Dantas a executar 
serviço de radiodifusão Comunitária na cidade de Car
naúba dos D mtas, Estado do Rio Grande do Norte. 

760 Seno Benício Sampaio..... .. . 
Parecer n° 1.189, de 2002. da Comissão de Educa

779 -ção, sobre o Projeto de Decreto Legislmi vo nO 540, de 
2002 (n° 1.517/2001, na Câm:U'a dos Deputados), que 
aprova o ato Que outorga penniss50 à Rádio CruzeiJ'o FM 
Ltda" para explorar' serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Cluzeiro do Sul, Esta

762 do do Rio Grande do Sul. Seno Emilia Fel1lilndes . 781 
Parecer n° 1.190, de 2002, da Comissão de Edu

cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 543, de 
2002 (n° 1.502/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato ljue outorga permissão à RB - Rádio e Te
1cvisão Ltda. para explorar serviço de radioclifusão so
oora em freqi.Jência modulada na cidade de Rio Bana

764 nal, Estado do Espírito Santo. Seno Luiz Pastare 783 



Parecer n° 1.191, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 546, de 
2002 (nO 1.667/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorga da à CSR 
_ Central Sistema de Radiodifusão Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Formosa, Estado de Goiás. Seno Jonas 
Pinheiro . 

Parecer n° 1.192, de '2ffi2, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 548, de 2002 
(n° 1.394/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga concessão à Fundação Educativa, Cultural e 
Assistencial Ismênia Vitta Reis para executar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens na cidade de Pouso Alegre, 
Estado de Minas Gerais. Seno Arlindo Porto . 

Parecer n° 1.193, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 550, de 
2002 (n° 2.004/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Fundação Cultural 
Mangabeiras para executar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens na cidade de Betim, Estado de Minas 
Gerais. Seno Arlindo Porto . 

Parecer n° 1.194, de 2002, da Comissão Mista de Se
gurança Pública, sobre a Emenda n° 1-Plen ao Projeto de 
Lei do Senado n° 108, de 2002, de iniciativa da Comissão 
Mista de Segurança Pública, que altera a redação do § 3° do 
art 4° da Lei n° 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que ins
tio.li o Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP, e dá 
outras providências. Seno Moroni Torgan . 

PETRÓLEO 

Reivindicação de recebimento, pelos municípios 
do Paraná, de royalties pela exploração de petróleo na 
Bacia de Santos. Seno Olivir Gabardo . 

PLANO DE GOVERNO 

Expectativas com relação às reformas a serem 
implantadas pelo futuro Presidente da República. Seno 
Nabor Júnior . 

Posicionamento contrário à proposta do próxi.rno 
governo de aumento da alíquota de contribuição do i.rn
posto de renda da pessoa física. Seno Nabor Júnior .. 

PMDB 

Defesa da convocação de uma convenção nacional 
extraordinária do PMDB para deliberar sobre o . 
apoio ao Governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Seno 
Mauro Miranda .. 

POLÍTICA INTERNACIONAL 

Registro dos resultados da viagem do Presidente 
da República a Portugal, Reino Unido e República Do
minicana. Seno Romeu Tuma . 

Saudação ao Governo Federal pela decisão de 
participar do soergui.rnento econômico e social de 
Angola. Seno Carlos Patrocínio . 
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POLÍTICA SOCIAL 

Importância da inclusão, na Constituição Federal, 
da alimentação como direito social do cidadão. Seno 
Sebastião Rocha .. 

Importância do aprimoramento do Estado na imple
mentação das políticas públicas voltadas às áreas da saúde, 

785 da habitação e segurança para atingir patamares aceitáveis 
de desenvolvimento social. Seno Ney Suassuna .. 

PROGRAMA 

Criação do programa "Investe Tocantins", uma 
iniciativa da Federação da Agricultura do Estado do To
cantins. Seno Carlos Patrocínio .. 

787 
PROGRAMA DE GOVERNO 

Aspectos do programa de governo do Presidente 
eleito Luis Inácio Lula da Silva, com destaque à ocupa
ção e desenvolvi.rnento da Amazônia. Seno Mozarildo 
Cavalcanti . 

790 PROJETOS DE DECRETO LEGISLATNO 

Após usada a palavra é aprovado o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 381, de 2002 (nO 1.679/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Editora Boa Vista Ltda. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 

793 Bonfun, Estado de Roraima. Seno RomeTO Jucá . 
Após usada a palavra é aprovado o Projeto de 

Decreto Legislativo n° 381, de 2002 (nO 1.679/2002, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga concessão à Editora Boa Vista Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda548 
média na cidade de Bonfim,. Estado de Roraima. 
Seno Mozarildo Cavalcanti .. 

PROJETOS DE LEI 

Projeto de Lei de Conversão n° 26, de 2002, pro205 
veniente da Medida Provisória 61, de 2002, que dispõe 
sobre a assunção, pela União, de responsabilidades civis 
perante terceiros no caso de atentados terroristas ou atos346 
de guerra contra aeronaves de matrícula brasileira ope
radas por empresas brasileiras de transporte aéreo públi
co, excluídas as empresas de táxi aéreo. Seno Ricardo 
Santos . 

Projeto de Lei de Conversão nO 27, de 2002, pro
veniente da Medida Provisória 62, de 2002. que altera o 

23 art. 25 da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que 
dispõe sobre as sanções penais e administrativas deriva
das de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 
Seno Moreira Mendes .. 

Projeto de Lei de Conversão n° 28, de 2002, pro
558 veniente da Medida Provisória 69, de 2002, que dispõe 

sobre a proteção de informação não divulgada submeti
da para aprovação da comerciafuação de produtos e dá 

681 outras providências. Seno Osmar Dias . 
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PlDjet() de Lei da Câmara lf 1JO, de 2001 (lf 3.752/)7, 
na Casa de oÚgem). que dispõe soble o Conselbo l~€:(leral e os 
Clll\sellios Regionais dos Despac!l:lJltes Documentalist3S e 
dó oulJ:LS providências. Seno Juvéncio da Fonseca .. 

Projeto de Lei do Senadu n° 128. de 2002-Comple
ment::lr, que allera dispositivos da Lei Complementar n° 87, 
de 13 de setembro de 1996. que dispõe sobre o imposto dos 
Estados e do Disuito Federal sobre operações relativas J 
circulação de mcrcadOlias e sobre prestações de selviços de 
ITanSpJrte interestadual e intél1Dunicipal e de comunicação, 
e dá oUITas providências. Seno Romero Jucá .. 

ProJdO de Lei do Senado n° 253, de 2002, que al
tera o art. 184 do Código Penal, para nele inc1uiJ, como 
éspeciflca, outras formas de violações aos direitos auto
rais. Sen. Carlos Patrocínio . 

Projet.o de Lei do Senado n° 255, de 2002, que al
tera a Lei n° 10.525, de 2002, que dispõe sobre o salário 
mínimo a partir de 1° de ablil de 2002, e dá outras pro
vidências. Seno Carlos Patrocínio... 

Projeto de Lei do Senado n° 256, de 2002, que 
acrescenta inciso ao :lrtigo 4° da Lei n° 8.389, de 30 de 
dezembro de 1991, que institui o Conselho de Comuni
cação Soci~l. Seno Romero Jucá. . . 

Esclarecimentos sobre a u·atnitação no Senado 
Federal do projdO de lei mencion:ldo pelo Sr. Nabor Jú
nior. Seno Edison Lobão . 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

Projeto de Lei do Senado nO 254, de 2002, que deter
mill:l que a ação penal nos crimes contra criança~ e ~doles
centes será pública e inconilicion:ld:l. Seno Carlos Pallucínio.. 

PROJETOS DE RESOLUÇÃO 

Projeto de Resoluç50 nO 68, de 2002, que autol1za a 
União :l conceder garantia J contratação de operação de cré
dito eXlemo no valor equivalente a até se lenta e cinco lTU
lhões de dólares dos Est::ldos Unidos da Amélica, de plinci
paI, enlJ-e :l Caixa Econômica Federal (CEF) e o B31ICü 
In!emacion:lI para Reconstrução e Desenvolvimento - Ban
co Mundial (BIRD), destinada a flllanci31' parcialmente o 
Programa de Modemização do Setor de Saneatnento 
PMSS n. Seno C31"loS Bezcna. . . . 

Discutindo o Projeto ele Resolução n° 69, de 2002, 
que autol1za a União a conceder garantia, e o Governo do 
ESLado de Goi3s a conceder contra gat·anti.a à União - 31n
bas reférenles ao emprc:stimo da Saneamento de Gods S/A 
(SANEAGO) junto :lO B::mco Interamcricano de Desenvol
vimlÓnto (BID), no valor equivalente a até quarenta e sete 
milhões e seiscentos mil dólares dos Estados Unidos da 
América, desti.tléLdo a flll:llH,;i31', parcialmente, o Programa 
de Água e SaJlé:lJDento de Goiânia. Sen. Gerson Camata. 

PROPOSTAS DE EMENDA 

Proposta de Emenda à Constituição nO 14, ele 
2002, tendo como priméiro signatário o Senador 
Fern::lndo Ribeiro, que cria compensação financeira, 
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com parte da receita do imposto de imporl:lção, às uni
dades da Federação que produzirem sal do positivo n:l 
sua balanç:l com o exterior. Seno Fernando Ribeiro ... 168 

68 Proposta de Emenda n° 33, de 2002, tendo 
como primeiro signatário o SenadO! Mozarildo Ca
valcanti, que acrescenta alínea d ao § 1° do art. 14 da 
Constituição Federal, dá no va redayão ao § 2° e ao 
inciso I do § 3° do mesmo artigo, para f~lcult:l.r a par
licipação de estrangeiro domiciliado no Brasil em 
eleições. Seno Mozarildo Cav~lcanti. .. .. 641 

71 Uso da palavra na primeira sessão de discu.ssão, em 
segundo turno, a Proposta de Emenda J Constituição 
nO 16, de 2002, tendo como primeiro signatátio o Senador 
MozatiJ<.lo Cav:llcanti, yue altera o i.tlCiso I do 31l. 159 da 

164 Constituição Federal (clia percentual do IR e IPI para 
aplicação de recw"Sos em Instituições h~derais lb Enslllo 
Supelior 10caliz::Jdas na Amuônia Legal). Seno Mozatildo 
CavaJc::lI1ti. . . 653 

561 
PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Propost:l de Emenda J Constituição n° 2, de 
2002, tendo como primeiro signatário o Sen:ldor Ri

644 cardo S:lntos, que altera o § 5° do art. 212 da Consti
tuição Federal (ckstinac,:ão do salário-educação). 
Seno Carlos Patrocínio. . . 170 

806 Uso da palavra na tercei.t-a sessão de discussão, em 
primellD turno a Proposta de Emenda à Consti.wição n° 52, 
de 2001, tendo como plimeiro signatátio o Senador RObeltO 
Requião, que acrescentil lllciso e parágrafo único ao art. 49 e 
inciso ao rut. 84 da Constituição fuderaI (compelênci:lS pli

338 vativas do Congresso Nacional e da Presidência da República 
referentes a alos iJ1temacion~is). Seno Roberto Requião. 654 

PSDB 

Posicionamento do PSDB quanto à aprovaç~o do 
Orçamento e definiç~o do salálio mínimo. Seno Romero 
Jucá. .. . 679 

RECURSOS 

Apelo para liberação de recursos de emend:ls de 

76 
bancad:l destúwdos à recuperação da BR-156, no Esta<.lo 
do Amapá. Seno Sebastião Rocua. 600 

SaLísf:lção com a aprovação em plirneU1) t.U1110, na se
mana pa'>sacb, de Pmposta de Emenda 3 ConstiUJição de sua 
autolia, que Clia pelcentual de m. e IPI lJ:u'a aplic:lção ele re
cursos em IlIstiruições Goderais de Enslllo Supelior localiza
das na Am::l2ônia Legal. Seno Moza.rudo C~valcanti .. 3 

Importilncia da atuação elo Tribunal de Contas 
da União na fiscaliz:lçãO e controle externo dos re

78 
cursos públicos, a partir da :lnálise dos trabalhos rea
lizados no segundo trimestre do conel1te ano. Seno 
Romero Jucá . 1<)1 

Deres:l d:l aprovação do Projeto de Lei do Senado 
11° 204, de 2002, que estabelece cliléri0s p:lra a distribui
ção e ~plicação dos recursos administrados pelo 
BNDES. Seno Ademir Andrade. 609 

-



REDAÇÕES FINAlS 

Redação final da Emenda do Senado ao Projeto 
de Lei de Conversão na 26, de 2002 (Parecer na 1.124, 
de 2002-CDIR). Seno Ricardo Santos . 

ReJação final das Emendas do Senado ao Projeto 
de Lei de Conversão na 28, de 2002 (Parecer na 1.125, 
de 2002-CDm). Seno Ramez Tebet . 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara 
na 110, de 2001 (Parecer na 1.126, de 2002-CDIR). Seno 
RamezTebet. .. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 381, de 2002 (Parecer na 1.161, de 2002-CDIR). Se
nadora Maria do Carmo Alves . 

Redação final das Emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara na 13, de 2002 (Parecer na 1.163, de 
2002-CDIR). Seno Carlos Wilson .. 

REQUERIMENTOS 

Requerimento de nOs 544 a 552, de 2002, soli
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Ata da 131ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 20 de no vem bro de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão, Anto nio Car los Va la da res, 
Mo za ril do Ca val can ti e Na bor Jú ni or

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Ante ro Pa es de Bar ros –
Anto nio Car los Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res –
Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – Ber -
nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio –
Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner – Chi co Sar to ri –
Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do 
Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Ri be i ro –
Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Ne to – Ge ral do Althoff –
Ge ral do Cân di do – Ge ral do Me lo – Gil ber to Mes tri -
nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na – Iris Re zen de 
– Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi -
nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – Jo sé Agri pi no – Jo sé
Alen car – Jo sé Edu ar do Du tra – Jo sé Fo ga ça – Jo sé
Jor ge – Jo sé Sar ney – Jo sé Ser ra – Ju vên cio da Fon -
se ca – Lind berg Cury – Lú dio Co e lho – Lu iz Ota vio –
Lu iz Pas to re – Lu iz Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do 
Car mo Alves – 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 – Oli vir Ga bar do – Osmar Di as – Pa u lo 
Sou to – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i -
ros – Ri car do San tos – Ro ber to Re quião – Ro ber to
Sa tur ni no – Ro me ro Ju cá – Ro nal do Cu nha Li ma –
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 70 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor 
Jú ni or, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É li do o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

– Nº 311, de 2002 (nº 985/2002, na ori gem),
de 12 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei nº 32, de 2002-CN, que abre ao Orça men to
Fis cal da Unia, em fa vor do Mi nis té rio da Jus ti ça,
cré di to su ple men tar no va lor de R$2.080.000,00
(dois mi lhões e oi ten ta mil re a is), para re for ço de do -
ta ções con sig na das no vi gen te or ça men to, san ci o -
na do e trans for ma do na Lei nº 10.543, de 12 de no -
vem bro de 2002;

– Nº 312, de 2002 (nº 986/2002, na ori gem),
de 12 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei nº 36, de 2002-CN, que abre ao Orça men to
da Se gu ri da de So ci al da União cré di to su ple men tar
no va lor de R$467.434,00 (qua tro cen tos e ses sen ta
e sete mil, qua tro cen tos e trin ta e qua tro re a is), em
fa vor do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So -
ci al, para re for ço de do ta ções cons tan tes do or ça -
men to vi gen te, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.544, de 12 de no vem bro de 2002;

– Nº 313, de 2002 (nº 987/2002, na ori gem),
de 12 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei nº 40, de 2002-CN, que abre aos Orça men tos 
Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor
dos Mi nis té ri os da Fa zen da, do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio Exte ri or e do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão, cré di to su ple men tar no va lor
de R$110.187.191,00 (cen to e dez mi lhões, cen to e
oi ten ta e sete mil, cen to e no ven ta e um re a is), para
re for ço de do ta ções con sig na das no vi gen te or ça -
men to, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.545, 
de 12 de no vem bro de 2002;

– Nº 314, de 2002 (nº 988/2002, na ori gem),
de 12 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
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de Lei nº 51, de 2002-CN, que abre ao Orça men to
Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio dos Trans -
por tes, cré di to su ple men tar no va lor de
R$5.600.000,00 (cin co mi lhões e se is cen tos mil re a -
is), para re for ço de do ta ção or ça men tá ria con sig na -
da no vi gen te or ça men to, san ci o na do e trans for ma -
do na Lei nº 10.546, de 12 de no vem bro de 2002; e

– Nº 315, de 2002 (nº 989/2002, na ori gem),
de 12 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei nº 61, de 2002-CN, que al te ra ações dos pro -
gra mas Nos so Ba ir ro, Mo rar Me lhor e Ges tão da Po -
lí ti ca de De sen vol vi men to Urba no cons tan tes do
Pla no Plu ri a nu al para o pe río do de 2000-2003, san -
ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.547, de 12 de
no vem bro de 2002.

PARECER

PARECER Nº 1.123, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Men sa gem nº
307, de 2002,(nº 971, de 2002, na ori gem),
do Pre si den te da Re pú bli ca, sub me ten do 
à con si de ra ção do Se na do Fe de ral o no -
me do  Almi ran te-de-Esqua dra Mar cos
Au gus to Le al de Aze ve do, pa ra exer cer o
car go de Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal
Mi li tar na va ga de cor ren te da apo sen ta -
do ria de Almi ran te-de Esqua dra Do min -
gos Alfre do Sil va.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, em vo ta ção se cre ta re a li za da em 20 de no vem -
bro de 2002, apre ci an do o Re la tó rio apre sen ta do
pelo Se na dor Luiz Otá vio (em ane xo ao Pa re cer),
so bre a Men sa gem nº 307, de 2002, do Se nhor Pre -
si den te da Re pú bli ca, opi na pela apro va ção da es -
co lha do Almi ran te-de-Esqua dra Mar cos Au gus to
Leal de Aze ve do para exer cer o car go de Mi nis tro do 
Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar, na vaga de cor ren te da apo -
sen ta do ria do Almi ran te-de-Esqua dra Do min gos
Alfre do Sil va, nos ter mos do art. 123, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

Sala das Re u niões, 20 de no vem bro de 2002.
_ Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la -
tor – Osmar Dias – Mo re i ra Men des – Edu ar do
Su plicy _ Ma ria do Car mo Alves – Fran ce li no Pe -
re i ra – Chi co Sar to ri – Anto nio Car los Ju ni or –
Luiz Pas to re – Jef fer son Pé res – Iris Re zen de –
Se bas tião Ro cha – Luiz Pon tes – Bel lo Par ga –
Fer nan do Ri be i ro. 

Re la tó rio

Re la tor: Se na dor Lu iz Otá vio
Esta Ca sa do Con gres so Na ci o nal é cha ma da a

opi nar so bre a in di ca ção que o Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca de se ja fa zer do Almi ran te-de-Esqua dra
Mar cos Au gus to Le al de Aze ve do, pa ra exer cer o car -
go de Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar, em vir tu de
da apo sen ta do ria do Almi ran te-de-Esqua dra Do min -
gos Alfre do Sil va.

A Cons ti tu i ção atri bui com pe tên cia pri va ti va ao
Se na do Fe de ral pa ra exa mi nar, pre vi a men te e por vo -
to se cre to, a es co lha dos Mi nis tros do Su pe ri or Tri bu -
nal Mi li tar (art. 123).

Aten den do a pre ce i to re gi men tal, o cur ri cu lum
vi tae do in te res sa do foi en ca mi nha do jun ta men te
com a Men sa gem.

Se gun do o re fe ri do do cu men to, o Almi ran -
te-de-Esqua dra Mar cos Au gus to Le al de Aze ve do, fi -
lho de Cláu dio Mes qui ta de Aze ve do e He lo i sa Le al
de Aze ve do, nas ceu em 8 de se tem bro de 1940, no
Rio de Ja ne i ro/RJ.

Con clu í do o Cur so da Esco la Na val, tor nou-se
Gu ar da-Ma ri nha, em 1961. Foi pro mo vi do a Se gun -
do-Te nen te, em 1962; a Pri me i ro-Te nen te, em 1963; a 
Ca pi tão-Te nen te, em 1966; a Ca pi tão-de-Cor ve ta,
Ca pi tão-de-Fra ga ta e Ca pi tão-de-Mar-e-Gu er ra, em
1972, 1978 e 1986, res pec ti va men te. Em 1992, al can -
çou o pos to de Con tra-Almi ran te; de Vi ce-Almi ran te,
em 1996; e de Almi ran te-de-Esqua dra, em 1999.

O cur ri cu lum vi tae do Almi ran te-de-Esqua dra
in di ca sua pro fun da e ex ten sa ex pe riên cia cas tren se.
Entre su as inú me ras fun ções des ta cam-se a de Che -
fe do Esta do-Ma i or da Arma da, em 2002; de Se cre tá -
rio-Ge ral da Se cre ta ria-Ge ral da Ma ri nha, en tre 2000
e 2002; de Di re tor da Di re to ria de Hi dro gra fia e Na ve -
ga ção, de 1998 a 2000; de Di re tor da Di re to ria do Pes -
so al Mi li tar da Ma ri nha, em 1998; de Di re tor de Ensi no 
da Ma ri nha, en tre 1997 e 1998; de Che fe do Esta -
do-Ma i or do Co man do de Ope ra ções Na va is, em
1996; de Co man dan te da Esco la Na val, en tre 1993 e
1996; de Sub che fe de Orga ni za ção e de Estra té gia do 
Esta do-Ma i or da Arma da, en tre 1991 e 1992; de Se -
cre tá rio-Adjun to da Se cre ta ria da Co mis são Inter mi -
nis te ri al pa ra os re cur sos do Mar, de 1986 a 1988; e
de Co man dan te e Ime di a to dos na vi os oce a no grá fi -
cos “Almi ran te Câ ma ra e “Almi ran te Sal da nha”. Foi
tam bém Adi do Na val no Chi le, en tre 1988 e 1990.

Entre os cur sos re a li za dos pe lo in te res sa do, va -
le res sal tar, além dos Cur sos de Co man do e Esta -
do-Ma i or e Su pe ri or de Gu er ra Na val, o de Tá ti ca
Anti-Sub ma ri no e Ae ro na val; o de Aper fe i ço a men to
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em Hi dro gra fia; o de Oce a no gra fia Fí si ca, em Por tu -
gal; o Cur so Avan ça do de Oce a no gra fia, pe la
UNESCO/Bra sil; e o Cur so de Po lí ti ca e Estra té gia
Ma rí ti mas.

No cum pri men to de su as mis sões, de sem pe -
nhou fun ções de re le vân cia, com des ta que pa ra as
re la ci o na das a ser vi ços hi dro grá fi cos no Bra sil e oce -
a no grá fi cos ao lon go da cos ta bra si le i ra e em águas
in ter na ci o na is do Oce a no Atlân ti co. Atu ou, tam bém,
em re u niões do Bu re au Hi dro grá fi co Inter na ci o nal,
em Mô na co. Foi tam bém De le ga do do Bra sil nas as -
sem bléi as e re u niões do Con se lho Exe cu ti vo da Co -
mis são Oce a no grá fi ca Inter go ver na men tal, em Pa ris, 
da qual foi ele i to e re e le i to Vi ce-Pre si den te, em 1991
e 2001, res pec ti va men te.

O mi li tar em apre ço foi agra ci a do com as se -
guin tes con de co ra ções:

Ordem do Mé ri to Na val, Grã-Cruz, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Mi li tar, Gran de Ofi ci al, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Ae ro náu ti co, Gran de Ofi ci al,

Bra sil.
Ordem do Mé ri to das For ças Arma das, Gran de

Ofi ci al, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Rio Bran co, Co men da dor, Bra -

sil.
Ordem do Mé ri to Ju di ciá rio do Tra ba lho, Co -

men da dor, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Ju di ciá rio Mi li tar, Alta Dis tin -

ção, Bra sil.
Ordem do Mi nis té rio Pú bli co Mi li tar, Alta Dis tin -

ção, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Car to grá fi co, Gran de Ofi ci al,

Bra sil.
Me da lha Mi li tar de Ou ro, pas sa dor de pla ti na,

Bra sil.
Me da lha do Mé ri to Ta man da ré, Bra sil.
Me da lha do Pa ci fi ca dor, Bra sil.
Me da lha do Mé ri to San tos Du mont, Bra sil.
Me da lha do Mé ri to Ma ri nhe i ro, du as ân co ras,

Bra sil.
Me da lha do Mé ri to Mi li tar, 3ª Clas se, Por tu gal.
Me da lha do Mé ri to das For ças Arma das, Grau

de Estre la Mi li tar, Chi le.
Cruz Na val, Co men da dor, Por tu gal.
Ten do em vis ta a na tu re za da ma té ria ora apre -

ci a da, não ca be adu zir ou tras con si de ra ções no âm -
bi to des te Re la tó rio.

Sa la da Co mis são, 20 de no vem bro de 2002.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 

Expe di en te li do vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que 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 si do in ter pos to re cur so no
sen ti do da apre ci a ção, pe lo Ple ná rio, do Pro je to de
Lei do Se na do nº 180, de 2002, de au to ria do Se na -
dor Edi son Lo bão e ou tros Srs. Se na do res, que al te ra
a Lei nº 8.670, de 30 de ju nho de 1993, que dis põe so -
bre a cri a ção de Esco las Téc ni cas e Agro téc ni cas Fe -
de ra is, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ten do si do apro va da em apre ci a ção ter mi na ti va 
pe la Co mis são de Edu ca ção, a ma té ria vai à Câ ma ra
dos De pu ta dos.

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 pe lo Sr. Na bor Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Pas sa-se
à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti, por vin te mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na se -
ma na pas sa da, es ta Ca sa apro vou, por 55 vo tos a fa -
vor e ape nas do is con tra, uma pro pos ta de emen da à
cons ti tu i ção, de mi nha au to ria, que des ti na 0,5% do
per cen tu al ar re ca da do pe la União com o IPI e o
Impos to de Ren da pa ra apli ca ção nas ins ti tu i ções fe -
de ra is de en si no su pe ri or. Foi, re al men te, um pas so
mu i to im por tan te. Uma PEC apre sen ta da es te ano lo -
grou ser apro va da na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia, pas sou pe las cin co ses sões de dis -
cus são nes ta Ca sa e foi apro va da em pri me i ro tur no,
co mo dis se, por qua se una ni mi da de.

Isso deu alen to, uma es pe ran ça mu i to gran de
às ins ti tu i ções fe de ra is de en si no su pe ri or da Ama zô -
nia Le gal, que so frem com a de si gual da de per ma nen -
te na dis tri bu i ção de re cur sos. Se as ins ti tu i ções de
en si no su pe ri or de to do o Bra sil es tão so fren do com a 
fal ta de re cur sos pa ra seu cus te io – pa ra des pe sas
até mes mo com ener gia elé tri ca –, ima gi nem as da
Ama zô nia Le gal, que en glo ba a Re gião Nor te e par te
dos Esta dos de Ma to Gros so e Ma ra nhão.

A idéia sur giu do de ba te dos re i to res da que las
uni ver si da des, can sa dos de es ta rem em Bra sí lia, per -
ma nen te men te, atrás de re cur sos, com um pi res nas
mãos, a fim de re sol ver pro ble mas ele men ta res de
su as ins ti tu i ções. 

Com es ses re cur sos, a si tu a ção vai me lho rar. As 
ins ti tu i ções po de rão pen sar em fa zer tra ba lhos de
pes qui sa e ex ten são, além de me lho rar a qua li da de
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da gra du a ção. Embo ra pa re ça pou co, con si de ran -
do-se o gi gan tis mo da Ama zô nia, que en glo ba 60%
do ter ri tó rio na ci o nal, o per cen tu al de 0,5% re pre sen -
ta um avan ço im por tan tís si mo, ten do em vis ta o qua -
dro em que vi vem es sas ins ti tu i ções, se ja pe lo va lor
pre cá rio que lhes é des ti na do pe lo Orça men to da
União, se ja pe la não-li be ra ção de re cur sos su ple -
men ta res cons tan tes de emen das das ban ca das da
re gião. O pi or é que se dá, por exem plo, à Uni ver si da -
de Fe de ral de Ro ra i ma e à Uni ver si da de Fe de ral do
Ama pá o mes mo tra ta men to dis pen sa do a uni ver si -
da des con so li da das, co mo a Uni ver si da de Fe de ral do 
Rio de Ja ne i ro e a Uni ver si da de de São Pa u lo, que
têm ren da pró pria pa ra cer tos se to res. Co me te-se,
por tan to, in jus ti ça, ao tra tar-se igual men te co i sas de -
si gua is. 

Sr. Pre si den te, es sa pro pos ta de emen da à
Cons ti tu i ção, apro va da em pri me i ro tur no, vol ta rá pa -
ra dis cus são na pró xi ma se ma na, de ven do ser vo ta -
da, pos si vel men te, no dia 4 de de zem bro, em se gun -
do tur no; de po is, se gui rá pa ra a Câ ma ra dos De pu ta -
dos. Espe ro que a tra mi ta ção na que la Ca sa se ja ma is 
rá pi da, uma vez que o Se na do já deu de mons tra ção
cla ra da sua im por tân cia.

Des sa for ma, no pró xi mo ano, as uni ver si da des
po de rão res pi rar ma is ali vi a das, sa ben do que con -
tam, de ma ne i ra per ma nen te, com re cur sos cons ti tu -
ci o na is des ti na dos à sua ex pan são no que tan ge à
pes qui sa, à gra du a ção, à ex ten são, à me lho ria, en fim, 
de to do o seu fun ci o na men to.

Qu e ro tra zer du as no tí ci as mu i to bo as pa ra o
meu Esta do, pa ra a Ama zô nia e pa ra o Bra sil, exa ta -
men te quan to à edu ca ção. A pri me i ra diz res pe i to ao
de cre to as si na do pe lo Vi ce-Pre si den te no exer cí cio
da Pre si dên cia, Mar co Ma ci el, em 13 de no vem bro de 
2002, que dis põe so bre a trans for ma ção da Esco la
Téc ni ca Fe de ral de Ro ra i ma em Cen tro Fe de ral de
Edu ca ção Tec no ló gi ca de Ro ra i ma. Ti ve a hon ra, co -
mo De pu ta do Fe de ral, de ser o au tor da lei que au to ri -
zou a sua cri a ção e, ho je, te nho a fe li ci da de de vê-la
trans for ma da, com a pos si bi li da de de ofe re cer cur sos 
su pe ri o res na área tec no ló gi ca. Esse é um avan ço im -
por tan te pa ra o meu Esta do, pa ra a Ama zô nia e pa ra
o Bra sil. É uma for ma de con ti nu ar mos gra du al men te
eli mi nan do as de si gual da des re gi o na is atra vés de in -
ves ti men tos no se tor ma is im por tan te, que é jus ta -
men te o da edu ca ção.

Ou tra no tí cia, Sr. Pre si den te, é a se le ção do cur -
so de Me di ci na da Uni ver si da de Fe de ral de Ro ra i ma
den tre aque les que fo ram es co lhi dos pe lo MEC, den -
tro do pro gra ma Pro med. Tra ta-se de uma pro pos ta
que vi sa apo i ar as es co las mé di cas que que i ram, vo -

lun ta ri a men te, ade quar se us pro ces sos de en si no,
pro du ção de co nhe ci men to e de ser vi ços às ne ces si -
da des do sis te ma de sa ú de do Pa ís, com o que es ta rá 
se vol tan do às ne ces si da des so ci a is e epi de mi o ló gi -
cas da ma i o ria da po pu la ção bra si le i ra.

É um pro je to ar ro ja do, que mu da a tra di ci o nal
gra de cur ri cu lar do en si no mé di co, dan do-lhe uma
ino va ção, prá ti ca já re a li za da na Eu ro pa e em al guns
es ta dos dos Esta dos Uni dos. Nos úl ti mos anos, o
Bra sil vem im ple men tan do uma po lí ti ca de in clu são
so ci al que tem ex pres sões con cre tas nas áre as so ci -
a is do Go ver no, es pe ci al men te nas de sa ú de e edu -
ca ção. Na sa ú de, há um con sis ten te es for ço pa ra re -
or ga ni zar e in cen ti var a aten ção bá si ca co mo es tra té -
gia pri vi le gi a da de subs ti tu i ção do mo de lo tra di ci o nal
de or ga ni za ção do cu i da do em sa ú de, his to ri ca men te 
cen tra do na do en ça e no aten di men to hos pi ta lar.
Esta be le cer uma aten ção bá si ca re so lu ti va e de qua -
li da de sig ni fi ca, en tre ou tros, re a fir mar os prin cí pi os
cons ti tu ci o na is es ta be le ci dos pa ra o Sis te ma Úni co
de Sa ú de – o SUS –, na me di da em que se bus ca, por 
me io des ta aten ção, re for çar a con se cu ção da uni ver -
sa li da de, do aces so, da eqüi da de e da in te gra li da de
das ações.

Den tro des se en fo que, Sr. Pre si den te, as di re tri -
zes cur ri cu la res do MEC pa ra es se cur so de gra du a -
ção em Me di ci na tem co mo per fil do for man do o mé -
di co com for ma ção ge ne ra lis ta, hu ma nis ta, crí ti ca e
re fle xi va. Ca pa ci ta do a atu ar, pa u ta do em prin cí pi os
éti cos, no pro ces so de sa ú de-do en ça em se us di ver -
sos ní ve is de aten ção, com ações de pro mo ção, pre -
ven ção, re cu pe ra ção e re a bi li ta ção à sa ú de, na pers -
pec ti va da in te gra li da de da as sis tên cia, com sen so de 
res pon sa bi li da de so ci al e com pro mis so com a ci da -
da nia, co mo pro mo tor da sa ú de in te gral do ser hu ma -
no.

Sr. Pre si den te, es sa mu dan ça tem em vis ta es -
sa no va men ta li da de do en si no mé di co no Pa ís e es tá
jus ta men te den tro do Pro med, Pro gra ma de Incen ti vo 
às Mu dan ças Cur ri cu la res pa ra as Esco las Mé di cas,
que pe ço a V. Exª se ja trans cri to na ín te gra co mo par -
te do meu pro nun ci a men to. Entre as es co las se le ci o -
na das – e fo ram vin te as que apre sen ta ram o seu pro -
gra ma de mu dan ça – es tá a Uni ver si da de Fe de ral de
Ro ra i ma, que te ve o seu cur so de Me di ci na co lo ca do
em quin to lu gar.

Sr. Pre si den te, is so faz lem brar-me que, quan do 
de fen di o pro je to de cri a ção do cur so de Me di ci na da
Uni ver si da de de Ro ra i ma, no Con se lho Na ci o nal de
Sa ú de, ha via um mo vi men to das en ti da des mé di cas,
prin ci pal men te da Fe de ra ção dos Mé di cos, con trá rio
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à cri a ção de no vos cur sos no Pa ís, de ma ne i ra in dis -
cri mi na da.

Ora, Sr. Pre si den te, se dis ses se: não se cria ma -
is cur so, por exem plo, no Sul e Su des te, on de es tão
con cen tra dos 80% dos cur sos de Me di ci na, aí eu es -
ta ria de acor do, por que há ex ces so de cur sos de Me -
di ci na no Sul e no Su des te; mas no Nor te do Bra sil,
na que le mo men to em que fiz a de fe sa da cri a ção do
cur so de Me di ci na em Ro ra i ma, ha via ape nas três:
do is no Pa rá e um no Ama zo nas. O de Ro ra i ma foi o
quar to. Pou cos anos de po is, ape nas com du as ou três 
tur mas for ma das, te mos o cur so de Me di ci na de Ro -
ra i ma se le ci o na do nes se pro gra ma que tem por ob je -
ti vo dar uma vi são mo der na na for ma ção do mé di co
bra si le i ro. Ele foi es co lhi do co mo o quin to pro je to nes -
sa clas si fi ca ção. Isso re al men te de mons tra ao Bra sil
que há ca pa ci da de nas pes so as que vi vem na Ama -
zô nia; que há ne ces si da de de o res to do Pa ís olhar a
Ama zô nia com ou tros olhos e que, re al men te, pas se
a in ves tir ma is pe sa da men te em edu ca ção, em ciên -
cia, em tec no lo gia, pa ra que pos sa mos for mar pro fis -
si o na is com a vi são da sua re gião, exa ta men te pa ra
so lu ci o nar os pro ble mas da re gião em be ne fí cio de
to do o Pa ís.

Por tan to, Sr. Pre si den te, fa ço es se re gis tro com
mu i ta sa tis fa ção. Re al men te, o Bra sil pre ci sa olhar a
Ama zô nia com os olhos de que ela é e po de ser sem -

pre a so lu ção dos pro ble mas do Bra sil e não um pro -
ble ma a ma is pa ra o Bra sil.

Espe ro que es ses fa tos aus pi ci o sos pos sam
ser vir pa ra com pro var à eli te aca dê mi ca bra si le i ra de
que é pre ci so olhar um pou co ma is pa ra o in te ri or do
nos so Pa ís, é pre ci so sa ir um pou co do li to ral, in te ri o -
ri zar e des cen tra li zar o sa ber pa ra que es te Pa ís se ja
ma is igual, ma is jus to e, por tan to, ma is prós pe ro.

Fi na li zan do, Sr. Pre si den te, re i te ro a im por tân -
cia des ses do is fa tos pa ra o meu Esta do de Ro ra i ma
e fa ço um ape lo às no vas au to ri da des da edu ca ção
nes te Pa ís pa ra que efe ti va men te me lho rem, olhem
com uma vi são mo der na e atu al, so ci al men te ma is
jus ta pa ra a nos sa Re gião Ama zô ni ca pa ra que não
ve nha a se trans for mar ama nhã nu ma Ama zô nia co -
lom bi a na, on de há o do mí nio nor te-ame ri ca no to tal;
in clu si ve le mos ho je nos jor na is o ve to do go ver no
nor te-ame ri ca no à com pra dos nos sos aviões. Se não 
to mar mos con ta da nos sa Ama zô nia, da qui a pou co
te re mos lá o que es ta mos ven do ho je na Ama zô nia
co lom bi a na.

Mu i to obri ga do.

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR MOZARILDO
CAVALCANTI EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do Ca -
val can ti, o Sr. Na bor Jú ni or, de i xa a ca de i ra da 
pre si dên cia, que é ocu pa da pe lo Sr. Anto nio
Car los Va la da res, 2º Vi ce-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ma gui to
Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na úl ti ma se -
ma na, o Esta do de Go iás apa re ceu com des ta que na
im pren sa na ci o nal, mas, in fe liz men te, não foi pe las
su as po ten ci a li da des, pe las su as ri que zas, pe las su -
as be le zas ou pe las su as atra ções tu rís ti cas. O fa to
ge ra dor da no tí cia foi uma me ga o pe ra ção re a li za da
pe la Po lí cia Fe de ral que des ba ra tou uma or ga ni za -
ção cri mi no sa es pe ci a li za da em rou bo e fur to de car -
gas e ve í cu los, além de clo na gem de car ros, es te li o -
na to, gol pes con tra se gu ra do ras e ou tros cri mes.

A ope ra ção da Po lí cia Fe de ral, de sen ca de a da
com su ces so de po is de qua se um ano de in ves ti ga -
ção, atin giu na da me nos que cin co Esta dos bra si le i -
ros: Go iás, São Pa u lo, Ma to Gros so, Acre e Mi nas
Ge ra is. Fo ram pre sas 31 pes so as em um só dia, sen -
do que 26 de las em Go iás. O pi or: se is des sas pes so -
as pre sas eram po li ci a is ci vis go i a nos lo ta dos na De -
le ga cia Esta du al de Fur tos e Rou bos de Ve í cu los Au -
to mo to res de Go iâ nia, a qual a Po lí cia Fe de ral ha via
to ma do pa ra in ves ti ga ções. Qu em de ve ria es tar tra -
ba lhan do na pre ven ção do cri me, de acor do com a
Po lí cia Fe de ral, es ta va re ce ben do di nhe i ro de or ga ni -
za ções cri mi no sas pa ra fa zer o con trá rio: fa ci li tar e
aco ber tar a ação dos mar gi na is. A ope ra ção da Po lí -
cia Fe de ral, de no mi na da “Car ga Pe sa da”, cum priu
em um só dia 50 man da dos de bus ca e apre en são ex -
pe di dos pe la Jus ti ça de Go iás, e o prin ci pal de les
ocor reu den tro da pró pria De le ga cia Esta du al de Fur -
tos e Rou bos de Ve í cu los Au to mo to res de Go iâ nia.

De acor do com o Su pe rin ten den te da Po lí cia
Fe de ral em Go iás, De le ga do La cer da Car los Jú ni or, a 
ope ra ção foi bem su ce di da e con se guiu de sar ti cu lar
uma das ma i o res qua dri lhas de rou bo de car gas do
Bra sil, com a pri são de se us prin ci pa is lí de res.

Além de des ba ra tar a qua dri lha, a ope ra ção da
Po lí cia Fe de ral ex pôs a gran de fra gi li da de por que
pas sa o sis te ma de se gu ran ça do Esta do de Go iás –
fa to que ve nho de nun ci an do há mu i to tem po des ta tri -
bu na. Ele men tos do pró prio sis te ma de se gu ran ça
atu a vam pa ra aco ber tar as ações da qua dri lha com
gran des pre ju í zos à so ci e da de go i a na.

De acor do com a pró pria Po lí cia Fe de ral, a ação
da qua dri lha em Go iás co in ci de com o au men to con -
si de rá vel do nú me ro de fur tos e rou bos de ve í cu los na 
ca pi tal do Esta do de ja ne i ro até ho je. A mé dia diá ria
des se ti po de ocor rên cia, que gi ra va em tor no de 8 a
10 ca sos, sal tou pa ra 20 ca sos nos úl ti mos anos. Há
exa tos 15 di as, foi re gis tra da a mar ca his tó ri ca no
Esta do de 30 ca sos de rou bos e fur tos de ve í cu los
num só dia.

Go iâ nia apre sen tou o ma i or ín di ce de cres ci -
men to em rou bos de ve í cu los em to do o pa ís. Os nú -
me ros de 2002 são 110% su pe ri o res aos do ano pas -
sa do, o que dá à ca pi tal do Esta do a con di ção de
cam peã na ci o nal no au men to de ca sos des sa mo da li -
da de de cri me. 

Pa ra se ter uma idéia, o Rio de Ja ne i ro, o se gun -
do co lo ca do, apre sen tou au men to de 41% nes se ti po
de ocor rên cia, me nos da me ta de de Go iás. Com re la -
ção à ta xa de rou bo de car ros por gru po de 100 mil
ha bi tan tes, Go iâ nia pas sou a ocu par a sex ta po si ção
no Bra sil, com ma is de 53 ve í cu los rou ba dos por gru -
po de 100 mil pes so as. 

Essas in for ma ções, Sr. Pre si den te, fa zem par te
de um re la tó rio na ci o nal de cri mi na li da de ba se a do
em in for ma ções le van ta das pe las au to ri da des de se -
gu ran ça em to dos os Esta dos bra si le i ros. O mes mo
do cu men to mos tra que Go iâ nia pas sou a ser a quin ta
ca pi tal ma is vi o len ta do pa ís, po si ção que ja ma is ha -
via ocu pa do. 

Tra ta-se de um fa to la men tá vel sob to dos os as -
pec tos. Go iâ nia sem pre ga nhou no to ri e da de na ci o nal 
pe las su as be le zas e pe la qua li da de de vi da que ofe -
re ce a se us ha bi tan tes e tu ris tas. Em 1997, a ca pi tal
de Go iás che gou a ser con si de ra da a se gun da me lhor 
ci da de do Bra sil pa ra se vi ver.

Em 1998, o Esta do de Go iás foi con si de ra do,
em le van ta men to di vul ga do pe la re vis ta Ve ja, co mo o
quin to ma is se gu ro do Bra sil – con di ções hon ro sas
que vão ca in do por ter ra em fun ção do des ca so, da
omis são e da in com pe tên cia do seu go ver no. 

De nún ci as e ru mo res de en vol vi men to de au to -
ri da des de se gu ran ça de Go iás com o cri me vêm sen -
do le van ta das há al gum tem po, sem que o go ver no
aja pa ra aca bar com es sa pou ca ver go nha. Com a
omis são de quem de ve ria agir, os ca sos fo ram au -
men tan do em nú me ro e tam bém em gra vi da de. 

Só no ano pas sa do, do is ca sos gra ves fo ram in -
ves ti ga dos em Go iás en vol ven do au to ri da des po li ci a -
is com o cri me, um de les de en vol vi men to com con tra -
ven to res. O ou tro, ma is gra ve, de en vol vi men to de di -
re to res da área de se gu ran ça com o tra fi can te Orlan -
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do Mar ques dos San tos, que es ta va pre so na Ca sa de 
Pri são Pro vi só ria do Esta do. 

Entre ou tras co i sas, o tra fi can te ga nha va li cen ça 
pa ra sa ir da ca de ia nos fi na is de se ma na pa ra tra tar
de se us ne gó ci os par ti cu la res. Isso mes mo! Se no
Rio de Ja ne i ro tra fi can tes co mo Fer nan di nho Be i ra
Mar co man da vam se us ne gó ci os de den tro dos pre sí -
di os, em Go iás o che fe do trá fi co ga nha va au to ri za -
ção pa ra sa ir e re a li zar as ope ra ções in lo co.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os jor na is 
de on tem tra zem no tí ci as que nos ca u sam ain da ma is 
pre o cu pa ções. Não são ape nas rou bos e fur tos de ve -
í cu los que au men tam em Go iás. No úl ti mo ano foi re -
gis tra do um au men to re cor de de 30% no nú me ro de
as sas si na tos na ca pi tal, um nú me ro con si de ra do as -
sus ta dor até pe las au to ri da des da se gu ran ça do pró -
prio Esta do. Em dez me ses, 222 pes so as fo ram as -
sas si na das ape nas em Go iâ nia.

A fal ta de co man do e de uma ação vi go ro sa
con tra o cri me em Go iás tor nam os ban di dos ca da dia 
ma is atre vi dos. Ante on tem, qua tro pre sos fu gi ram
inex pli ca vel men te da mes ma de le ga cia que ha via si -
do in va di da pe la Po lí cia Fe de ral há uma se ma na. Ma -
is uma vez, são enor mes as sus pe i tas de en vol vi men -
to e ne gli gên cia de au to ri da des po li ci a is do Esta do de 
Go iás .

Ontem man ti ve con ta to com vá ri as au to ri da des
da Po lí cia Fe de ral que me ga ran ti ram a con ti nu i da de
das in ves ti ga ções, o que nos de i xa um pou co ma is
tran qüi los com re la ção ao com ba te à on da de vi o lên -
cia que se es pa lha em Go iás. Fui tam bém co mu ni ca -
do de uma ope ra ção se me lhan te em São Pa u lo, on de
os re sul ta dos, no en tan to, não fo ram tão bons quan to
os de Go iás. Lá em São Pa u lo, o Po der Ju di ciá rio não
aten deu aos man da dos de bus ca e apre en são e aos
pe di dos de pri são fe i tos pe la Po lí cia Fe de ral.

Eu gos ta ria de de i xar re gis tra dos nos Ana is des -
ta Ca sa os me us cum pri men tos à Po lí cia Fe de ral, ao
seu su pe rin ten den te em Go iás, De le ga do La cer da
Car los Jú ni or, e tam bém ao Tri bu nal de Jus ti ça de Go -
iás e seu pre si den te, o emi nen te de sem bar ga dor
Byron Se a bra. O Ju di ciá rio go i a no en ten deu a gra vi -
da de da si tu a ção e co la bo rou de for ma de ci si va pa ra
o su ces so da ope ra ção Car ga Pe sa da, re a li za da pe la
Po lí cia Fe de ral no Esta do de Go iás, ma is es pe ci fi ca -
men te em Go iâ nia, nos sa ca pi tal.

Qu e ro tam bém de i xar um ape lo às au to ri da des
de Go iás, es pe ci al men te ao go ver no de Go iás. Que a
li ção da da pe la Po lí cia Fe de ral sir va de mo de lo e
exem plo e que a omis são e a in com pe tên cia re gis tra -
das na se gu ran ça em Go iás se jam subs ti tu í das por

ações con cre tas que pos sam ga ran tir se gu ran ça a to -
dos os go i a nos, por que ho je o cli ma é de to tal in se gu -
ran ça .

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Com
mu i to pra zer, ou ço o no bre Se na dor Ma u ro Mi ran da. 

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, ou ço com aten ção o dis cur so que V.
Exª pro nun cia es ta tar de, nes ta Ca sa, com re fe rên cia
aos gra ves in ci den tes na área de se gu ran ça de Go -
iás. Cum pri men to a Po lí cia Fe de ral por es sa ação tão
con cre ta, tão fir me e tão de ci di da de in ter ven ção na
Po lí cia Ci vil do nos so Esta do, oca si o nan do, la men ta -
vel men te, es sa man che te que de sa bou so bre as nos -
sas au to ri da des. Cum pri men to V. Exª por es sa po si -
ção, por ex por tu do às cla ras, não com o in tu i to de de -
ne grir nos so Esta do, mas de cha mar a aten ção pa ra a 
res pon sa bi li da de que têm os go ver nan tes, es pe ci al -
men te o nos so go ver na dor e o Se cre tá rio de Se gu -
ran ça Pú bli ca. E o Go ver na dor fez, in clu si ve, um de -
sa fio: se a si tu a ção não me lho rar em 30 di as, ele vai
mu dar to tal men te a área de se gu ran ça pú bli ca. Re al -
men te ele de ve ria lim par a área de se gu ran ça pú bli ca
em fun ção da gra vi da de do que ocor reu no Esta do. E,
quem sa be, fa zer tam bém um ou tro de sa fio: se não
di mi nu ir a vi o lên cia em Go iás – vis to que ele pro me -
teu, em sua cam pa nha, a to le rân cia ze ro –, ele re nun -
ci a rá ao seu man da to, já que a au to ri da de prin ci pal é
a do Go ver na dor, e au to ri da de não se trans fe re. Por
es se mo ti vo, o pro nun ci a men to de V. Exª, cha man do
à res pon sa bi li da de to das as au to ri da des da se gu ran -
ça pú bli ca em Go iás, é mu i to im por tan te. La men to
mu i to o epi só dio e a co lo ca ção de Go iâ nia co mo a
quin ta ci da de ma is vi o len ta do Pa ís. Espe ro, por tan to, 
que as au to ri da des de Go iás te nham res pon sa bi li da -
de nes te mo men to e re cu pe rem o bem vi ver que sem -
pre foi ca rac te rís ti ca do nos so Esta do e da nos sa ca -
pi tal Go iâ nia.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço o bri lhan te apar te de V. Exª que, sem dú vi da, ve -
io en ri que cer o meu pro nun ci a men to.

Cum pri men ta mos a Po lí cia Fe de ral e o Po der
Ju di ciá rio pe la ação rá pi da con tra es ses mar gi na is,
jus ta men te pa ra pro te ger o Esta do, e não pa ra de ne -
gri-lo. Qu e re mos um Esta do que dê se gu ran ça à sua
po pu la ção. Go iás sem pre foi um dos Esta dos ma is
se gu ros des te Pa ís. Go iâ nia sem pre foi uma das ci da -
des ma is tran qüi las des te Pa ís. 

No en tan to, ul ti ma men te, o nú me ro de as sas si -
na tos cres ceu cen te nas de ve zes. Aliás, ma is do que
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o pró prio Rio de Ja ne i ro, que é con si de ra do uma das
ci da des ma is vi o len tas do Pa ís. O nú me ro de as sas si -
na tos em Go iâ nia foi pra ti ca men te o do bro do nú me ro 
de as sas si na tos no Rio de Ja ne i ro. 

E há tam bém a ques tão do trá fi co e do rou bo de
car gas e de car ros. Go iâ nia ba teu o re cor de em rou bo 
de car ros. E os rou bos es ta vam sen do pra ti ca dos pe la 
Po lí cia Ci vil, sen do que vá ri os po li ci a is es tão pre sos.

Assim, não en ten do a po si ção do Go ver na dor,
de dar 30 di as pa ra que a si tu a ção se ja re sol vi da!
Ora, é ló gi co que es ses pro ble mas não se re sol ve rão
em 30 di as. O Go ver na dor ti nha que ter agi do ins tan -
ta ne a men te e de mi ti do to da a cú pu la da Po lí cia Ci vil,
bem co mo o Se cre tá rio de Se gu ran ça Pú bli ca. Ele ti -
nha que ter si do de mi ti do li mi nar men te. Uma de le ga -
cia de fur tos e rou bos de ve í cu los foi to ma da pe la Po -
lí cia Fe de ral, por que lá é que se re a li za vam os fur tos
e rou bos de ve í cu los.

O que é is so?! Uma de le ga cia pa ra pro te ger de
fur tos e rou bos es ta va en gen dran do to dos os fur tos e
rou bos e po li ci a is ci vis fo ram pre sos! E o Go ver na dor
ain da vai dar 30 di as pa ra que se me lho re a si tu a ção!
Ele ti nha que ter de mi ti do to dos na ho ra. É is so que
faz um go ver nan te que tem pul so, que tem au to ri da -
de. Ele não dá ma is 30 di as!

Aliás, de po is da pri são dos po li ci a is, já fu gi ram
qua tro pre sos, in clu si ve o lí der, jus ta men te pe la pa -
ciên cia das au to ri da des e por da rem elas ma is tem po. 
Há pou co, o lí der do trá fi co em Go iás sa ía, ia a ho tel
cin co es tre las, vi a ja va de avião, en fim, co man da va o
trá fi co com li cen ça das au to ri da des po li ci a is de Go -
iás. É o Fer nan di nho Be i ra-Mar, no Rio, co man dan do
o trá fi co de den tro do pre sí dio, e o Orlan do Mar ques
co man dan do o trá fi co em Go iás.

Não po de mos to le rar es sa si tu a ção. Se es ses lí -
de res co man dam, se eles sa em da pri são, é por que
as au to ri da des es tão per mi tin do e es tão sen do com -
pla cen tes. 

Des sa for ma, re pu dio a ati tu de do Go ver na dor.
Não se po de pos ter gar uma de ci são. Qu em er ra, tem
que pa gar pe lo er ro, e não ter tem po pa ra que o que
tem que acon te cer acon te ça. Isso dá mar gem, a meu
ver, a que ou tros co me tam cri mes por que sem pre vai
ha ver to le rân cia, sem pre vai ha ver fa ci li da de pa ra a
fu ga de pre sos, co mo es tá acon te cen do em Go iás. 

Qu e ro, por tan to, cum pri men tar ma is uma vez a
Po lí cia Fe de ral do meu Esta do na pes soa do su pe rin -
ten den te, e tam bém a to dos os de le ga dos e agen tes.
Re al men te é uma sor te o po vo go i a no ter uma su pe -
rin ten dên cia da Po lí cia Fe de ral, ca so con trá rio não te -
ria si do des ba ra ta da a qua dri lha che fi a da por po li ci a is 

ci vis do nos so Esta do. Qu e ro cum pri men tar, ain da, o
Po der Ju di ciá rio. Pre ci sa mos cri ti car, mas tam bém
elo gi ar quan do se faz ne ces sá rio.

O Pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça de Go iás,
De sem bar ga dor Byron Se a bra, foi cor re tís si mo e
des pa chou ime di a ta men te os man da dos. Com is so, a 
Po lí cia Fe de ral pô de com ple tar a sua ope ra ção. Não
fos se o au xí lio, a ope ro si da de e a com pe tên cia do Po -
der Ju di ciá rio de Go iás, não te ria si do des ba ra ta da
es sa qua dri lha.

De mo do que que ro cum pri men tar, com mu i to
res pe i to, o Pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça de Go -
iás, De sem bar ga dor Byron Se a bra, um ho mem re al -
men te ex tra or di ná rio, cor re to, ho nes to. Co nhe ço-o há
mu i to tem po, in clu si ve foi meu pro fes sor de Di re i to
Pe nal e sei da sua in te gri da de, da sua fir me za e da
sua de ter mi na ção.

Espe ro que pos sam ser re sol vi dos es ses gra ves 
pro ble mas que afli gem o nos so Esta do e to da a so ci e -
da de go i a na.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma gui to Vi le -
la, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º Vi -
ce-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pe lo 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 no bre Se na dor Ma u ro Mi ran da.

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, tra go a es ta tri -
bu na o gran de de ba te que se tra va ho je den tro do
nos so Par ti do, o PMDB. Ma is uma vez en fren ta mos o
di le ma de ser ou não go ver no, que vem des de o Go -
ver no Jo sé Sar ney. Na que la oca sião, por um acor do,
al guns mem bros do Par ti do fo ram ser vir a ad mi nis tra -
ção co mo mi nis tros, o que se re pe tiu no Go ver no Fer -
nan do Hen ri que Car do so, quan do o PMDB tam bém
re sol veu par ti ci par do Go ver no, ocu par al guns Mi nis -
té ri os. Mas tu do is so sem pre de for ma mu i to mal re -
sol vi da, sem de mo cra cia in ter na nas de ci sões. É im -
por tan te, por tan to, até se guin do o exem plo do Par ti do 
dos Tra ba lha do res – em bo ra es te se ja, às ve zes, cri ti -
ca do pe lo ex ces so de de mo cra cia –, ten tar mos bus -
car ma is de mo cra cia pa ra o nos so Par ti do, na ho ra de 
to mar uma de ci são co mo es sa, de ser ou não go ver -
no.

A de mo cra cia é ne ces sá ria e in dis pen sá vel. Sou 
a fa vor de fa zer mos uma par ce ria e apo i ar mos o Go -
ver no Lu la – co mo apo i ei no pri me i ro e no se gun do
tur nos –, mas que is so ocor ra de uma for ma mu i to
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tran qüi la, com a cons ciên cia de to da a co mu ni da de
do nos so Par ti do.

O PMDB tem uma his tó ria ma ra vi lho sa a fa vor
da de mo cra cia bra si le i ra, pe lo fim da di ta du ra. E co -
mo se gun do ou ter ce i ro par ti do des te Pa ís, o PMDB
tem de dar um exem plo de gran de za e cha mar to dos
os se us mem bros pa ra uma re con ci li a ção in ter na, pa -
ra uma to ma da de po si ção fir me, pa ra um la do ou pa -
ra o ou tro. É im por tan te que to da a ba se par ti dá ria se
ma ni fes te, e não ape nas du as ou três pes so as, as Li -
de ran ças prin ci pa is – o Lí der do Se na do, o da Câ ma -
ra, o Pre si den te do Par ti do –, que, pe lo re sul ta do ele i -
to ral, não cor res pon dem ao que pen sa a ma i o ria do
nos so Par ti do po lí ti co.

É re le van te, ho je, uma con ven ção ex tra or di ná ria 
do nos so Par ti do pa ra dis cu tir a ade são ou não ao
Go ver no Lu la. Vou lu tar na con ven ção, se ela acon te -
cer, fa rei to do o pos sí vel pa ra que ela se con so li de, se 
afir me a fa vor de um apo io a Lu la, em uma ho ra tão
im por tan te, de tan tas es pe ran ças pa ra tan tos bra si le i -
ros. Mas é ne ces sá rio que es sa de ci são se ja de mo -
crá ti ca, se ja da ma i o ria ab so lu ta, que se ja con sul ta da 
to da a ba se, que se jam con sul ta dos to dos os seg -
men tos, em to dos os Esta dos bra si le i ros, por que, a
par tir daí, não se po de rá fa lar que hou ve fi si o lo gis mo,
ou acor dos com um de ter mi na do Lí der, ou com pra de
vo tos, es sas co i sas que ain da exis tem na po lí ti ca bra -
si le i ra, mas que pre ci sam aca bar. Che ga de bar ga -
nha, che ga de tro ca e con ver sa de pou ca gen te, sem
de mo cra cia, sem aber tu ra, sem as sem bléia pa ra dis -
cu tir, por que is so ge ra um ti po de con ví vio que não é
sa dio.

Des ta for ma, é im por tan te o PMDB aglu ti nar-se
ou tra vez, fa zer a con ver gên cia de to das as su as for -
ças. É im por tan te que um dos ma i o res par ti dos do Pa -
ís, com uma his tó ria es pe ta cu lar, re sol va, de for ma di -
fe ren te – com a de ci são das ba ses par ti dá ri as –, se
fa rá par ce ria ou não com o Go ver no de Lu la, ou se ja,
se de se ja es tar ou não no Go ver no. 

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Ma u ro Mi ran da, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Com
to do pra zer, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Qu e ro
cum pri men tá-lo pe la opor tu ni da de do seu pro nun ci a -
men to e di zer que V. Exª tem ra zão. O Par ti do tem que
apren der a agir de mo cra ti ca men te e a co la bo rar com
a de mo cra cia bra si le i ra. Pa ra tan to, tem que agir in -
ter na cor po ris tam bém de for ma de mo crá ti ca. O
PMDB sem pre foi di ri gi do por du as, três, qua tro, cin co 
ou, no má xi mo, se is pes so as. As gran des de ci sões do 

Par ti do sem pre fo ram to ma das por um nú me ro mu i to
re du zi do de Lí de res. O Par ti do tem que apren der a
de i xar a gran de ma i o ria to mar de ci sões. O PMDB
con ti nua sen do o ma i or par ti do do Bra sil: tem a ma i or
ban ca da no Se na do, uma das ma i o res na Câ ma ra, o
ma i or nú me ro de pre fe i tos, ve re a do res, de pu ta dos, e
as sim por di an te. É, por tan to, um par ti do que tem que
dar exem plos ao Bra sil. Assim, pa ra apo i ar ou não o
go ver no de um ou tro par ti do, tem que ou vir a ma i o ria.
Essa não é uma de ci são sim ples, po is vai va ler por
qua tro anos. O PMDB par ti ci pou di vi di do das úl ti mas
ele i ções: me ta de apo i ou o Lu la; a ou tra me ta de apo i -
ou o Ser ra. Co mo é que ago ra três, qua tro ou cin co
pes so as vão de ci dir o des ti no do Par ti do? Te mos que
fa zer uma con ven ção, te mos que con vo car to do o
Par ti do – de nor te a sul, de les te a oes te – e a von ta de 
da ma i o ria tem que ser res pe i ta da. Se a gran de ma i o -
ria, ou a ma i o ria, op tar pe lo apo io ao Go ver no Lu la,
óti mo! Ca so con trá rio, va mos res pe i tar tam bém. Des -
de o pri me i ro mo men to de fen di a can di da tu ra Lu la.
De fen do o apo io a ele. Mas é im por tan te pa ra o Go -
ver no Lu la uma de ci são ma i or, e não a de ci são de
uma Exe cu ti va, que, in clu si ve, não tem le gi ti mi da de,
po is tra iu o Par ti do ao pro me ter lan çar can di da tu ra
pró pria e não o fa zer, o que pre ju di cou to dos os can di -
da tos do PMDB no Pa ís. Essa Exe cu ti va não tem cre -
di bi li da de e não tem au to ri da de pa ra de ci dir na da, até 
por que não apo i ou a can di da tu ra Lu la. É pre ci so re u -
nir o Par ti do em con ven ção; é pre ci so cha mar pre fe i -
tos, ve re a do res e lí de res de to dos os re can tos des te
Pa ís e to mar uma de ci são ofi ci al, uma de ci são im por -
tan te pa ra o Bra sil, pa ra o PMDB e pa ra o PT. Enten do 
que o apo io ao PT é mu i to ma is na tu ral do que o apo io 
ao PSDB – co mo foi no pas sa do –, por que PT e
PMDB sem pre de fen de ram as mes mas te ses, as
mes mas idéi as, têm uma his tó ria jun tos. Ou se ja, os
do is par ti dos têm mu i ta co i sa em co mum. PMDB e
PSDB não têm na da em co mum. Pa ra mim, o apo io
do PMDB ao PSDB du ran te o Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so ocor reu ape nas por fi si o lo gis mo,
por bar ga nha de car gos. E há ou tra co i sa que vou de -
fen der na con ven ção, Se na dor Ma u ro Mi ran da: o Par -
ti do de ve apo i ar o Go ver no Lu la, mas sem a in ten ção
de in di car no mes ao fu tu ro Pre si den te, po is é ele
quem de ve fa zer o con vi te a al gum pe e me de bis ta, se
qui ser a sua co la bo ra ção. Pen so que o PMDB não de -
ve in di car nin guém. De ve ser da do o di re i to ao Pre si -
den te da Re pú bli ca de con vi dar al guém do Par ti do se
as sim qui ser. O PMDB tem que apo i ar sem bar ga -
nhar. Tem que aca bar es sa po lí ti ca do to ma lá dá cá.
Po lí ti ca não é brin ca de i ra, tem que ser fe i ta com mu i to 
ide a lis mo, pen san do no Bra sil e no po vo bra si le i ro.
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Não se faz po lí ti ca co mo se fos se um bal cão de ne gó -
ci os. Te mos que re sol ver em con ven ção se apo i a mos
ou não o no vo Go ver no, mas de ve mos de i xar o Pre si -
den te li vre pa ra es co lher ou não al guém do nos so
Par ti do. O po si ci o na men to de V. Exª, Se na dor Ma u ro
Mi ran da, es tá cor re to. Um par ti do do ta ma nho e da
im por tân cia do PMDB tem que ter mu i ta res pon sa bi li -
da de pe ran te es te Pa ís. Por is so, pa ra de ci dir o seu fu -
tu ro e to mar as su as po si ções, tem que con tar com o
apo io da ma i o ria. Vou de fen der com to das as for ças a
re a li za ção de uma con ven ção ex tra or di ná ria do Par ti -
do pa ra que se ja to ma da uma de ci são em fa vor do
Bra sil e do po vo bra si le i ro. Mu i to obri ga do.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se -
na dor Ma gui to Vi le la, con cor do ple na men te com to -
das as pa la vras de V. Exª so bre a ne ces si da de de es -
sa par ce ria acon te cer da for ma ma is cla ra pos sí vel. A
mi nha li nha de pen sa men to é a mes ma de V. Exª, mas 
que ro ir um pou co adi an te. Se hou ve er ros no pas sa -
do, se hou ve de fe i tos gra ves nas ges tões e nos acor -
dos an te ri o res, quem sa be não es tá na ho ra de mu dar 
is so. O Bra sil es tá mu i to es pe ran ço so com o iní cio do
Go ver no Lu la. Va mos bus car ins pi ra ção até no pró -
prio Par ti do dos Tra ba lha do res, que te ve a pa ciên cia
de cons tru ir, du ran te 22 anos, a vi tó ria de Lu iz Iná cio
Lu la da Sil va pa ra Pre si den te da Re pú bli ca. 

É ne ces sá rio ter mos um ide al, uma cha ma in ter -
na, uma ban de i ra a fa vor des te Pa ís. A tro ca, a bar ga -
nha de car gos, o fi si o lo gis mo não são acon se lhá ve is
nes te mo men to, de ni grem a ima gem de um dos ma i o -
res par ti dos do Bra sil, co mo V. Exª bem dis se, de ni -
grem aque le que ace i ta um acor do que não foi bem
tra ba lha do, que não foi de mo crá ti co.

Nes se sen ti do, fa ço um ape lo ao Pre si den te do
PMDB e às li de ran ças que es tão aqui, no Se na do Fe -
de ral e na Câ ma ra dos De pu ta dos, pa ra que ve nham
pa ra o diá lo go, aten den do ao ape lo por mu dan ça que
exis te no Bra sil. Tam bém fa ço um ape lo aos Go ver na -
do res, a quem cum pri men to pe la be lís si ma ele i ção –
Go ver na do res do Rio Gran de do Sul, de San ta Ca ta ri -
na, do Pa ra ná, do Dis tri to Fe de ral e de Per nam bu co
–, pa ra que nos aju dem a fa zer es se en ten di men to, a
bus car um ru mo no vo, que per mi ta que te nha mos ma -
is con fi a bi li da de pe ran te a so ci e da de bra si le i ra.

Va mos lu tar pa ra que is so acon te ça. Se o PMDB 
for fa zer ali an ça, que a fa ça no seu to do, com mu i ta
cla re za, mu i ta de mo cra cia in ter na e, so bre tu do, com
mu i to ide al e amor ao po vo bra si le i ro.

Eram 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. 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 pe lo Sr. Anto nio Car los Va la da res,
2º Vi ce-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O pró xi mo ora dor ins cri to é o Se na dor Jo sé Fo -
ga ça, a quem con ce do a pa la vra por 20 mi nu tos.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um dos as sun -
tos que a so ci e da de vem de ba ten do são as no vas re -
a li da des do Pa ís, prin ci pal men te a tro ca de re pre sen -
tan tes da po pu la ção nos es pa ços de po der.

O Pa ís te rá, a par tir de 1º de ja ne i ro, um no vo
Pre si den te da Re pú bli ca. Uma no va co li ga ção de for -
ças as su mi rá o Go ver no do Pa ís. Em gran de par te
dos 27 Esta dos bra si le i ros tam bém ha ve rá tro ca de
co man do. O que nos le va a gran des ex pec ta ti vas, a
ela bo rar a es pe ran ça e a ten tar con cre ti zá-la por me io 
do tra ba lho, da fé, da ex pec ta ti va cons tru í da em tor no 
da ca pa ci da de des ses no vos ho mens e mu lhe res que 
as su mem o po der no Bra sil.

Há pou co tem po li um li vro de um au tor fran cês
mu i to pou co tra du zi do no Bra sil, cha ma do Jac ques
Gé né re ux, cu jo tí tu lo tal vez se au to-ex pli que: Hor ror
Po lí ti co. De cer ta for ma, é uma res pos ta a um ou tro li -
vro de uma au to ra tam bém fran ce sa, Vi vi a ne For res -
ter, aliás um li vro de ma is su ces so, de ma i or ven da -
gem e ma is co nhe ci do no mun do, in ti tu la do O Hor ror
Eco nô mi co.

Po de mos, su cin ta men te, tra du zir a in ten ção de
Jac ques Gé né re ux, no seu Hor ror Po lí ti co, na idéia de 
que há a ne ces si da de de re cons tru ir, no mun do in te i -
ro, uma no va éti ca re pu bli ca na, uma no va éti ca de
com por ta men to po lí ti co, uma no va éti ca de con du ta
ele i to ral e par ti dá ria. E a ques tão cen tral, diz ele, pa ra
o fi nal de sé cu lo e iní cio de mi lê nio – já que o li vro foi
es cri to ain da na dé ca da de 90 –, se gun do a sua pers -
pec ti va, o prin ci pal e ma is cru ci al pro ble ma da so ci e -
da de mo der na em to do o mun do é a ver da de na po lí ti -
ca. 

E ele de mons tra, de uma ma ne i ra exem plar e
exem pli fi ca ti va, ci tan do ca sos, que se tor nou pra ti ca -
men te im pos sí vel di zer a ver da de em po lí ti ca. Co mo
se tra ta de um au tor fran cês, que co nhe ce a si tu a ção
na Fran ça, não po de mos de i xar de re co nhe cer que o
pro ble ma tem um ca rá ter de uni ver sa li da de, tem uma
am pli tu de mun di al. Por tan to, não é uma ques tão ape -
nas do Bra sil. Mas ao Bra sil tam bém se apli ca es sa
ques tão.
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A ver da de tal vez se ja o pon to ma is frá gil, o ele -
men to ma is de li ca do e vul ne rá vel de to do o ar ca bou -
ço de ele men tos que cons trói e faz a vi da po lí ti ca ho je
– a ques tão da ver da de. E não ape nas a ver da de
aber ta, vi sí vel, in dis cu tí vel, cla ra e evi den te. Ele fa la,
mu i tas ve zes, da ver da de su til, da ver da de per ce bi da
nos me an dros das pa la vras, da ver da de in se ri da no
es ca ni nho da fra se, lá den tro, em bu ti da na ar ma ção
da idéia e da sen ten ça. Ele afir ma que o pro ble ma da
ver da de é o ma is gra ve, por que, ho je, os go ver nan tes, 
pa ra se ele ger, são obri ga dos a di zer uma co i sa e são
obri ga dos a ter um ou tro com por ta men to co mo go -
ver nan tes. 

Se gun do o au tor, es se é um pro ble ma mun di al.
O ci da dão faz um dis cur so pa ra se ele ger e ado ta ou -
tra con du ta as sim que é ele i to. Ele cha ma is so de o
gran de hor ror po lí ti co do fi nal do sé cu lo XX, do iní cio
do mi lê nio, já que, co mo eu dis se, o li vro foi es cri to
ain da na dé ca da fi nal do sé cu lo pas sa do.

O gran de hor ror po lí ti co do fi nal do úl ti mo mi lê -
nio foi e con ti nua sen do, evi den te men te, a ques tão da 
ver da de. Jac ques Gé né re ux faz um es tu do da evo lu -
ção do Esta do no mun do oci den tal, do pa pel do Esta -
do, de mons tran do que, lo go após a Se gun da Gu er ra
Mun di al, o Esta do era o epi cen tro do pro ces so de in -
ves ti men tos e de re cru des ci men to da eco no mia, era
aque le que pro vo ca va uma on da in du to ra de cres ci -
men to eco nô mi co; o Esta do era o gran de agen te mo -
bi li za dor da eco no mia. E foi as sim na Ingla ter ra de
Ha rold Wil son, na Ale ma nha de Kon rad Ade na u er e
no Bra sil de Ge tú lio Var gas, de Jus ce li no Ku bits check
e de ou tros tan tos. 

Ora, es se Esta do, diz ele, não exis te ma is. O
Esta do ca paz de ter um pa pel de epi cen tro, um pa pel
fun da men tal, de ei xo cen tral do de sen vol vi men to, não 
exis te ma is. O Esta do es go tou no mun do in te i ro a sua
ca pa ci da de de ser o gran de cen tro mo bi li za dor de re -
cur sos pa ra in ves tir e fa zer ex pan dir, pa ra abrir fren -
tes de ex pan são na eco no mia.

E a ver da de, de que nin guém se dá con ta, é que
o Go ver no que es tá ter mi nan do ago ra tem gran des
in ves ti men tos so ci a is. Os re la tó ri os do Ban co Mun di al 
e do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal são ge ne ro sos,
mas co mo qual quer ou tro re la tó rio fe i to por qual quer
ou tra ins ti tu i ção ex ter na. Não in ter na men te. Inter na -
men te a ques tão tem ca rá ter po lí ti co, ele i to ral, par ti -
dá rio; ames qui nha-se o in te res se, e, por tan to, não
en tro em ne nhum re la tó rio in ter no, nem fa vo rá vel
nem des fa vo rá vel. Mas to dos os re la tó ri os ex ter nos
so bre o Go ver no de Fer nan do Hen ri que Car do so di -
zem uma co i sa mu i to cla ra e sim ples. Di zem que es se 
go ver no foi mal não por que di mi nu iu os in ves ti men tos 

so ci a is. Aliás, o Go ver no é enor me men te elo gi a do pe -
los pro gra mas so ci a is: o Bol sa-Esco la, o Co mu ni da de 
So li dá ria, a dis tri bu i ção de ces ta bá si ca. Enfim, há
pro gra mas de man dan do gas tos em vo lu mes enor -
mes, al go não an tes pra ti ca do na eco no mia e na vi da
do Pa ís. 

E es ses re la tó ri os são unâ ni mes em di zer que o
que es tá em po bre cen do boa par te dos bra si le i ros
não é a au sên cia de pro gra mas so ci a is. Eles de mons -
tram que o pro gra ma so ci al é ape nas um pro gra ma de 
ma nu ten ção e, por tan to, de pre ser va ção da vi da e da
dig ni da de em cer tas con di ções hu ma nas. Da mes ma
for ma, os re la tó ri os são unâ ni mes em cons ta tar que o 
que es se Go ver no não te ve – e não ve jo co mo o pró xi -
mo Go ver no te rá – foi re cur so pa ra in ves ti men to. 

Esse Go ver no não di mi nu iu os in ves ti men tos
so ci a is, mas re du ziu dras ti ca men te os in ves ti men tos
na cons tru ção de es tra das, de usi nas hi dre lé tri cas ou
ter me lé tri cas, na ex pan são da fren te de pro du ção pe -
tro lí fe ra do Pa ís.

Enfim, a re du ção drás ti ca dos in ves ti men tos é
que em po bre ce os po vos, prin ci pal men te quan do se
dá no âm bi to dos ca pi ta is pú bli cos, Se na dor Anto nio
Car los Va la da res. Assim, não há in ves ti men to pa ra
ex pan dir a ha bi ta ção no Bra sil. Há mu i to tem po, o pro -
gra ma de ha bi ta ção per deu o ca rá ter ex pan si vo que
te ve nos anos 60, 70 e 80.

Ora, co mo há uma re du ção drás ti ca de in ves ti -
men tos, o Esta do per deu o po ten ci al mo bi li za dor da
eco no mia, per deu sua ca pa ci da de de ge rar e in du zir
no vas fren tes de ex pan são eco nô mi ca. Essa é uma
re a li da de que se apli ca ao atu al Pre si den te e, in fe liz -
men te, ao fu tu ro Pre si den te da Re pú bli ca, que to ma -
rá pos se den tro de pou co ma is de 40 di as.

A lem bran ça de Jac ques Gé né re ux não de i xa
de ser ne ces sá ria nes te mo men to: es ta mos nós pre -
pa ra dos pa ra o gran de hor ror po lí ti co que nos as som -
bra a to dos nes te fi nal de sé cu lo, iní cio de mi lê nio?

O Par ti do que vai ocu par a Pre si dên cia da Re -
pú bli ca, com to da a le gi ti mi da de, de fen de ou tra pos -
tu ra em re la ção ao Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.
Se us se gui do res, es pa lha dos por to do o Bra sil – can -
di da tos a De pu ta do, a Se na dor, a Go ver na dor –, re -
pe ti ram ad na u se am , in ces san te men te, o re pú dio ve -
e men te ao Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, a con fron -
ta ção ab so lu ta com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.
E não era ape nas uma ques tão de tom da lin gua gem.
Às ve zes, po de ser ape nas um tom, um ver niz da pa -
la vra, uma for ma, um in vó lu cro da ma ne i ra de di zer,
mas não nes se ca so. Eram, em ter mos de con te ú do,
fron tal men te opos tos ao acor do com o Fun do Mo ne -
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tá rio Inter na ci o nal. Esse foi o dis cur so do mi nan te do
Par ti do po lí ti co que ga nhou a ele i ção.

O que se vê é que os di ri gen tes des se Par ti do,
que es tão ago ra se pre pa ran do pa ra as su mir o po der
– co mo eu dis se, de for ma le gí ti ma, fo ram ele i tos pa ra 
is so, por uma am pla e in dis cu tí vel ma i o ria na ci o nal –,
têm um dis cur so de to le rân cia, de pro xi mi da de e até
de afi ni da de com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

Esse, Se na dor Ber nar do Ca bral, é o gran de hor -
ror po lí ti co des te iní cio de mi lê nio. Jac ques Gé né re ux
tem ra zão.

De ve mos nos es pan tar com is so? Cre io que
não. Nós, não! Se na do res, De pu ta dos, ho mens que
atu am no Par la men to e no Con gres so Na ci o nal há
mu i tos anos, co mo nós, que vi ve mos a re a li da de do
dia-a-dia do Go ver no Fe de ral, das enor mes res tri -
ções que tem o Go ver no ho je pa ra in ves tir, pa ra im -
plan tar as re for mas que es tão por vir e que ne ces sa ri -
a men te têm que vir, nós, que sa be mos dis so, não nos
sur pre en de mos quan do al guém que es tá pa ra as su -
mir a Pre si dên cia da Re pú bli ca tem uma lin gua gem
cor da ta – cor dis, de co ra ção, cor di a li da de – com o
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. Isso é de sur pre en -
der? A nós não, por que es se é o com por ta men to de
bom sen so, é o com por ta men to que en ten de mos
pos sí vel e, por que pos sí vel, ne ces sá rio. Esse é o
com por ta men to que al guns vis lum bra vam com a vi -
são do fim do mun do, do fim dos tem pos, quan do es -
sas pa la vras sa íam da bo ca de ou tros re pre sen tan tes 
de ou tro go ver no, pa la vras de bom sen so, pa la vras de 
aca ta men to, pa la vras de con gruên cia, no sen ti do de
não só aten der às exi gên ci as do Fun do Mo ne tá rio,
mas até de man ter com es sa ins ti tu i ção bo as re la -
ções.

O que há de er ra do, ab sur do ou con de ná vel nis -
so? Eu di go: na da! Não te nho uma pa la vra pa ra cri ti -
car ou pa ra con de nar aqui lo que vem sen do fe i to pe -
los no vos re pre sen tan tes do po der no Bra sil, prin ci -
pal men te por aque les que fa lam ho je em no me do no -
vo Pre si den te da Re pú bli ca. Só te nho pa la vras de elo -
gio pe lo bom sen so, pe lo equi lí brio, pe la de mons tra -
ção de ma tu ri da de, de in sus pe i ta da ma tu ri da de de
que es tão dan do ago ra de mons tra ção. Só te nho pa la -
vras de elo gio à so bri e da de, ges tos co me di dos, pa la -
vras tam bém con tro la das, ati tu des mo de ra das, lin -
gua gem cor da ta, afi ni da de com os or ga nis mos mul ti -
la te ra is e in ter na ci o na is de ca rá ter pú bli co, co mo é o
Ban co Mun di al e o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.
São ór gãos es ta ta is, não são or ga nis mos pri va dos,
não re pre sen tam in te res ses cor po ra ti vos e se quer re -
pre sen tam in te res ses de em pre sas pri va das; re pre -

sen tam tão-so men te in te res ses pú bli cos, por que são
ór gãos pú bli cos.

No en tan to, há uma enor me di ver gên cia en tre o
que é pre ci so di zer pa ra o ele i tor e o que é pre ci so di -
zer co mo can di da to ele i to. Co mo eu dis se, se ria uma
in jus ti ça apli car is so ao Bra sil. Isso não se apli ca ao
Bra sil. A me lhor aná li se so bre is so quem fez – co mo
eu já dis se – foi um fran cês, que es cre veu um li vro so -
bre o as sun to, pa ra mos trar que o gran de hor ror do fi -
nal do sé cu lo XX e do iní cio do mi lê nio é a fu ga, por -
que, ca da vez ma is, cor re en tre os nos sos de dos, es -
ca pa en tre nos sas mãos a ver da de na po lí ti ca. O que
é ver da de? Co mo co a du nar a ver da de de uma cam -
pa nha ele i to ral com a ver da de de uma re a li da de plas -
ma da na ne ces si da de de go ver nar?

Re co men do a to dos que dê em uma olha da no li -
vro de Jac ques Gé né re ux. Ele ex pli ca es sa co i sa ter -
rí vel que é ter que di zer ao ele i tor pa la vras can den tes, 
ran co ro sas, odi en tas con tra o Fun do Mo ne tá rio Inter -
na ci o nal e, de po is, pa la vras de afi ni da de, de con gra -
ça men to, de con gruên cia e de bom sen so.

Não con de no nem uma ati tu de nem ou tra. Só
não con si go en ten der co mo es sa ati tu de po de ser
ado ta da pe la mes ma pes soa. É evi den te que is so se
dá em tem pos di fe ren tes, co mo me diz aqui o Se na -
dor Pe dro Si mon. São mo men tos bem di fe ren tes. Se
é uma ques tão de tem po, Se na dor Pe dro Si mon, eu
tam bém es tou en qua dra do nes sa si tu a ção, por que,
há vin te anos, eu tam bém ti nha es se dis cur so. Mas,
ao lon go de to dos es ses anos, gra da ti va men te fui mu -
dan do – é evi den te –, mas is so não ocor reu na ele i -
ção e, de po is, na ação de go ver no.

Cre io que es te é um mo men to de aná li se, de re -
fle xão. É o mo men to de pen sar, de me di tar so bre es ta
no va re a li da de: co mo re sol ver a ques tão de uma no va 
éti ca re pu bli ca na no mun do? Isso de ve ocor rer não só 
no Bra sil! Nin guém po de di zer a ver da de pa ra se ele -
ger, por que, se o fi zer, es tá con de na do, não se ele ge.
Não se po de ser sin ce ro, não se po de ter bom sen so e 
co e rên cia, não se po de mos trar um tom de bo no mia,
de cor di a li da de, não se po de mos trar uma lin gua gem
cor da ta. É pre ci so trans for mar es ses or ga nis mos em
de mô ni os de fi ni ti vos, por que apa ren te men te is so faz
par te de um jo go as so ci a ti vo que é pró prio do pro ces -
so po lí ti co ele i to ral.

Sr. Pre si den te, o Esta do, prin ci pal men te o Esta -
do bra si le i ro, ho je es tá de man dan do uma gran de re -
for ma es tru tu ral, uma re for ma tri bu tá ria, uma re for ma
pre vi den ciá ria. São du as ex pres sões que se de vem
ob ser var: re for ma pre vi den ciá ria e re for ma tri bu tá ria.
São fa cí li mas de se pro nun ci ar. Eu as di go com uma
fa ci li da de es tu pen da. Não me dói na da! Qu an do di go
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que sou a fa vor, is so tam bém não me dói na da. Não
sin to na da. Aliás, até me sin to bem, por que to do mun -
do afir ma que é pre ci so fa zer re for ma tri bu tá ria, con -
cor dan do com a ca be ça.

Po rém, de ve-se tam bém di zer pa ra as pes so as
que is so equi va le a atra ves sar três oce a nos; é pre ci so 
uma vi a gem à Mar te de ida e vol ta pa ra se fa zer uma
re for ma pre vi den ciá ria ver da de i ra e uma re for ma tri -
bu tá ria no Bra sil. Isso sig ni fi ca atra ves sar três oce a -
nos a na do! É de uma imen sa di fi cul da de po lí ti ca a re -
a li za ção des se pro je to. É de uma es pe ta cu lar di fi cul -
da de po lí ti ca fa zer es tas du as mu dan ças no Bra sil: re -
for mar a Pre vi dên cia e re for mar o sis te ma tri bu tá rio.
Isso sig ni fi ca en trar em cho que não só com os cha -
ma dos in te res ses po de ro sos de uma mi no ria. Se fos -
se só is so, se ria uma bar ba da, por que en fren tar o in -
te res se po de ro so de uma mi no ria é uma bar ba da. Po -
rém, que ro ver al guém en fren tar os in te res ses das
gran des ma i o ri as pa ra fa zer as re for mas tri bu tá ria e
pre vi den ciá ria! Ca so con trá rio, faz-se uma en ga na -
ção, faz-se uma en ro la ção, faz-se uma en jam bra ção.
Não se faz re for ma.

Sr. Pre si den te, re gis tro a pre o cu pa ção com es sa
ques tão, que, pa re ce-me, não é bra si le i ra, não é ar gen -
ti na e não é uru gua ia; é uma ques tão do mun do. O me -
lhor li vro que se es cre veu so bre es se te ma é de um au -
tor fran cês, co mo eu dis se. Mas es se não de i xa de ser o
te ma ma is im por tan te, ma is dra má ti co e, pos si vel men -
te, o te ma ma is de fi ni ti vo e ina pe lá vel des te iní cio de no -
vos tem pos no Bra sil, Sr. Pre si den te.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – V. Exª me
per mi te um apar te, Se na dor Jo sé Fo ga ça?

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) –
Com mu i ta hon ra, con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Qu is ou -
vi-lo em si lên cio. É a me lhor for ma de ho me na geá-lo,
as sim co mo to do o Ple ná rio es tá a fa zer. Aguar dei até
o fim do seu dis cur so, que eu não cha ma ria ape nas
de dis cur so. V. Exª fez uma aná li se per fe i ta, in clu si ve
de al guns po lí ti cos que te mem en fren tar os de sa fi os
do fu tu ro, es con den do-se atrás dos bi om bos do pas -
sa do. V. Exª fez bem quan do dis se – num so pro qua se 
sem pre ge ni al do nos so Se na dor Pe dro Si mon – que
o tem po nos traz mu dan ças. Ao lon go des ses vin te
anos, V. Exª ama du re ceu. E a ma tu ri da de con fir ma a
ca pa ci da de de es co lha, ad mi te a pos si bi li da de de
per do ar mos al guns er ros dos ad ver sá ri os, mas, so -
bre tu do, dá au to ri da de pa ra se fa zer a aná li se que V.
Exª faz nes ta tar de, en ri que cen do o Ple ná rio des ta
Ca sa e mos tran do-lhe que V. Exª con ti nua o mes mo,
ape sar de to dos es ses anos. V. Exª po de tran si gir com 

al gu mas ob ser va ções, mas ja ma is tran si giu com se -
us ide a is. Qu e ro cum pri men tá-lo. Pa ra béns pe lo seu
dis cur so, Se na dor Jo sé Fo ga ça!

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) –
Obri ga do, Se na dor Ber nar do Ca bral.

V. Exª, co mo sem pre, é ge ne ro so ex ces si va -
men te, em de ma sia, em re la ção a mim, mas de i xo is -
so por con ta da enor me ami za de e es ti ma que lhe de -
vo to e, so bre tu do, em ra zão da lon ga con vi vên cia que 
te mos des de os pri mór di os da Assem bléia Na ci o nal
Cons ti tu in te, quan do ti ve a hon ra de tra ba lhar co mo
Sub-re la tor, e V. Exª, co mo Re la tor, jun ta men te com o
De pu ta do Adol fo de Oli ve i ra e, co mo dis se V. Exª,
com o De pu ta do Kon der, tam bém nos so com pa nhe i -
ro de San ta Ca ta ri na, e ten do co mo com pa nhia nas
ma dru ga das o Dr. Ulysses Gu i ma rães, no Pro da sen,
pa ra ela bo rar o tex to da Cons ti tu i ção.

Lem brei-me da que las nos sas re u niões há al -
guns di as, quan do aqui se dis cu tia a ques tão da da ta
da pos se do Pre si den te da Re pú bli ca. E é en gra ça do
por que sem pre me ocor re a pri me i ra dis cus são –– e
não a úl ti ma –– que se tra vou so bre is so.

Alguns pen sam que os Cons ti tu in tes es ta be le -
ce ram a da ta de 1º de ja ne i ro gra tu i ta men te, por obra
da ca su a li da de. Pen sam que foi uma es co lha ao sa -
bor do ven to! Não. Ha via emen das par la men ta res pa -
ra que o dia da pos se se des se no dia 6 de ja ne i ro, no
dia 15 de ja ne i ro, no dia 30 de ja ne i ro e até no dia 15
de fe ve re i ro, que é a da ta em que se ini cia a ati vi da de
do Con gres so. E por que es sas emen das fo ram sen -
do der ru ba das, uma a uma, pe lo bom sen so dos
Cons ti tu in tes? Por que o Pre si den te da Re pú bli ca tem 
que ini ci ar o seu man da to jun ta men te com a en tra da
em vi gor do Orça men to, com o exer cí cio or ça men tá -
rio, pon tu al men te. O Pre si den te da Re pú bli ca de ve
co me çar o seu man da to no mo men to em que se ini cia 
o exer cí cio fi nan ce i ro da Re pú bli ca. Foi es sa a te se
que pre va le ceu, por que, se o Pre si den te da Re pú bli -
ca to ma pos se no dia 06 ja ne i ro ou no dia 15 de ja ne i -
ro e se o ou tro Pre si den te, mes mo que cons ti tu ci o nal -
men te es ta be le ci do, aden tra no ano fis cal se guin te,
es te po de, nes ses di as ou na se ma na an te ri or, as si -
nar uma sé rie de atos, re a li zar uma sé rie de gas tos
que ve nham, in clu si ve, a com pro me ter a po lí ti ca a ser 
de sen vol vi da pe lo no vo Pre si den te.

Por que que re mos que Lu la to me pos se no dia
1º de ja ne i ro? Pa ra que nin guém gas te o di nhe i ro que
só Lu la po de gas tar, pa ra que nin guém an te ci pe, no
Orça men to de 2003, aqui lo que, le gi ti ma men te, o po -
vo con ce deu a Lu la e não ao ou tro Pre si den te. Não foi 
Fer nan do Hen ri que que re ce beu le gi ti mi da de nas ur -
nas pa ra to car o Orça men to, pa ra au to ri zar gas tos,
des de o dia 1º de ja ne i ro.
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É cla ro que, na si tu a ção atu al, há uma tran si ção
ca va lhe i res ca, gen til, cor da ta, amis to sa; há um acor -
do de ca va lhe i ros. A tran si ção tem ca rá ter po lí ti co ele -
va do por par te do Pre si den te que sai e do Pre si den te
que en tra. No en tan to, e se is so não acon te cer? Se,
na pró xi ma tro ca de man da to pre si den ci al, hou ver di -
fi cul da de de re la ci o na men to en tre os pre si den tes a
pon to de, por exem plo, um não com pa re cer à pos se
do ou tro, que se gu ran ça te rá o no vo pre si den te de
que o pre si den te que es tá sa in do não irá des ba ra tar o 
or ça men to nos pri me i ros di as de go ver no, nos pri me i -
ros di as do no vo exer cí cio fi nan ce i ro? Por tan to, o 1º
de ja ne i ro é uma ga ran tia de in tan gi bi li da de do po der
do Pre si den te da Re pú bli ca. Não é uma da ta es co lhi -
da ao aca so, Sr. Pre si den te.

Pe ço que le i am os Ana is da Assem bléia Na ci o -
nal Cons ti tu in te e a pa la vra do Re la tor Ber nar do Ca -
bral quan do ex pli ca va por que der ru ba mos as ou tras
emen das e por que aco lhe mos, na Re la to ria da Cons -
ti tu in te, a emen da do 1º de ja ne i ro. 

É cla ro que aque les tem pos eram ma is in ten -
sos, tí nha mos sa í do, mu i to re cen te men te, de um go -
ver no au to ri tá rio, de ex ce ção, mi li tar, e ha via ain da
um ní vel de ten são mu i to gran de. Mas não es tá ex clu -
í da in te i ra men te a pos si bi li da de de ha ver um con fli to
po lí ti co in sa ná vel, in su pe rá vel, en tre o pre si den te que 
sai e o que en tra. Não é o ca so do Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so, que es tá ten do uma ati tu de de
es ta dis ta, mas mu i tas ve zes is so ocor re rá, cen te nas
de ve zes da qui pa ra o fim dos sé cu los. O Pre si den te
da Re pú bli ca es ta rá, se ti ver que es ten der o seu man -
da to ja ne i ro aden tro, a ca va le i ro de usar, des ba ra tar e 
ma ni pu lar os re cur sos, com pro me ten do o Orça men -
to, an tes que o no vo pre si den te, que tem le gi ti mi da de
pa ra is so, as su ma o car go. 

Sem pre que vol to, Se na dor Ber nar do Ca bral,
àque les mo men tos de gra ve de ci são po lí ti ca, e com
es se de ba te apa re cen do ago ra, ve jo que, re al men te,
o ca mi nho, a es co lha es ta va cer ta. Ape sar de to da es -
sa dis cus são que exis te, o da do de re a li da de ma i or é
que um pre si den te só po de ter as cen dên cia e po der
so bre o or ça men to no pe río do pa ra o qual foi ele i to.
Nin guém po de ter po der de de ci são e as cen dên cia
so bre os re cur sos or ça men tá ri os fo ra do tem po e do
es pa ço que lhe é da do le gi ti ma men te pe lo vo to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Jo sé Fo ga -
ça, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2ºVi -
ce-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pe lo Sr. Edi son Lo bão,
1º Vi ce-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
me sa, re que ri men tos que se rão li dos pe lo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 544, DE 2002

So li ci ta Infor ma ções ao Exce len tís -
si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do da Agri -
cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to so bre
gas tos com pu bli ci da de du ran te o ano de 
2002.

Re que i ro, na for ma do art. 50, § 2º da Cons ti tu i -
ção Fe de ral e dos ar ti gos 215, I, a, 216, I e 217 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, que se ja en ca mi -
nha do ao Se nhor Mi nis tro da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e
Abas te ci men to pe di do de in for ma ções, no sen ti do de
ob ter os se guin tes es cla re ci men tos:

1. Qu al o vo lu me to tal de re cur sos que es se Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to,
con si de ran do in clu si ve as ins ti tu i ções das Admi nis -
tra ções Di re ta e Indi re ta que lhe são su bor di na das,
des ti nou pa ra cam pa nhas pu bli ci tá ri as du ran te o pri -
me i ro se mes tre do ano de 2002?

2. Qu al o vo lu me to tal de re cur sos que es se Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to,
con si de ran do in clu si ve as ins ti tu i ções das Admi nis -
tra ções Di re ta e Indi re ta que lhe são su bor di na das,
des ti nou pa ra cam pa nhas pu bli ci tá ri as du ran te o se -
gun do se mes tre do ano de 2002?

Re que i ro, ain da, se ja for ne ci da có pia dos do cu -
men tos re la ti vos às in for ma ções pres ta das.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Anto nio Car los Ju ni or.

(À Me sa pa ra de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 545, DE 2002

So li ci ta Infor ma ções ao Exce len tís -
si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do da Fa -
zen da so bre gas tos com pu bli ci da de pro -
mo vi dos pe la Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral.

Re que i ro, na for ma do art. 50, § 2º da Cons ti tu i -
ção Fe de ral e dos ar ti gos 215, I, a 216, I e 217 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, que se ja en ca mi -
nha do ao Se nhor Mi nis tro da Fa zen da pe di do de in -
for ma ções, no sen ti do de ob ter os se guin tes es cla re -
ci men tos:

1. Que vo lu me de re cur sos a Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral des ti nou pa ra cam pa nha pu bli ci tá ria du ran te
o pri me i ro se mes tre do ano de 2002?
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2. Que vo lu me de re cur sos a Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral des ti nou pa ra cam pa nhas pu bli ci tá ri as du -
ran te o se gun do se mes tre do ano de 2002?

Re que i ro, ain da, se ja for ne ci da có pia dos do cu -
men tos re la ti vos às in for ma ções pres ta das.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Anto nio Car los Ju ni or.

(À Me sa pa ra de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 546, DE 2002

So li ci ta Infor ma ções ao Exce len tís -
si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co -
mu ni ca ções so bre gas tos com pu bli ci da -
de pro mo vi dos pe la Empre sa Bra si le i ra
de Cor re i os e Te lé gra fos – ECT.

Re que i ro, na for ma do art. 50, § 2º da Cons ti tu i -
ção Fe de ral e dos ar ti gos 215, I, a 216, I e 217 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, que se ja en ca mi -
nha do ao Se nhor Mi nis tro das Co mu ni ca ções  pe di do
de in for ma ções, no sen ti do de ob ter os se guin tes es -
cla re ci men tos:

1. Que vo lu me de re cur sos a Empre sa Bra si le i ra 
de Cor re i os e Te lé gra fos – ECT des ti nou pa ra cam pa -
nha pu bli ci tá ria du ran te o pri me i ro se mes tre do ano
de 2002?

2. Que vo lu me de re cur sos a Empre sa Bra si le i ra 
de Cor re i os e Te lé gra fos – ECT des ti nou pa ra cam pa -
nhas pu bli ci tá ri as du ran te o se gun do se mes tre do
ano de 2002?

Re que i ro, ain da, se ja for ne ci da có pia dos do cu -
men tos re la ti vos às in for ma ções pres ta das.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Anto nio Car los Ju ni or.

(À Me sa pa ra de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 547, DE 2002

So li ci ta Infor ma ções ao Exce len tís -
si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do do
Espor te e Tu ris mo so bre li be ra ção de re -
cur sos pa ra ati vi da de tu rís ti ca nas ilhas
de Ita pa ri ca e Mar Gran de, no Esta do da
Ba hia.

Re que i ro, na for ma do art. 50, § 2º da Cons ti tu i -
ção Fe de ral e dos ar ti gos 215, I, a, 216, I e 217 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, que se ja en ca mi -
nha do ao Se nhor Mi nis tro do Espor te e Tu ris mo pe di -
do de in for ma ções, no sen ti do de ob ter os se guin tes
es cla re ci men tos:

1. Que vo lu me de re cur sos o Mi nis té rio do
Espor te e Tu ris mo des ti nou, pa ra o fo men to da ati vi -
da de tu rís ti ca, às ilhas de Ita pa ri ca e Mar Gran de, no
es ta do da Ba hia, du ran te o se gun do se mes tre do ano
de 2002?

2. Por in ter mé dio de que ins ti tu i ções, go ver na -
men ta is ou não, deu-se a li be ra ção des ses re cur sos?

Re que i ro, ain da, se ja for ne ci da có pia dos do cu -
men tos re la ti vos às in for ma ções pres ta das.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. – 
Anto nio Car los Ju ni or.

(À Me sa pa ra de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 548, DE 2002

So li ci ta Infor ma ções ao Exce len tís -
si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do dos
Trans por tes so bre pro ces sos li ci ta tó ri os
pa ra con tra ta ção de obras ou ser vi ços
no Por to de Alcân ta ra, no es ta do do Ma -
ra nhão.

Re que i ro, na for ma do art. 50, § 2º da Cons ti tu i -
ção Fe de ral e dos ar ti gos 215, I, a, 216, I e 217 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, que se ja en ca mi -
nha do ao Se nhor Mi nis tro dos Trans por tes pe di do de
in for ma ções, no sen ti do de ob ter os se guin tes es cla -
re ci men tos:

1. Que pro ces sos li ci ta tó ri os, pa ra con tra ta ção
de obras ou ser vi ços no Por to de Alcân ta ra, no es ta do 
do Ma ra nhão, o Mi nis té rio do Trans por tes pro mo veu
no ano de 2002?

2. Entre os pro ces sos re la ci o na dos, al gum foi
ob je to de can ce la men to? Qu a is? Por que mo ti vos?

Re que i ro, ain da, se ja for ne ci da có pia dos do cu -
men tos re la ti vos às in for ma ções pres ta das.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. – 
Anto nio Car los Ju ni or.

(À Me sa pa ra de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 549, DE 2002

So li ci ta Infor ma ções ao Exce len tís -
si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do da Inte -
gra ção Na ci o nal so bre ações em pre en di -
das pe la Com pa nhia de De sen vol vi men to 
do Va le do São Fran cis co (CODEVASF)
no mu ni cí pio de Bru ma do, no Esta do da
Ba hia.

Re que i ro, na for ma do art. 50, § 2º da Cons ti tu i -
ção Fe de ral e dos ar ti gos 215, I, a, 216, I e 217 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, que se ja en ca mi -
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nha do ao Se nhor Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal pe -
di do de in for ma ções, no sen ti do de ob ter os se guin tes 
es cla re ci men tos:

1. No pe río do em que an te ce deu a re cen te cam -
pa nha ele i to ral, a Com pa nhia de De sen vol vi men to do 
Va le do São Fran cis co (CODEVASF) te ria re a li za do
obras, fi nan ci a do o pa ga men to de ser vi ços ou for ne -
ci do ma te ri a is pa ra obras no mu ni cí pio de Bru ma do,
no es ta do da Ba hia?

2. O re fe ri do mu ni cí pio in te gra a área de ju ris di -
ção da Com pa nhia de De sen vol vi men to do Va le do
São Fran cis co (CODEVASF)?

3. Em ca so de res pos ta ne ga ti va à ques tão an -
te ri or, e se for o ca so, que ra zões de ter mi na ram e que
ins tru men tos le ga is per mi ti ram à Com pa nhia atu ar fo -
ra de sua ju ris di ção, es pe ci fi ca men te no ca so men ci -
o na do?

4. Em ca so de res pos ta afir ma ti va à ques tão pri -
me i ra, qual o vo lu me de re cur sos des ti na dos às
ações em pre en di das e a que exer cí cio or ça men tá rio
per ten ci am es ses re cur sos?

Re que i ro, ain da, se ja for ne ci da có pia dos do cu -
men tos re la ti vos às in for ma ções pres ta das.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. – 
Anto nio Car los Ju ni or.

(À Me sa pa ra de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 550, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci ta Infor ma ções ao Exce len tís si mo Se nhor

Mi nis tro de Esta do da Inte gra ção Na ci o nal so bre
ações em pre en di das pe la Com pa nhia de De sen vol vi -
men to do Va le do São Fran cis co (CODEVASF) no
mu ni cí pio de Ma ra cás, no es ta do da Ba hia.

Re que i ro, na for ma do art. 50, § 2º da Cons ti tu i -
ção Fe de ral e dos ar ti gos 215, I, a, 216, I e 217 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, que se ja en ca mi -
nha do ao Se nhor Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal pe -
di do de in for ma ções, no sen ti do de ob ter os se guin tes 
es cla re ci men tos:

1. No pe río do em que an te ce deu a re cen te cam -
pa nha ele i to ral, a Com pa nhia de De sen vol vi men to do 
Va le do São Fran cis co (CODEVASF) te ria re a li za do
obras, fi nan ci a do o pa ga men to de ser vi ços ou for ne -
ci do ma te ri a is pa ra obras no mu ni cí pio de Ma ra cás,
no es ta do da Ba hia?

2. O re fe ri do mu ni cí pio in te gra a área de ju ris di -
ção da Com pa nhia de De sen vol vi men to do Va le do
São Fran cis co (CODEVASF)?

3. Em ca so de res pos ta ne ga ti va à ques tão an -
te ri or, e se for o ca so, que ra zões de ter mi na ram e que

ins tru men tos le ga is per mi ti ram à Com pa nhia atu ar fo -
ra de sua ju ris di ção, es pe ci fi ca men te no ca so men ci -
o na do?

4. Em ca so de res pos ta afir ma ti va à ques tão pri -
me i ra, qual o vo lu me de re cur sos des ti na dos às
ações em pre en di das e a que exer cí cio or ça men tá rio
per ten ci am es ses re cur sos?

Re que i ro, ain da, se ja for ne ci da có pia dos do cu -
men tos re la ti vos às in for ma ções pres ta das.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Anto nio Car los Ju ni or.

(À Me sa pa ra de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 551, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci ta Infor ma ções ao Exce len tís si mo Se nhor

Mi nis tro de Esta do da Inte gra ção Na ci o nal so bre
ações em pre en di das pe la Com pa nhia de De sen vol vi -
men to do Va le do São Fran cis co (CODEVASF) no
mu ni cí pio de Ita be ra ba, no es ta do da Ba hia.

Re que i ro, na for ma do art. 50, § 2º da Cons ti tu i -
ção Fe de ral e dos ar ti gos 215, I, a, 216, I e 217 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, que se ja en ca mi -
nha do ao Se nhor Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal pe -
di do de in for ma ções, no sen ti do de ob ter os se guin tes 
es cla re ci men tos:

1. No pe río do em que an te ce deu a re cen te
cam pa nha ele i to ral, a Com pa nhia de De sen vol vi -
men to do Vale do São Fran cis co (CODEVASF) te ria
re a li za do obras, fi nan ci a do o pa ga men to de ser vi -
ços ou for ne ci do ma te ri a is para obras no mu ni cí pio
de Ita be ra ba, no es ta do da Ba hia?

2. O re fe ri do mu ni cí pio in te gra a área de ju ris -
di ção da Com pa nhia de De sen vol vi men to do Vale
do São Fran cis co (CODEVASF)?

3. Em caso de res pos ta ne ga ti va à ques tão an -
te ri or, e se for o caso, que ra zões de ter mi na ram e
que ins tru men tos le ga is per mi ti ram à Com pa nhia
atu ar fora de sua ju ris di ção, es pe ci fi ca men te no
caso men ci o na do?

4. Em caso de res pos ta afir ma ti va à ques tão
pri me i ra, qual o vo lu me de re cur sos des ti na dos às
ações em pre en di das e a que exer cí cio or ça men tá rio 
per ten ci am es ses re cur sos?

Re que i ro, ain da, se ja for ne ci da có pia dos do cu -
men tos re la ti vos às in for ma ções pres ta das.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Anto nio Car los Ju ni or

(À Me sa pa ra de ci são.)
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REQUERIMENTO Nº 552, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci ta Infor ma ções ao Exce len tís si mo Se nhor

Mi nis tro de Esta do dos Trans por tes so bre pro ces so li -
ci ta tó rio pa ra con tra ta ção de obras vi san do cons tru -
ção de con tor no fer ro viá rio nos mu ni cí pi os de São Fé -
lix e Can de i as, am bos no es ta do da Ba hia.

Re que i ro, na for ma do art. 50, § 2º da Cons ti tu i -
ção Fe de ral e dos ar ti gos 215, I, a, 216, I e 217 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, que se ja en ca mi -
nha do ao Se nhor Mi nis tro dos Trans por tes pe di do de
in for ma ções, no sen ti do de ob ter os se guin tes es cla -
re ci men tos:

1. Que ra zões mo ti va ram a sus pen são de pro -
ces so li ci ta tó rio pa ra con tra ta ção de obras vi san do
cons tru ção de con tor no fer ro viá rio nos mu ni cí pi os de
São Fé lix e Can de i as, am bos no es ta do da Ba hia?

2. Qu em de ter mi nou a re fe ri da sus pen são?
Re que i ro, ain da, se ja for ne ci da có pia dos do cu -

men tos re la ti vos às in for ma ções pres ta das.
Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –

Anto nio Car los Ju ni or.

(À Me sa pa ra de ci são.)

O Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi ce-Pre si den -
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pe lo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os re -
que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Me sa pa ra
de ci são, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi -
men to Inter no.

So bre a me sa, in di ca ção que se rá li da pe lo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É li da a se guin te:

INDICAÇÃO Nº 7, DE 2002

Indi co à Co mis são Di re to ra, nos ter mos do art.
224 do Re gi men to in ter no do Se na do Fe de ral e pa ra
que se ja ob je to de es tu do, que a Co mis são de
Infra-Estru tu ra do Se na do Fe de ral pas se a de no mi -
nar-se Co mis são de Infra-Estru tu ra e Assun tos Re gi -
o na is, al te ran do-se o Re gi men to Inter no de for ma a
re ver su as atri bu i ções de for ma cor res pon den te.

Jus ti fi ca ção

Re u nin do o Se na do os re pre sen tan tes dos
Esta dos e ca rac te ri zan do-se, em con se qüên cia, co -
mo a Ca sa da Fe de ra ção, não se jus ti fi ca que as
ques tões de in te res se re gi o nal de i xem de fi gu rar en -
tre as com pe tên ci as es pe cí fi cas de uma de su as Co -

mis sões Per ma nen tes. Tra tam-se, co mo o re co nhe ce
a Cons ti tu i ção, de ques tões da ma is al ta re le vân cia.

Re pre sen tan do a Fe de ra ção, de ve o Se na do
pre o cu par-se com o com ba te aos de se qui lí bri os re gi -
o na is e, em con se qüên cia, com a bus ca de um de -
sen vol vi men to in te gra do. É, a pro pó si to, o que vem
ocor ren do, in clu si ve com a cri a ção de co mis sões es -
pe ci a is que ho je tra ba lham com afin co na de fi ni ção e
pro po si ção de po lí ti cas pú bli cas vol ta das pa ra es sa fi -
na li da de. Nas du as úl ti mas le gis la tu ras, fun ci o na ram
na Ca sa a Co mis são de Po lí ti cas pa ra o De sen vol vi -
men to do Nor des te, a Co mis são de Estu dos pa ra o
De sen vol vi men to do Cor re dor Cen tro-Les te, a Co -
mis são da Ama zô nia, a Co mis são Espe ci al pa ra o
De sen vol vi men to do Va le do São Fran cis co, além de
ou tras que abor da ram te mas li ga dos a con di ções re -
gi o na is. Su as con tri bu i ções têm ad qui ri do ex tre ma re -
le vân cia.

Os es for ços do Esta do bra si le i ro pa ra com ba ter
os de se qui lí bri os re gi o na is de ram ex ce len tes re sul ta -
dos, ain da que aquém do de se já vel, tão acen tu a dos
se mos tram até ho je os des ní ve is en tre as re giões
ma is ri cas e ma is po bres do Pa ís. Por ou tro la do, é
ine gá vel que, ma is re cen te men te, es ses es for ços se
ate nu a ram. Isso ocor reu jus ta men te no mo men to em
que o pro ces so de glo ba li za ção, em rá pi do avan ço,
ame a ça agra var o pro ces so de apro fun da men to dos
des ní ve is de na tu re za re gi o nal, con cen tran do in ves ti -
men tos nas re giões de in fra-es tru tu ra ma is de sen vol -
vi da, uma vez que se bus ca an tes de tu do a ob ten ção
de ga nhos de pro du ti vi da de. Se a im plan ta ção de po -
lí ti cas de de sen vol vi men to in te gra do vem cons ti tu in -
do sem pre um ob je ti vo do le gis la dor, es se ob je ti vo
tor na-se ca da vez ma is im pe ri o so.

As for tes mi gra ções es ti mu la das pe la exis tên cia 
des ses de se qui lí bri os ali a ram-se ao cres ci men to po -
pu la ci o nal pa ra con du zir à su per lo ta ção das áre as
me tro po li ta nas e à cri a ção de bol sões de mi sé ria nes -
sas áre as. Esse mes mo pro ces so tor na ma is agu dos
os pro ble mas li ga dos ao me io am bi en te, tan to nas
áre as ru ra is quan to nas ur ba nas. To dos es ses te mas
são, de res to, ob je to de gran de aten ção no pla no in -
ter na ci o nal.

Fi xar es sas ma té ri as co mo com pe tên cia es pe -
cí fi ca de uma co mis são per ma nen te do Se na do Fe -
de ral cons ti tu i ria um in cen ti vo adi ci o nal pa ra que se
acen tue a ati vi da de le gis la ti va a es se res pe i to. Não
se ria acon se lhá vel, po rém, a cri a ção de ma is uma co -
mis são.

Pri me i ro, ca da um dos se na do res já é mem bro
ti tu lar de du as co mis sões per ma nen tes e su plen te de
du as ou tras. É fre qüen te que as co mis sões se re ú -
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nam si mul ta ne a men te, as sim co mo é co mum que se -
us tra ba lhos co in ci dam com ou tras ati vi da des par la -
men ta res. Pre ju di cam-se as sim a fre qüên cia e, ma is
im por tan te, a par ti ci pa ção.

Se gun do, a cri a ção de uma no va co mis são im -
pli ca ria a dis po ni bi li za ção de re cur sos pa ra seu fun ci -
o na men to, in clu si ve o re ma ne ja men to de pes so al.
Ha ve ria um acrés ci mo de des pe sas, ain da que pou co 
sig ni fi ca ti vo di an te das van ta gens que cer ta men te a
mo di fi ca ção tra ria pa ra o Pa ís.

Uma al ter na ti va es ta ria na re vi são das atri bu i -
ções das Co mis sões Per ma nen tes já exis ten tes. Se -
ria o ca so da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu -
ra. Tem ela atri bu i ções es pe cí fi cas te mas da ma is al ta 
re le vân cia pa ra o Pa ís. Está em sua es fe ra de com pe -
tên cia opi nar, en tre ou tras ques tões, so bre to do ti po
de obra pú bli ca, so bre trans por tes, so bre ser vi ços de
te le co mu ni ca ções, so bre o apro ve i ta men to de re cur -
sos mi ne ra is.

Entre tan to, a Co mis são vem sen do cha ma da a
exa mi nar um nú me ro de pro po si ções quan ti ta ti va -
men te in fe ri or ao re gis tra do por ou tras co mis sões
per ma nen tes. Esse fa to se de ve a que, em bo ra sua
com pe tên cia se es ten da so bre áre as de enor me im -
por tân cia pa ra o Pa ís, es sa abran gên cia, em ter mos
de vo lu me de ati vi da de le gis la ti va, re ve la-se me nor
que vá ri as das de ma is. Em con se qüên cia, ob ser -
va-se que fre qüen te men te se tor na des ne ces sá rio
pro ce der às re u niões pro gra ma das pa ra a co mis são,
por se en con trar a pa u ta em dia, es go ta da. Essa cir -
cuns tân cia, por si só, re co men da ria uma re a va li a ção
do tra ba lho da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru -
tu ra.

Esse des com pas so en tre o vo lu me de ati vi da -
des de sem pe nha das pe la atu al Co mis são de Ser vi -
ços de Infra-Estru tu ra e as de ma is co mis sões ofe re ce 
uma al ter na ti va. Se ria a re vi são das atri bu i ções da
atu al Co mis são de Infra-Estru tu ra, ne las in clu in do-se
as ques tões que ver sam so bre as sun tos re gi o na is.

Esta ría mos as sim re co nhe cen do a evi den te re -
le vân cia das ques tões li ga das ao de sen vol vi men to
re gi o nal, cri an do fo ro pró prio pa ra seu de ba te no âm -
bi to das Co mis sões Per ma nen tes, evi tan do a so bre -
po si ção de fun ções pa ra os mem bros des ta Ca sa e
con fe rin do um no vo pe so à Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra, que pas sa ria a Co mis são de
Infra-Estru tu ra e Assun tos Re gi o na is.

Pa ra tan to, se ria ne ces sá rio in tro du zir mos as
se guin tes mo di fi ca ções no Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral:

Seu ar ti go 72 pas sa ria a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 72. As co mis sões per ma nen tes, além da
Co mis são Di re to ra, são as se guin tes:

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

6 – Co mis são de Infra-Estru tu ra e
Assun tos Re gi o na is, CIAR”

Da mes ma for ma, o ar ti go 104 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral pas sa ria 
a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 104. À Co mis são de Infra-Estru tu -
ra e Assun tos Re gi o na is com pe te opi nar so -
bre ma té ri as per ti nen tes a:

I – trans por tes de ter ra, mar e ar,
obras pú bli cas em ge ral, mi nas, ener gia, re -
cur sos ge o ló gi cos, re cur sos hí dri cos e ser vi -
ços de te le co mu ni ca ções;

II – pro mo ção do de sen vol vi men to re -
gi o nal e re du ção dos de se qui lí bri os in ter-re -
gi o na is, eco no mia re gi o nal, pla nos na ci o na -
is e re gi o na is de de sen vol vi men to eco nô mi -
co;

III – ou tros as sun tos cor re la tos
Se ria ne ces sá rio, por fim, pro ce der-se

a pe que nas al te ra ções no art. 77 do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, que fixa
o nú me ro de mem bros de cada Co mis são
Per ma nen te, e no seu art. 107, que fixa dia
e hora para as re u niões or di ná ri as.

Sa la de ses sões, 20 de no vem bro de 2002. – 
Fre i tas Ne to,

(À Co mis são Di re to ra.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A in di ca -
ção se rá pu bli ca da e re me ti da à Co mis são Di re to ra.

So bre a me sa, ex pe di en te que se rá li do pe lo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É li do o se guin te:

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te
Se na do Fe de ral
Ed. Prin ci pal – 1º an dar
70165-900-Bra sí lia-DF

Bra sí lia, 25 de ou tu bro de 2002

Esta mos ci en tes de que ain da há do is ci da dãos
bra si le i ros de sa pa re ci dos após o aten ta do ter ro ris ta
em Ba li. Escre vo em no me de to da a Câ ma ra dos Lor -
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des Bri tâ ni ca pa ra ex pri mir ao Se na do da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil nos so pe sar em ra zão da gran de
dor e per da ca u sa das por aque le ata que.

A Câ ma ra dos Lor des de ba teu es se as sun to em 
15 de ou tu bro úl ti mo, em se gui da a um pro nun ci a -
men to do Pri me i ro-Mi nis tro Tony Bla ir na Câ ma ra dos
Co muns. A con de na ção à im pi e do sa cru el da de do
ata que foi unâ ni me.

Apro ve i to a opor tu ni da de pa ra re i te rar me us
pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Sir Ro ger Bo ne
Emba i xa dor de Sua Ma jes ta de Bri tâ ni ca
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O ex pe -

di en te li do vai à pu bli ca ção.
A Pre si dên cia do Se na do es tá pro vi den ci an do a 

com pe ten te res pos ta.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se 

à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 25, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
 § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a 

re da ção da da pe la Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 25, de 2002, pro ve -
ni en te da Me di da Pro vi só ria 59, de 2002,
que dis põe so bre a uti li za ção das fon tes de
re cur sos exis ten tes no Te sou ro Na ci o nal no
en cer ra men to do exer cí cio fi nan ce i ro de
2001, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria,
na for ma do Pro je to de Lei de Con ver são nº
25 de 2002, e con trá rio às Emen das nºs 1 a
3, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, 
Re la tor: De pu ta do Fran cis co Dor nel les
(PPB-RJ), que con clu iu, pre li mi nar men te,
pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti -
tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, pela
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria e,
quan to ao mé ri to, fa vo rá vel na for ma do Pro -
je to de Lei de Con ver são nº 25, de 2002, e
con trá rio às Emen das nºs 1 a 3.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da 
ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, oca -
sião em que teve sua apre ci a ção trans fe ri da 

para a ses são de li be ra ti va or di ná ria de hoje, 
por acor do de li de ran ças.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple -
ná rio, a Pre si dên cia pres ta os se guin tes es -
cla re ci men tos:

– A Co mis são Mis ta foi de sig na da por
esta Pre si dên cia no dia 20 de agos to e não
che gou a se ins ta lar;

– Du ran te o pra zo de seis dias, após a
pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio
Ofi ci al da União, fo ram apre sen ta das as
Emen das nºs 1 a 3, pe ran te a Co mis são
Mis ta;

– A Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 29 de agos -
to, ten do sido apre ci a da na que la Casa no
úl ti mo dia 12, que con clu iu pela apro va ção
nos ter mos de Pro je to de Lei de Con ver são;

– O pra zo de qua ren ta e cin co dias
para tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so
Na ci o nal es go tou-se no dia 29 de se tem bro, 
e o pra zo de ses sen ta dias de vi gên cia no
dia 14 de ou tu bro, ten do sido pror ro ga do
por Ato do Pre si den te da Mesa do Con gres -
so Na ci o nal da ta do de 11 de ou tu bro;

– A Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo
dia 14, pas san do a so bres tar to das as de -
ma is de li be ra ções le gis la ti vas des ta Casa
até que se ul ti me sua vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes, po rém, de sig no o no bre Se na dor Ro me -
ro Ju cá co mo Re la tor Re vi sor da ma té ria. (Pa u sa.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pa -
ra 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, que ro re gis trar que o
pa re cer é fa vo rá vel, nos ter mos do pro je to que ve io da 
Câ ma ra dos De pu ta dos, sem emen das, e, por tan to,
com apro va ção e pos te ri or san ção.

O pa re cer é fa vo rá vel à apro va ção. 
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Antes de

ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá, em apre ci a ção
pre li mi nar, de ci dir pe lo aten di men to dos pres su pos -
tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e pe la
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da Me di da Pro -
vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so lu ção nº 1, de
2002 – CN.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor, De pu ta do
Fran cis co Dor nel les (PPB – RJ), pe lo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
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gên cia e pe la ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria.

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 mé ri to.
Dis cus são, em con jun to, da Me di da Pro vi só ria,

das emen das e do Pro je to de Lei de Con ver são, em
tur no úni co. (Pa u sa.)

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, pe ço a pa la vra pa ra dis cu tir.

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

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL. Pa -
ra dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, es te pro je to de lei de con ver -
são é ex tre ma men te po lê mi co. Por tan to, es pe ro que a 
Ca sa pos sa lhe dar a aten ção de vi da.

Sr. Pre si den te, ao ver pro je tos po lê mi cos e si -
len ci o sos co mo es te, lem bro-me de um ser mão, mu i -
to an ti go, do Pa dre Antô nio Vi e i ra, em que ele di zia
que o pi or de mô nio é o de mô nio mu do. Pa dre Antô nio
Vi e i ra di zia, Se na dor Lo bão – não sei se V. Exª co nhe -
ce bem de de mô ni os – que São Pe dro man da va vi gi ar 
e aler tar, por que o de mô nio, quan do vi nha ru gin do
co mo um leão, era ex tre ma men te pe ri go so; mas, co -
mo ele ru gia, exi gia ca u te la das pes so as. O pi or de -
mô nio, di zia ele, era o de mô nio mu do, o si len ci o so,
que, às ve zes, pe lo ex ces so de si lên cio, não nos pos -
si bi li ta va a vi gi lân cia e a ca u te la ne ces sá ri as. 

Sr. Pre si den te, ma is uma vez, aqui es ta mos pa -
ra dis cu tir uma me di da pro vi só ria si len ci o sa, que, de
fa to, de ve ria ge rar mu i ta po lê mi ca na Ca sa, em re la -
ção a du as áre as es pe ci al men te. Alguns a en ten dem
in cons ti tu ci o nal em fun ção da pro mul ga ção da Emen -
da nº 32, de 2002, que diz cla ra men te que me di das
pro vi só ri as não po dem ma is ver sar so bre ma té ri as or -
ça men tá ri as. Po de-se di zer que não é in cons ti tu ci o nal 
por que, de fa to, não se tra ta ma is de ma té ria or ça -
men tá ria, mas de ma té ria fi nan ce i ra. Ela es ta ria mu i to 
ma is no âm bi to do Di re i to Fi nan ce i ro, e, por tan to, por
não ser ma té ria or ça men tá ria, não ha ve ria pro ble ma
de cons ti tu ci o na li da de. 

Há con tro vér si as em re la ção a is so.
Há uma ou tra ques tão ex tre ma men te im por tan -

te, prin ci pal men te pa ra mu i tos que fa zem ques tão de
de fen der a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. Cla ro que
na qui lo que se re la ci o na ao mo ra lis mo fa ri sa i co, re -
cla ma do por al guns que de fen di am a Lei de Res pon -
sa bi li da de Fis cal, nós dis cor da mos. Mas na qui lo que
o Con gres so Na ci o nal ten tou aper fe i ço ar, ao pro cu rar 

jus ta men te dri blar a vin cu la ção de re ce i tas, ao pro cu -
rar evi tar que o Go ver no Fe de ral con ti ves se gas tos e
in vi a bi li zas se dis po ni bi li da de or ça men tá ria já es ta be -
le ci da, pa ra, no ano or ça men tá rio, cons tru ir um su pe -
rá vit pri má rio, que de po is vi ra su pe rá vit fi nan ce i ro, e,
por tan to, re cur sos do Te sou ro pa ra ele gas tar co mo
qui ser. 

É exa ta men te is so que es tá, ma is uma vez, sen -
do fe i to aqui. 

O que o Con gres so fez, cor re ta men te, na Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal pa ra ten tar evi tar que os go -
ver nos fa çam es se dri ble? Esta be le ce mos, no art. 8º
da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, que “os re cur sos
le gal men te vin cu la dos à fi na li da de es pe cí fi ca se rão
uti li za dos ex clu si va men te pa ra aten der ao ob je to de
sua vin cu la ção, ain da que em exer cí cio di ver so da -
que le em que ocor reu o in gres so”. Ou se ja, em ou tras
des pe sas em que o Go ver no não cum prir o que o
Orça men to de ter mi na, o re cur so fi ca rá no su pe rá vit fi -
nan ce i ro, de po is vi ra rá ba lan ço, con tas do Te sou ro, e
o Go ver no gas ta rá co mo qui ser. 

Qu an do se tra ta de Fun dos, não. O Con gres so,
acer ta da men te, vi a bi li zou que, mes mo que fos se fo ra
do exer cí cio or ça men tá rio, as di re tri zes es ta be le ci das 
pa ra os gas tos des ses Fun dos, obri ga to ri a men te, in -
de pen den te men te do tér mi no do ano or ça men tá rio,
te ri am que ser obe de ci das, ou se ja, os re cur sos só
se ri am gas tos com aque le fim, que é o ob je to de sua
vin cu la ção, co mo man da efe ti va men te a lei.

O que o Go ver no Fer nan do Hen ri que, ma is uma 
vez, com a sua es per te za e sa be do ria cos tu me i ras,
quan do lhe con vém, es tá fa zen do? O Go ver no es tá,
por me io de uma me di da pro vi só ria, mu dan do a le gis -
la ção que es ta be le cia is so ain da na le gis la ção dos
Fun dos. Por tan to, se al guém qui ser fa zer crí ti ca à po -
lí ti ca dos Fun dos, que es ta be le ce uma ex ces si va vin -
cu la ção de re ce i tas, cria pro ble mas na mo bi li da de, no 
sen ti do de que os exe cu ti vos pos sam ter mo bi li da de
na de fi ni ção de gas tos, é uma ou tra co i sa. Mas, aqui,
não se tra ta dis so! Até por que es ta mos re ti ran do re -
cur sos de Fun dos ex tre ma men te im por tan tes pa ra o
Pa ís, ex tre ma men te im por tan tes pa ra a es tru tu ra pú -
bli ca do Pa ís.

Ora, no ano pas sa do, o Go ver no Fer nan do Hen -
ri que não in ves tiu, co mo man da va a pro pos ta or ça -
men tá ria e co mo man da va a le gis la ção dos Fun dos,
por exem plo, no Fun do de Uni ver sa li za ção dos Ser vi -
ços de Te le co mu ni ca ções. O que é is so? Apro va mos
re cur so “des ti na do a co brir a par ce la de cus to ex clu si -
va men te atri bu í vel ao cum pri men to das obri ga ções
de uni ver sa li za ção de ser vi ços de te le co mu ni ca ções,
que não po de ser re cu pe ra da com ex plo ra ção efi ci en -
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te”. O que é is so? Lem bram-se da que la dis cus são da
pri va ti za ção das te le co mu ni ca ções? O que di zía -
mos? Qu al era a nos sa gran de pre o cu pa ção? Era
que, an tes da pri va ti za ção, era jus ta men te o sub sí dio
cru za do que pos si bi li ta va que o pe que no pro du tor ru -
ral, o fa ve la do e aque le que mo ra na pe ri fe ria pu des -
sem ter aces so aos ser vi ços de te le co mu ni ca ção. Aí,
o que se dis se? “Não, não se pre o cu pem, por que va -
mos vi a bi li zar o Fun do! Por tan to, na que las áre as on -
de a ren ta bi li da de não co bre o in ves ti men to, o in ves ti -
men to vai ser co ber to pe lo Fun do”. No en tan to, no
ano pas sa do, o Go ver no Fer nan do Hen ri que não fez
o que man da o Orça men to. Fa ze mos po se que me xe -
mos no Orça men to, mas to dos sa bem que não me xe -
mos. Me xe mos em ape nas 10% do Orça men to, fa -
zen do ga rim pa gem or ça men tá ria. Então, o que foi fe i -
to? No ano pas sa do, o que es ta va pre vis to pa ra re mu -
ne rar in ves ti men tos em te le co mu ni ca ções na área
po bre não foi vi a bi li za do. Daí cons tru iu-se o su pe rá vit
pri má rio. Co mo ta is re cur sos sa í ram no fim do exer cí -
cio or ça men tá rio de 2001, eles fo ram pa ra o ca i xa do
Te sou ro. Co mo man da o art. 8º da Lei de Res pon sa bi -
li da de Fis cal, eles de ve ri am ser uti li za dos ape nas no
que de ter mi nam os Fun dos. E o que Go ver no Fer nan -
do Hen ri que, es per ta men te, es tá fa zen do? Está mo -
di fi can do is so, por in ter mé dio de me di da pro vi só ria.
Isso sig ni fi ca que es ses re cur sos po dem ser uti li za -
dos pa ra qual quer co i sa. 

Mas se rão uti li za dos pa ra a edu ca ção? Não! O
Bra sil não pre ci sa de edu ca ção! Pa ra a sa ú de? Mas o
Bra sil pre ci sa de sa ú de? Pa ra se gu ran ça pú bli ca? E o 
Bra sil pre ci sa de se gu ran ça pú bli ca? Pa ra a agri cul tu -
ra, pa ra a di na mi za ção da eco no mia lo cal, pa ra a ge -
ra ção de em pre go e ren da? Não! Pa ra na da dis so!
Se rá usa do pa ra quê? Con for me a me di da pro vi só ria, 
o mon tan te apro xi ma do de R$32 bi lhões se rá uti li za -
do pa ra du as co i sas “bá si cas”: uma par te, R$ 7 bi -
lhões, se rá des ti na da pa ra a Me di da Pro vi só ria nº 14,
apro va da no iní cio do ano, re la ti va ao “Pro er” das em -
pre sas dis tri bu i do ras de ener gia, e que ge rou mu i ta
po lê mi ca. Ante on tem foi apro va da ou tra me di da pro -
vi só ria que pos si bi li ta o des vio de par te des se mon -
tan te pa ra as dis tri bu i do ras de ener gia que ti ve ram
per da – em bo ra nin guém sa i ba que per da é es sa, já
que o con su mi dor in di vi du al so freu um ta ri fa ço – de
ma is de R$ 10 bi lhões. E quan do o se tor pro du ti vo
per de, Se na dor Edi son Lo bão, eu me pre o cu po, não
por ca u sa da con ta ban cá ria des ses em pre sá ri os, po -
is, com cer te za, elas se rão su fi ci en tes pa ra ele man -
da rem se us fi lhos pa ra a Su í ça, mas por que, quan do
es se se tor que bra, so frem a ci da de, o Esta do e o Pa ís 
em que es tá ins ta la do. 

Embo ra o se tor pro du ti vo te nha amar ga do a
per da de ma is de R$10 bi lhões, re ce beu um ta ri fa ço
de qua se R$8 bi lhões a ma is, en quan to o con su mi -
dor, que du ran te a cri se ener gé ti ca pou pou, nu ma
gran de mo bi li za ção na ci o nal, te ve au men to de 3%
nas ta ri fas; e as dis tri bu i do ras de ener gia, que ti nham
a obri ga ção de in ves tir até 30% do ca pi tal, con for me
es ta be le ce o con tra to que as si na ram – por que ca pi ta -
lis mo é ris co, o pro ble ma é que es se po vo quer vi ver
em um ca pi ta lis mo sem ris co ne nhum –, não in ves ti -
ram na da.

E nós es ta mos apro van do ma is R$7 bi lhões pa -
ra eles. E ain da te mos que lhes as sis tir na te le vi são,
di zen do que não são res pon sá ve is por na da. São res -
pon sá ve is ape nas – com pa ran do-os a um do no de ci -
ne ma que exi be fil me por nô – pe la en tre ga dos in -
gres sos.

Esta mos ar ran can do cer ca de R$32 bi lhões de
áre as fun da men ta is, co mo, por exem plo, a com pra de
com pu ta do res pa ra as cri an ças po bres das es co las
pú bli cas des te Pa ís. Se te bi lhões de re a is se rão en -
tre gues às dis tri bu i do ras de ener gia, que ti ve ram uma 
per da que nin guém sa be qual foi. Se gun do eles, ti ve -
ram per da, por que o con su mi dor não con su miu. Ora,
o Go ver no di zia que o con su mi dor não po dia con su -
mir, por que es tá va mos num mo men to na ci o nal de
pou par. Por is so, es tão di zen do que ti ve ram um pre ju -
í zo em tor no de R$7 bi lhões.

Pa ra on de vai o res tan te dos R$32 bi lhões? Em
pri me i ro lu gar, vai pa ra aqui lo a que, de fa to, se des ti -
na to da a vi da na ci o nal: o pa ga men to de ju ros e ser vi -
ços da dí vi da.

Esta mos ti ran do re cur sos que de ve ri am ser
des ti na dos ao de sen vol vi men to tec no ló gi co de co mu -
ni ca ções, ao es tí mu lo ao pro ces so de ino va ção tec -
no ló gi ca, ao in cen ti vo à ca pa ci ta ção de re cur sos hu -
ma nos, ao fo men to da ge ra ção de em pre gos, à pro -
mo ção do aces so de pe que nas e mé di as em pre sas a
re cur sos de ca pi tal de mo do a am pli ar a com pe ti ti vi -
da de do se tor. Esta mos ti ran do di nhe i ro dos ma is di -
ver sos se to res e dos fun dos. Esta mos ras gan do a Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal e a Cons ti tu i ção Fe de ral
com o ob je ti vo que vi rou idéia fi xa nes te Pa ís: pa gar
ju ros e ser vi ços da dí vi da pa ra agra dar os ra pa zes do
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

Por tan to, Sr. Pre si den te, vo to con tra ri a men te à
ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há
ma is ora do res ins cri tos.

De cla ro en cer ra da a dis cus são.
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A Me sa co lo ca em vo ta ção o Pro je to de Lei de
Con ver são, apro va do pe la Câ ma ra dos De pu ta dos,
em tur no úni co.

Não ha ven do ora do res pa ra en ca mi nhar a vo ta -
ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Con tra os vo tos da Se na do ra He lo í sa He le na e
do Se na dor Ge ral do Cân di do, apro va do o Pro je to de
Lei de Con ver são nº 25, de 2002, fi can do pre ju di ca -
das a Me di da Pro vi só ria e as Emen das de nºs 1 a 3, a
ela apre sen ta das.

A ma té ria vai à san ção.

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

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 25, DE 2002

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 59, de 2002)

Dis põe so bre a uti li za ção das fon tes 
de re cur sos exis ten tes no Te sou ro Na ci o -
nal no en cer ra men to do exer cí cio fi nan -
ce i ro de 2001, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Sem pre ju í zo do aten di men to das fi na li -

da des es pe ci fi cas pre vis tas em lei, se rão des ti na das
à amor ti za ção da dí vi da pú bli ca fe de ral as dis po ni bi li -
da des das fon tes de re cur sos exis ten tes no Te sou ro
Na ci o nal no en cer ra men to do exer cí cio de 2001 não
com pro me ti das com os res tos a pa gar, ex ce tu a das
aque las de cor ren tes de vin cu la ções cons ti tu ci o na is e
as per ten cen tes ao Fun do de Ma ri nha Mer can te.

Art. 2º Fi ca a União au to ri za da a con ce der fi nan -
ci a men to ao Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to
Eco nô mi co e So ci al -BNDES, com o ob je ti vo de aten -
der aos pro gra mas ins ti tu í dos com ba se no art. 5º da
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, e a ou tras ope -
ra ções fi nan ce i ras com em pre sas pú bli cas do se tor
elé tri co.

§ 1º A des pe sa pre vis ta nes te ar ti go po de rá ser
aten di da com os re cur sos ar re ca da dos na for ma do
art. 1º des ta lei.

§ 2º O Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal es ta be le -
ce rá as con di ções nor ma ti vas que se fi ze rem ne ces -
sá ri as ao cum pri men to do dis pos to no ca put des te
ar ti go.

Art. 3º Fi ca au to ri za da à alo ca ção, em de pó si tos 
es pe ci a is re mu ne ra dos, no BNDES, de re cur sos do
Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor – FAT, no mon tan te
de até R$2.000.000.000,00 (do is bi lhões de re a is) pa -

ra con ces são de fi nan ci a men tos des ti na dos ao fo -
men to do co mér cio ex te ri or.

§ 1º Ca be rá ao Mi nis tro de Esta do do Tra ba lho e 
Em pre go de ter mi nar a ado ção das pro vi dên ci as in -
dis pen sá ve is à alo ca ção de que tra ta es te ar ti go.

§ 2º O re em bol so dos re cur sos alo ca dos nos
ter mos des te ar ti go se da rá em par ce la úni ca, no pra -
zo de cen to e oi ten ta di as a con tar da da ta de alo ca -
ção dos re cur sos.

§ 3º Os re cur sos do de pó si to es pe ci al de que
tra ta o ca put se rão re mu ne ra dos ao FAT na for ma do
dis pos to no art. 11 da Lei nº 9.365, de 16 de de zem -
bro de 1996.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 26, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do § 6º do
art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,com a re da ção da da

pe la Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 26, de 2002, pro ve -
ni en te da Me di da Pro vi só ria 61, de 2002,
que dis põe so bre a as sun ção, pela União,
de res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce i ros
no caso de aten ta dos ter ro ris tas ou atos de
guer ra con tra ae ro na ves de ma trí cu la bra si -
le i ra ope ra das por em pre sas bra si le i ras de
trans por te aé reo pú bli co, ex clu í das as em -
pre sas de táxi aé reo, ten do

Pa re cer pro fe ri do em Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Her cu la no
Anghi net ti (PPB – MG), pre li mi nar men te
pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti -
tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade -
qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e, quan to
ao mé ri to, fa vo rá vel, na for ma do Pro je to de
Lei de Con ver são nº 26, de 2002.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a -
ção so bres ta da em vir tu de do acor do de Li de ran ças
re fe ren te à Me di da Pro vi só ria nº 59, de 2002.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– A Co mis são Mis ta foi de sig na da por
esta Pre si dên cia no dia 20 de agos to e não
che gou a se ins ta lar;
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– Du ran te o pra zo de seis dias, após a
pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio
Ofi ci al da União, não fo ram apre sen ta das
emen das pe ran te a Co mis são Mis ta;

– A Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 2 de se tem -
bro, ten do sido apre ci a da na que la Casa no
úl ti mo dia 12, que con clu iu pela apro va ção,
nos ter mos do Pro je to de Lei de Con ver são;

– O pra zo de qua ren ta e cin co dias
para tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so
Na ci o nal es go tou-se no dia 2 de ou tu bro, e
o pra zo de ses sen ta dias de vi gên cia, no dia 
17 de ou tu bro, ten do sido pror ro ga do por
Ato do Pre si den te da Mesa do Con gres so
Na ci o nal, da ta do de 16 de ou tu bro;

– A Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo
dia 14, pas san do a so bres tar to das as de -
ma is de li be ra ções le gis la ti vas des ta Casa
até que se ul ti me sua vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria. Antes, po rém, de sig no o no -
bre Se na dor Ri car do San tos Re la tor Re vi sor da ma -
té ria. (Pa u sa.)

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pa ra 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 de Lei de 
Con ver são nº 26, de 2002, apro va do na Câ ma ra dos
De pu ta dos, dis põe so bre a as sun ção pe la União de
res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce i ros, no ca so de
aten ta dos ter ro ris tas ou atos de guer ra con tra ae ro -
na ves de ma trí cu la bra si le i ra ope ra das por em pre sas
bra si le i ras de trans por te aé reo pú bli co, ex clu í das as
em pre sas de tá xi aé reo.

Esta ma té ria vem sen do tra ta da des de a Me di da 
Pro vi só ria nº 2, de 24 de se tem bro de 2001, con ver ti -
da na Lei nº 10.309, de 22 de no vem bro de 2001, e,
pos te ri or men te, pe la Me di da Pro vi só ria nº 32, de 18
de fe ve re i ro de 2002, con ver ti da na Lei nº 10.549, de
15 de ma io de 2002.

Os re fe ri dos di plo mas le ga is es ta be le ci am pe -
río dos de co ber tu ra que fo ram su ces si va men te pror -
ro ga dos pe lo Go ver no Fe de ral, por me io de de cre tos,
den tro dos li mi tes fi xa dos.

Da mes ma for ma que Lei nº 10.459, de 2002, a
pro pos ta ora en ca mi nha da pe lo Po der Exe cu ti vo vi sa
au to ri zar a União, de ma ne i ra per ma nen te, a as su mir
as obri ga ções e res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter -
ce i ros, no ca so de aten ta dos ter ro ris tas ou atos de

guer ra con tra ae ro na ves bra si le i ras, no Bra sil ou no
ex te ri or, até o equi va len te em re a is a US$1 bi lhão. 

Me ca nis mos se me lhan tes vêm sen do ado ta dos
por pa í ses eu ro pe us e da Amé ri ca do Nor te, sen do
que au to ri da des fe de ra is con si de ram im pres cin dí vel
a sua ado ção por par te do Go ver no bra si le i ro pa ra a
ma nu ten ção da com pe ti ti vi da de das em pre sas aé re -
as bra si le i ras fren te às su as con gê ne res in ter na ci o -
na is.

É o re la tó rio.
Nes se sen ti do, nos so vo to é pe la apro va ção do

Pro je to de Lei de Con ver são nº 26, de 2002, com as
al te ra ções no tex to apro va do pe la Câ ma ra dos De pu -
ta dos que se se guem.

Art. 1º do Pro je to de Lei de Con ver são nº 26, de
2002: on de se lê “[...] ocor rên cia de da nos a bens e
pes so as no so lo [...]”, le ia-se “[...] ocor rên cia de da nos 
a bens e pes so as, pas sa ge i ros ou não [...]”.

Art. 2º do Pro je to de Lei de Con ver são nº 26, de
2002: no pa rá gra fo úni co do art. 2º da Lei nº 9.825, de
23 de agos to de 1999, on de se lê “[...] ocor rên cia de
da nos a bens e pes so as no so lo [...]”, le ia-se “[...]
ocor rên cia de da nos a bens e pes so as, pas sa ge i ros
ou não [...].”

O mes mo ocor re no art. 5º do Pro je to de lei de
Con ver são nº 26, de 2002, on de a ex pres são “[...]
ocor rên cia de da nos a bens e pes so as no so lo [...]” é
subs ti tu í da por “[...] ocor rên ci as de da nos a bens e
pes so as, pas sa ge i ros ou não [...].”

A re da ção ori gi nal da Me di da Pro vi só ria nº 61, de
2002, con ti da no Pro je to de Con ver são nº 26, de 2002,
ex clui da co ber tu ra pe la União res pon sa bi li da des ci vis
pe ran te ter ce i ros, no ca so de aten ta dos ter ro ris tas ou
atos de guer ra, in de ni za ções re la ci o na das a da nos pes -
so a is e ma te ri a is de pas sa ge i ros das ae ro na ves e, tam -
bém, to da e qual quer res pon sa bi li da de que te nha ori -
gem em atos que atin jam a ae ro na ve em ope ra ção de
vôo. Ou se ja: a Me di da Pro vi só ria e o Pro je to de Lei de
Con ver são ex clu em in de ni za ções aos pas sa ge i ros das
em pre sas aé re as que ve nham ou pos sam ser vi ti ma das 
por atos ter ro ris tas ou atos de guer ra, e tam bém ex clui a 
pos si bi li da de de in de ni za ção no ca so de o si nis tro ser
ca u sa do com a ae ro na ve em vôo. 

Qu an to ao en qua dra men to cons ti tu ci o nal, o
Pro je to de Lei de Con ver são obe de ce ao dis pos to no
art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, aten di dos que fo ram
os pres su pos tos de ur gên cia e re le vân cia e a ne ces -
sá ria ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra pa ra a sua 
apro va ção. 

É o meu vo to.

É a se guin te a ín te gra do pa re cer:
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PARECER SOBRE 
O PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 26, DE 2002

Dis põe so bre a as sun ção, pe la União, 
de res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce i -
ros no ca so de aten ta dos ter ro ris tas ou
atos de guer ra con tra ae ro na ves de ma tri -
cu la bra si le i ra ope ra das por em pre sas bra -
si le i ras de trans por te aé reo pú bli co, ex clu í -
das as em pre sas de tá xi aé reo.

Re la tor Re vi sor: Se na dor Ri car do San tos

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei de Con ver são em epí gra fe,
apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos, dis põe so bre a
as sun ção, pe la União, de res pon sa bi li da des ci vis pe -
ran te ter ce i ros no ca so de aten ta dos ter ro ris tas ou
atos de guer ra con tra ae ro na ves de ma tri cu la bra si le i -
ra ope ra das por em pre sas bra si le i ras de trans por te
aé reo pú bli co, ex clu í das as em pre sas de tá xi aé reo.

Esta ma té ria vem sen do tra ta da des de a Me di da 
Pro vi só ria nº 2, de 24 de se tem bro de 2001, con ver ti -
da na Lei nº 10.309, de 22 de no vem bro de 2001 e
pos te ri or men te pe la Me di da Pro vi só ria nº 32, de 18
de fe ve re i ro de 2002, con ver ti da na Lei nº 10.459, de
15 de ma io de 2002.

Os re fe ri dos di plo mas le ga is es ta be le ci am pe -
río dos de co ber tu ras, que fo ram su ces si va men te
pror ro ga dos pe lo Go ver no Fe de ral atra vés de de cre -
tos, den tro dos li mi tes fi xa dos.

Da mes ma for ma que a Lei nº 10.459, de 2002,
a pro pos ta ora en ca mi nha da pe lo Po der Exe cu ti vo, vi -
sa au to ri zar a União, de ma ne i ra per ma nen te, a as su -
mir as obri ga ções e res pon sa bi li da des ci vis pe ran te
ter ce i ros no ca so de aten ta dos ter ro ris tas ou atos de
guer ra con tra ae ro na ves bra si le i ras no Bra sil ou no
ex te ri or, até o equi va len te em re a is a US$1 bi lhão.

Me ca nis mos se me lhan tes vêm sen do ado ta dos
por pa í ses eu ro pe us e da Amé ri ca do Nor te, sen do que
au to ri da des fe de ra is con si de ram im pres cin dí vel a sua
ado ção por par te do Go ver no Bra si le i ro, pa ra a ma nu -
ten ção da com pe ti ti vi da de das em pre sas aé re as bra si -
le i ras fren te às su as con gê ne res in ter na ci o na is.

É o re la tó rio.

II – Vo to do Re la tor

Nes te sen ti do, nos so vo to é pe la apro va ção do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 26, de 2002, com as
se guin tes al te ra ções no tex to apro va pe la Câ ma ra
dos De pu ta dos:

Art. 1º do Pro je to de Lei de Con ver são
nº 26, de 2002:

Onde se lê “... ocor rên cia de dano a
bens e pes so as no solo,...“, leia-se “...ocor -
rên cia de dano a bens e pes so as, pas sa ge i -
ros ou não,...”; 

Art. 2º do Pro je to de Lei de Con ver são
nº 26, de 2002:

O pa rá gra fo úni co do art. 2º, da Lei nº
9.825, de 23 de agos to de 1999, onde se lê
“...ocor rên cia de da nos a bens e pes so as no 
solo,...“ leia-se “...ocor rên cia de da nos a
bens e pes so as, pas sa ge i ros ou não,...”; 

Art 5º do Pro je to de Lei de Con ver são
nº 26, de 2002:

Onde se lê “...ocor rên cia de dano a
bens e pes so as no solo,...“, leia-se “...ocor -
rên cia de dano a bens e pes so as, pas sa ge i -
ros ou não,...”; 

Em sín te se, as al te ra ções pro pos tas nos ar ti -
gos e pa rá gra fo ci ta dos, vi sam subs ti tu ir a ex pres -
são “...ocor rên cia de da nos a bens e pes so as no
solo,...“, pela ex pres são “...ocor rên cia de da nos a
bens e pes so as, pas sa ge i ros ou não,...”. 

A re da ção ori gi nal da Me di da Pro vi só ria nº 61,
de 2002 e con ti da no Pro je to de Con ver são nº 26, de
2002 ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, sig ni fi ca
ex clu ir, da co ber tu ra pe la União, res pon sa bi li da des
ci vis pe ran te ter ce i ros, no ca so de aten ta dos ter ro ris -
tas ou atos de guer ra, in de ni za ções re la ci o na das a
da nos pes so a is e ma te ri a is de pas sa ge i ros das ae ro -
na ves e, tam bém, to da e qual quer res pon sa bi li da de
que te nha ori gem em atos que atin jam a ae ro na ve em 
ope ra ção de vôo.

Qu an to à cons ti tu ci o na li da de, o Pro je to de Lei de
Con ver são, obe de ce ao dis pos to no art. 62 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, aten di dos que fo ram os pres su pos tos de
ur gên cia e re le vân cia e a ne ces sá ria ade qua ção or ça -
men tá ria e fi nan ce i ra, pa ra sua apro va ção.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Ri car do San tos, Re la tor Re vi sor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
acom pa nhou in te gral men te o Pro je to de Lei de Con -
ver são da Câ ma ra?

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Acom pa nha mos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Antes de
ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá, em apre ci a ção
pre li mi nar, de ci dir pe lo aten di men to dos pres su pos tos
cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e pe la ade qua -
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da Me di da Pro vi só ria,
nos ter mos do art. 8º da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, pe ço a pa la vra pe la or dem.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pe la 
or dem. Sem re vi são d ora dor.) – Sr. Pre si den te, re gis -
tro que o Se na dor Ri car do San tos, em seu Pro je to de
Lei de Con ver são, al te rou o pro je to da Câ ma ra re ti -
ran do a ex pres são “no so lo”, o que efe ti va men te am -
plia a co ber tu ra pa ra ae ro na ves no ar. Pe ço que es sa
al te ra ção fi que re gis tra da pa ra que não ha ja vo ta ção
in cor re ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Essa al -
te ra ção é de mé ri to, en tão?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – É
al te ra ção de mé ri to. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Per gun -
tei ao Se na dor Ri car do San tos se ele ha via acom pa -
nha do in te gral men te o Pro je to de Con ver são da Câ -
ma ra, ao que S. Exª res pon deu que sim. Mas, pe lo
vis to, não foi o que acon te ceu.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Sr. Pre si den te, re fe ri-me ao acom pa nha men to in te -
gral da tra mi ta ção. Ima gi nei que V. Exª es ta va se re fe -
rin do à tra mi ta ção.

Esta mos pro pon do al te ra ções de mé ri to im por -
tan tes no Pro je to de Lei de Con ver são ori gi ná rio da
Câ ma ra, con for me re la ta do aqui an te ri or men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Ve jam
bem, Srªs e Srs. Se na do res, pe ço a aten ção da Ca sa: o
pa re cer do ilus tre Re la tor Re vi sor, nes ta Ca sa, al te ra,
no mé ri to, o Pro je to de Lei de Con ver são da Câ ma ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Entre tan -
to, o que sub me to à vo ta ção nes te mo men to diz res -
pe i to ape nas às pre li mi na res de cons ti tu ci o na li da de
re fe ren tes à ur gên cia e à re le vân cia da ma té ria, bem
co mo à ade qua ção fi nan ce i ra. Não es tá ain da em vo -
ta ção o mé ri to da ma té ria.

Com es ses es cla re ci men tos pres ta dos, sub me -
to a ma té ria à vo ta ção nos ter mos ex pli ci ta dos pe la
Me sa, ou se ja, a vo ta ção ex clu si va men te dos pa re ce -
res, tan to da Câ ma ra quan to do Se na do, so bre as
pre li mi na res de re le vân cia, ur gên cia e ade qua ção fi -
nan ce i ra.

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, pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.
Dis cus são, em con jun to, da Me di da Pro vi só ria e 

do Pro je to de Lei de Con ver são, em tur no úni co.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) – Sr. Pre si den te, pe ço a pa la vra pa ra dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.

Exª a pa la vra pa ra dis cu tir.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE. Pa ra dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, con cor do com o Re la tor 
em re la ção à mo di fi ca ção que apre sen tou, su pri min -
do a ex pres são “no so lo”, po is re al men te não há jus ti -
fi ca ti va pa ra que a co ber tu ra se ja res tri ta às ae ro na -
ves no so lo. Isso já im pli ca o re tor no à Câ ma ra dos
De pu ta dos, com to da a re per cus são que pos sa ha ver. 
No en tan to, é is so que o Se na do Fe de ral so be ra na -
men te es tá de fen den do.

Nes se sen ti do, en tão, es tou apre sen tan do um
des ta que pa ra su pri mir, tan to do art. 1º quan to do § 1º
do art. 1º a ex pres são “ex clu í das as em pre sas de tá xi
aé reo”, po is não ve jo sen ti do nes sa ex clu são. Con sul tei
o re la tor e não re ce bi ain da res pos ta pa ra es sa ques tão. 
E se al gum ma lu co alu gas se um avião zi nho nu ma em -
pre sa de tá xi aé reo e o jo gas se so bre o Con gres so Na -
ci o nal? Esta ria li be ra do? Sa be mos que, de po is do aten -
ta do de 11 de se tem bro, as me di das de se gu ran ça nas
em pre sas co mer ci a is pas sa ram a ser ma is ri go ro sas.
Essa se ria, en tão, uma vál vu la de es ca pe pa ra que os
ter ro ris tas ve nham a atu ar. Nos Esta dos Uni dos, se gun -
do in for ma ções, de po is dos aten ta dos, uma pes soa ten -
tou alu gar um avião zi nho nu ma em pre sa de tá xi aé reo.

O meu des ta que é jus ta men te no sen ti do de se
su pri mir a ex pres são “ex clu í das as em pre sas de tá xi
aé reo” por que não ve jo sen ti do nes sa ex clu são.

O Sr. Jo sé Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Per mi te
V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Con ce do-lhe o apar te, Se na dor Jo sé Fo ga ça.

O Sr. Jo sé Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Se na -
dor Jo sé Edu ar do Du tra, a ex clu são das em pre sas de
tá xi aé reo se dá pe lo fa to de que as em pre sas de tá xi
aé reo não as si na ram o acor do da Orga ni za ção Inter -
na ci o nal de Avi a ção Ci vil, fir ma do en tre as di ver sas
em pre sas aé re as do mun do, den tre as qua is as em -
pre sas bra si le i ras que fa zem trans por te in ter na ci o nal. 
Nes te acor do fir ma do en tre as em pre sas de se gu ro
mú tuo, fi cou es ta be le ci do que o res se gu ro se ria ga -
ran ti do pe los go ver nos res pec ti vos de ca da em pre sa.
Por tan to, as em pre sas de tá xi aé reo não es tão com -
pro me ti das, em prin cí pio pe lo me nos, a ga ran tir es te
se gu ro e, por tan to, não têm o di re i to ao res se gu ro,
ob je to da me di da pro vi só ria. Por is so elas não en tra -
ram. Até in da go do re la tor se is so tem ca bi men to. Qu -
er di zer, va mos dar res se gu ro a em pre sas que não fi -
ze ram o se gu ro? Por is so é que não pu de ram ser in -
clu í das as em pre sas de tá xi aé reo. 

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – Tem
pro ce dên cia o ar gu men to de V. Exª. Além do ma is, as
em pre sas aé re as, ao fa ze rem vi a gem, cor rem um ris co
mu i to ma i or do que as em pre sas de tá xi aé reo.

O Sr. Jo sé Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Não é
só pe lo ris co, por que o ris co é enor me tam bém pa ra
as em pre sas de tá xi aé reo. Há vi das em jo go em am -
bos os ca sos. Não há di fe ren ça, nes se par ti cu lar, en -

Novembro  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira  21 22295

NOVEMBRO 200240    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



tre es sas em pre sas – am bas trans por tam vi das. Não
há di fe ren ça. O pro ble ma é que, se gun do a in for ma -
ção que te nho, so men te as nos sas gran des em pre -
sas aé re as, aque las que re a li zam trans por te co le ti vo,
é que as si na ram es se acor do in ter na ci o nal. Por tan to,
elas fi ze ram o se gu ro. E quem ga ran te o back ground
dis so é o Go ver no bra si le i ro, co mo, no ca so da Swis -
sa ir, é o Go ver no da Su í ça; das Ae ro lí ne as Argen ti -
nas, o da Argen ti na; da Ibé ria, o Go ver no da Espa -
nha, e as sim por di an te.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT – SE)
– Se na dor Jo sé Fo ga ça, não es ta mos dis cu tin do a apro -
va ção de um tra ta do in ter na ci o nal, até por que não foi fir -
ma do ne nhum tra ta do nes se sen ti do ain da. Tra ta-se de
uma le gis la ção bra si le i ra, es pe cí fi ca pa ra es se as sun to.

O ar gu men to co lo ca do por V. Exª po de ter ra zão
de ser, na me di da em que foi fe i to es se acor do, mas não 
há um tra ta do, no âm bi to dos di ver sos pa í ses, re gu lan -
do es sa ma té ria. Então, co mo es ta mos tra tan do de uma 
le gis la ção es pe cí fi ca do Bra sil – em bo ra con si de re que
o ar gu men to de V. Exª pos sa até ser a jus ti fi ca ti va pa ra a 
ex clu são –, man te nho a mi nha po si ção de que não faz
sen ti do es sa ex clu são. Po de-se tra ba lhar no sen ti do de
que as em pre sas de tá xi aé reo tam bém ve nham a fa zer
es se se gu ro, mas, do pon to de vis ta da le gis la ção in ter -
na do Bra sil, não ve jo sen ti do na ex clu são.

O Sr. Ge ral do Me lo (Blo co/PSDB – RN) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Con ce do o apar te ao Se na dor Ge ral do Me lo.

O Sr. Ge ral do Me lo (Blo co/PSDB – RN) – Agra -
de ço-lhe, Se na dor Jo sé Edu ar do Du tra. De se ja ria
com par ti lhar a pre o cu pa ção de V. Exª. Mes mo ace i -
tan do a po si ção do Se na dor Jo sé Fo ga ça, não es ta -
mos re gu lan do pro ce di men tos que de ri vem de nos sa
par ti ci pa ção na Ia ta, mas ofe re cen do uma le gis la ção
ao Pa ís. Con cor do com V. Exª se olhar mos pa ra o pro -
ble ma ten do em vis ta a po pu la ção por que, uma vez
apro va da a me di da pro vi só ria, as ví ti mas de um si nis -
tro oca si o na do por uma ae ro na ve de li nha re gu lar ou
das em pre sas co mer ci a is, es ta ri am co ber tas. Do
pon to de vis ta da po pu la ção, in de pen den te de sa ber
se a ae ro na ve é ou não su bor di na da às re gras da Ia -
ta, o da no que o si nis tro ca u sar é o mes mo. Esta mos
re gu la men tan do uma le gis la ção pa ra o Bra sil, as sim,
ten do em vis ta a pro te ção a ser da da ao ci da dão, é
im por tan te que is so se ja es ten di da a ele, mes mo que
o si nis tro se ja oca si o na do por uma ae ro na ve a ser vi -
ço de uma em pre sa de tá xi aé reo. O se gun do pon to
que des ta ca ria é que es se ti po de se gu ro, tan to o se -
gu ro do cas co quan to o de res pon sa bi li da de ci vil, é
obri ga tó rio pa ra to das as ae ro na ves, se jam elas das
em pre sas co mer ci a is, se jam de tá xi aé reo, se jam ae -
ro na ves de uso pes so al, ae ro na ves pri va das. A ques -
tão é que o se gu ro não co bre os in ci den tes, os si nis -

tros oca si o na dos por guer ra ou atos de ter ro ris mo.
Por is so, es tá en tran do o po der pú bli co em mu i tos pa -
í ses pa ra su prir aqui lo que o se gu ro não co bre. Qu al a 
jus ti fi ca ti va pa ra o go ver no pro ce der des sa for ma?
Pa ra evi tar da nos à po pu la ção. Se ela es tá su je i ta a
es ses da nos, se ja qual for a ae ro na ve que os pro vo -
que, é ne ces sá rio dar a ela tam bém es sa co ber tu ra. O 
úl ti mo pon to é que as re gras da avi a ção ci vil são es ta -
be le ci das in ter na ci o nal men te até pe las ca rac te rís ti -
cas do vôo. Di a ri a men te, as ae ro na ves es tão em es -
pa ço aé reo in ter na ci o nal e na ci o nal e por ca u sa dis so 
mes mo o mun do in te i ro ade riu ao es ta be le ci men to de 
uma sis te má ti ca in ter na ci o nal que a Ia ta de ter mi na.
Por tan to, as nor mas es ta be le ci das de ve rão ser se gui -
das por to das as ae ro na ves. As ae ro na ves de mé dio e 
de pe que no por te es tão su bor di na das às mes mas re -
gras, aos mes mos pro ce di men tos. O que mu da, em
re gra, é se um vôo é fe i to por ins tru men to ou se é vi -
su al; se é fe i to por ins tru men to, as nor mas que se
apli ca rem a uma ae ro na ve de uma gran de com pa nhia 
aé rea se rão as mes mas que se apli ca rão a um mo no -
mo tor que es te ja vo an do por ins tru men to com uma
úni ca pes soa a bor do. A mes ma co i sa ocor re se o vôo
for em con di ções vi su a is. Por tu do is so, pe din do des -
cul pas por ter me alon ga do, que ria re gis trar o meu
apo io à in ter ven ção de V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Mu i to obri ga do, Se na dor Ge ral do Me lo. Os ar -
gu men tos de V. Exª vêm ao en con tro de nos so des ta -
que. Di an te das pon de ra ções do Se na dor Jo sé Fo ga -
ça, en ten do que a Ca sa de ve su pri mir a ex pres são.
Daí o re que ri men to de des ta que que apre sen ta mos e
que se rá vo ta do opor tu na men te.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção – e cha mo a aten ção da Ca sa – o Pro -
je to de Lei de Con ver são, apro va do pe la Câ ma ra dos
De pu ta dos, com a al te ra ção pro pos ta pe lo emi nen te Re -
la tor nes ta Ca sa, Se na dor Ri car do San tos, que re ti ra, em 
to dos os ar ti gos, a se guin te ex pres são: “no so lo”.

Le rei o tex to:
Fica a União au to ri za da a as su mir

des pe sas de res pon sa bi li da des ci vis pe ran -
te ter ce i ros na hi pó te se de ocor rên ci as de
da nos a bens e pes so as no solo...

S. Exª ex clui a ex pres são “no so lo”. Con ti nu an do 
o tex to:

(...) e pes so as, pas sa ge i ros ou não,
pro vo ca dos por aten ta dos ter ro ris tas...

É es se o tex to que co lo ca rei em vo ta ção.
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Antes, po rém, de vem ser li dos re que ri men tos
de des ta que, que são em nú me ro de qua tro, to dos
com o mes mo ob je ti vo.

So bre a me sa, re que ri men to que se rá li do pe lo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal -
da ner.

É li do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 553, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to

Inter no, re que i ro des ta que, pa ra vo ta ção em se pa ra -
do, da ex pres são “ex clu í das as  ou em pre sas de tá xi
aé reo”; cons tan te do ca put do art. 1º , do § 1º do art.
1º, do art. 2º e do art. 5º do Pro je to de Lei de Con ver -
são nº 26, de 2002.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Jo sé Edu ar do Du tra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se -
na do res, há um dis po si ti vo em nos so Re gi men to – in -
ci so VII do art. 314 –, que dis põe:

(...)
VII – des ta ca da uma emen da,

sê-lo-ão, au to ma ti ca men te, as que com ela
te nham re la ção.

São apre sen ta dos vá ri os re que ri men tos, mas pa -
ra ex clu ir de to dos os ar ti gos a ex pres são “as em pre sas
de tá xi aé reo”. Se o emi nen te au tor dos des ta ques, Se -
na dor Jo sé Edu ar do Du tra, con cor dar, po de mos vo tar
ape nas um, po is, em apro van do um, te re mos de apro -
var o ou tro; do con trá rio, a ma té ria fi ca rá des co ne xa. A
Se cre ta ria-Ge ral da Me sa pro vi den ci a rá a ade qua ção
do tex to do re que ri men to, di an te da con cor dân cia do
au tor.

Em vo ta ção o Re que ri men to nº 553, de 2002, de
des ta que que re ti ra a ex pres são “ex clu í das as em pre -
sas de tá xi aé reo” do ca put do art. 1º, do § 1º do art. 1º,
do pa rá gra fo úni co do art. 2º e do art. 5º.

Em vo ta ção o re que ri men to de des ta que, sem en -
trar em seu mé ri 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 vo ta ção do pro je to de lei de con ver são 

com a al te ra ção pro pos ta pe lo Re la tor, res sal va das as
ex pres sões des ta ca das.

As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o pro je -
to nos ter mos que aca bei de ler que i ram per ma ne cer
sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Em vo ta ção o des ta que que pre ten de ex clu ir a ex -
pres são “ex clu í das as em pre sas de tá xi aé reo”, pa ra ser 
re ti ra da do ca put do art. 1º, do § 1º do art. 1º, do pa rá -
gra fo úni co do art. 2º e do art. 5º.

As Srªs e os Srs. Se na do res que con cor dam com
o mé ri to, is to é, com a re ti ra da da ex pres são “ex clu são”,
vo tem “não”.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Co -
mo é, Sr. Pre si den te?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pa ra re ti rar 
do tex to, tem que vo tar “não”.

Co mo vo ta o Lí der do Go ver no? (Pa u sa.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A

Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o vo to “sim”, Sr. Pre -
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª quer
man ter o tex to?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Qu -
e ro man ter o tex to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Co mo vo ta 
o Lí der do PFL? 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL quer 
man ter o tex to e vo ta “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Co mo vo ta 
o Lí der do PMDB?

O SR. NABOR JUNIOR (PMDB – AC) – O PMDB
vo ta “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Co mo vo ta 
o Lí der do PTB?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O
PTB vo ta “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Co mo vo ta 
o Lí der do PT?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – O
PT vo ta “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Co mo vo ta 
o Lí der do Blo co PSDB/PPB, Se na dor Ge ral do Me lo?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
A ques tão é aber ta na Ban ca da, em bo ra meu voto
pes so al seja “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ex pres são se rá man ti da no tex to.
A Me di da Pro vi só ria fi ca pre ju di ca da.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra pa ra re da ção

fi nal.

São os se guin tes o pro je to e as al te ra -
ções apro va dos:
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ALTERAÇÕES APROVADAS

Art. 1º  do Pro je to de Lei de Con ver são nº 26, de
2002.

Onde se lê”...ocor rên cia de da no a bens e pes -
so as no so lo...”, le ia-se...” ocor rên cia de da no a bens e 
pes so as, pas sa ge i ros ou não,...”

Art. 2º do Pro je to de Lei de Con ver são nº 26, de
2002.

O pa rá gra fo úni co do art. 2º, da Lei nº  9.825, de
23 de agos to de 1999, on de se lê”...ocor rên cia de da -
nos a bens e pes so as no so lo,...” le ia-se...ocor rên cia
de da nos a bens e pes so as, pas sa ge i ros ou não,...”

Art. 5º do pro je to de Lei de Con ver são nº  26, de
2002.

Onde de lê”...ocor rên cia de da no a  bens e pes -
so as no so lo,...” le ia-se”...ocor rên cia de da no a bens e 
pes so as, pas sa ge i ros ou não,...”

Em sín te se. As al te ra ções pro pos tas nos ar ti gos 
e pa rá gra fo ci ta dos, vi sam subs ti tu ir a ex pres são”...
ocor rên cia de da nos a bens e pes so as no so lo,...” pe la 
ex pres são”...ocor rên cia de da nos a bens e pes so as,
pas sa ge i ros ou não,...”

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
me sa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal da Emen da do Se na do ao Pro je to de Lei
de Con ver são nº 26, de 2002, que se rá li do pe lo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti.

É li do o se guin te:

PARECER Nº 1.124, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal da Emen da do Se na -
do ao Pro je to de Lei de Con ver são nº 26,
de 2002 (Me di da Pro vi só ria nº 61, de
2002).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
da Emen da do Se na do ao Pro je to de Lei de Con ver -
são nº 26, de 2002 (Me di da Pro vi só ria nº 61, de
2002), que dis põe so bre a as sun ção, pe la União, de
res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce i ros no ca so de
aten ta dos ter ro ris tas ou atos de guer ra con tra ae ro -
na ves de ma trí cu la bra si le i ra ope ra das por em pre sas
bra si le i ras de trans por te aé reo pú bli co, ex clu í das as
em pre sas de tá xi aé reo.

Sa la de Re u niões da Co mis são, 20 de no vem -
bro de 2002. – Ra mez Te bet – Mo za ril do Ca val can ti
– Mar lu ce Pin to – Car los Wil son .

ANEXO AO PARECER Nº 1.124 DE 2002

Dis põe so bre a as sun ção, pe la União, 
de res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce i -
ros no ca so de aten ta dos ter ro ris tas ou
atos de guer ra con tra ae ro na ves de ma trí -
cu la bra si le i ra ope ra das por em pre sas bra -
si le i ras de trans por te aé reo pú bli co, ex clu í -
das as em pre sas de tá xi aé reo.

EMENDA ÚNICA
(Cor res pon de à Emen da do Re la tor-Re vi sor)

Subs ti tua-se no Pro je to de Lei de Con ver são à ex -
pres são “... ocor rên cia de da nos a bens e pes so as no
so lo, ...”, pe la ex pres são “... ocor rên cia de da nos a bens
e pes so as, pas sa ge i ros ou não, ...“, da se guin te for ma:

Art 1º do Pro je to de Lei de Con ver são:
Onde se lê “... ocor rên cia de da nos a bens e

pes so as no so lo, ...“, le ia-se “...ocor rên cia de da nos a
bens e pes so as, pas sa ge i ros ou não, ...“

Art. 2º do Pro je to de Lei de Con ver são:
No pa rá gra fo úni co do art. 2º da Lei nº

9.825, de 23 de agos to de 1999, onde se lê
“... ocor rên cia de da nos a bens e pes so as
no solo, ...“, leia-se “... ocor rên cia de da nos
a bens e pes so as, pas sa ge i ros ou não, ...“

Art. 5º do Pro je to de Lei de Con ver são:
Onde se lê “... ocor rên cia de da nos a

bens e pes so as no solo, ...“, leia- se “... ocor -
rên cia de da nos a bens e pes so as, pas sa -
ge i ros ou não, ...“

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 pe ça 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 vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos em ra -

zão da al te ra ção pro pos ta pe lo emi nen te Re la tor.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 27, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do § 6º do
art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção da da 

pe la Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 27, de 2002, pro ve -
ni en te da Me di da Pro vi só ria 62, de 2002,
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que al te ra o art. 25 da Lei nº 9.605, de 12 de 
fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre as san -
ções pe na is e ad mi nis tra ti vas de ri va das de
con du tas e ati vi da des le si vas ao meio am bi -
en te, ten do

Pa re cer, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, pelo De pu ta do Pa u lo Ma ri -
nho, do PFL – MA, que, pre li mi nar men te,
con clui pelo aten di men to dos pres su pos tos
cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia,
bem como pela ade qua ção fi nan ce i ra e or -
ça men tá ria. Qu an to ao mé ri to, S. Exª é fa vo -
rá vel, na for ma do Pro je to de Lei de Con ver -
são nº 27, de 2002.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to
da pa u ta pelo Item 1).

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de on tem quan do te ve sua apre ci a ção
so bres ta da em vir tu de do acor do de Li de ran ças re fe -
ren te à Me di da Pro vi só ria nº 59, de 2002.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– A Co mis são Mis ta foi de sig na da por
esta Pre si dên cia no dia 28 de agos to e não
che gou a se ins ta lar;

– Du ran te o pra zo de seis dias, após a
pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio
Ofi ci al da União, não fo ram apre sen ta das
emen das pe ran te a Co mis são Mis ta;

– A Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 5 de se tem -
bro, ten do sido apre ci a da na que la Casa no
úl ti mo dia 12, que con clu iu pela apro va ção
nos ter mos de Pro je to de Lei de Con ver são;

– O pra zo de qua ren ta e cin co dias
para tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so
Na ci o nal es go tou-se no dia 6 de ou tu bro, e
o pra zo de ses sen ta dias de vi gên cia, no dia 
21 de ou tu bro, ten do sido pror ro ga do por
Ato do Pre si den te da Mesa do Con gres so
Na ci o nal da ta do de 18 de ou tu bro;

– A Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo
dia 14, pas san do a so bres tar to das as de -
ma is de li be ra ções le gis la ti vas des ta Casa
até que se ul ti me sua vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria. Antes, po rém, fica de sig na do 

o no bre Se na dor Mo re i ra Men des Re la tor Re vi sor
da ma té ria.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pa ra
pro fe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor) – O Pre si -
den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 62 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, edi tou a Me di da Pro vi só ria nº 62, de
2002, que “al te ra o art. 25 da Lei nº 9.605, de 02 de fe -
ve re i ro de 1998, que ‘dis põe so bre as san ções pe na is 
e ad mi nis tra ti vas de ri va das de con du tas e ati vi da des
le si vas ao me io am bi en te’”.

A Me di da Pro vi só ria em ques tão mo di fi ca o § 2º
do art. 25, con for me já di to, de for ma a ex clu ir as ma -
de i ras da re la ção de pro du tos que se rão do a dos a
ins ti tu i ções ci en tí fi cas, hos pi ta la res, pe na is e ou tras
com fins be ne fi cen tes, quan do apre en di das em de -
cor rên cia de in fra ção am bi en tal. Pa ra is so, a Me di da
de ter mi na que, em vez de se rem do a das, as ma de i -
ras apre en di das se jam le va das a le i lão e o va lor ar re -
ca da do re ver ti do ao ór gão am bi en tal res pon sá vel pe -
la apre en são.

A re fe ri da Me di da tra mi ta no Con gres so Na ci o -
nal des de 22 de agos to de 2002, ten do si do vo ta da e
apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos sob a for ma do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 27, de au to ria do De -
pu ta do Pa u lo Ma ri nho.

Ana li san do a ma té ria, Sr. Pre si den te, com pe -
te-nos, na con di ção de Re la tor Re vi sor da re fe ri da
Me di da, ma ni fes tar mo-nos quan to aos as pec tos da
cons ti tu ci o na li da de e mé ri to da ini ci a ti va. Enten de -
mos, po rém, que a Me di da em ques tão en cer ra um
pro ble ma de mé ri to que, a nos so ver, pre ju di ca a
sua apro va ção. Ao ex clu ir ma de i ras da re la ção de
pro du tos a se rem do a dos a ins ti tu i ções ci en tí fi cas
ou hos pi ta la res, con for me já dito, quan do apre en di -
das em de cor rên cia de in fra ção am bi en tal, a Me di da 
Pro vi só ria em ques tão pos si bi li ta que ou tros pro du -
tos re ce bam va lo ra ção eco nô mi ca de cor ren te de le i -
lão, o que é con trá rio ao pre ten di do na re da ção ori -
gi nal da Lei nº 9.605, de 1998.

Ade ma is, de ve mos res sal tar a im por tân cia de
que as ma de i ras pos sam ser do a das da mes ma ma -
ne i ra que ou tros pro du tos apre en di dos, po is, em di -
ver sas re giões do Pa ís, es sas do a ções re ves tem-se
de va lor so ci al ines ti má vel. Em ci da des do Nor te, por
exem plo – no meu Esta do, é tí pi co es se ti po de do a -
ção –, as do a ções de ma de i ras a or ga ni za ções
não-go ver na men ta is ou sim ples têm si do, ro ti ne i ra -
men te, re ver ti das em be ne fí cio das po pu la ções lo ca is 
com o ob je ti vo de fa bri ca ção de ca sas po pu la res,
uten sí li os ar te sa na is etc.

Para fi car fá cil o en ten di men to, ex pli ca rei aqui
o que se está pro pon do no § 5º: as ma de i ras apre -
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en di das em ra zão da prá ti ca de cri me am bi en tal se -
rão le va das a le i lão, o que sig ni fi ca que, de cer ta for -
ma, se apro va da a Me di da Pro vi só ria con for me seu
tex to, es ta re mos, in di re ta men te, in cen ti van do o cor -
te de ma de i ra para, de po is, por me i os es cu sos, os
ma de i re i ros que pro pi ci a ram o cri me am bi en tal ar re -
ma ta rem a pró pria ma de i ra, o que vai aca bar for -
man do um ato con tí nuo, be ne fi ci an do, cada vez
mais, essa ati vi da de ilí ci ta.

Por tan to, en ten do ser con ve ni en te a ma nu ten -
ção da re da ção ori gi nal da Lei nº 9.605, de 1998, sem
as al te ra ções pro pos tas na me di da pro vi só ria, ra zão
por que meu vo to é no sen ti do da re je i ção da Me di da
Pro vi só ria nº 62. Em con se qüên cia dis so, faz-se ne -
ces sá ria a edi ção de um pro je to de cre to le gis la ti vo
em aten di men to ao que de ter mi na o § 3º do art. 62 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, des ti na do a dis ci pli nar as re la -
ções ju rí di cas de cor ren tes da sua vi gên cia.

Esse é meu vo to e meu en ten di men to, Sr. Pre si -
den te.

É a se guin te a ín te gra do pa re cer:

PARECER

Do Re la tor Re vi sor, no Se na do Fe -
de ral, so bre a Me di da Pro vi só ria nº 62, de 
2002, que “al te ra o art. 25 da Lei nº 9.605,
de 12 de fe ve re i ro de 1998, que ‘dis põe
so bre as san ções pe na is e ad mi nis tra ti -
vas de ri va das de con du tas e ati vi da des
le si vas ao me io am bi en te’ “.

Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des
O Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art.

62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ado tou a Me di da Pro vi só -
ria nº 62, de 2002, que “al te ra o art. 25 da Lei nº 9.605, 
de 12 de fe ve re i ro de 1998, que “dis põe so bre as san -
ções pe na is e ad mi nis tra ti vas de ri va das de con du tas
e ati vi da des le si vas ao me io am bi en te””.

I – Re la tó rio

A Me di da Pro vi só ria nº 62, de 2002, mo di fi ca o
pa rá gra fo 2º do art. 25 da lei nº 9.605, de 1998, de for -
ma a ex clu ir as ma de i ras da re la ção de pro du tos que
se rão do a dos a ins ti tu i ções ci en tí fi cas, hos pi ta la res,
pe na is e ou tras com fins be ne fi cen tes, quan do apre -
en di das em de cor rên cia de in fra ção am bi en tal. Pa ra
is so, a Me di da de ter mi na que, ao in vés de se rem do a -
das, as ma de i ras apre en di das se jam le va das a le i lão
e o va lor ar re ca da do re ver ti do ao ór gão am bi en tal
res pon sá vel pe la sua apre en são.

A re fe ri da Me di da tra mi ta no Con gres so Na ci o -
nal des de 22 de agos to de 2002, ten do si do vo ta da e

apro va da, na Câ ma ra dos De pu ta dos, sob a for ma do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 27, de 2002, de au to -
ria do De pu ta do Pa u lo Ma ri nho, em 12 de no vem bro
do cor ren te ano.

II – Aná li se da Ma té ria

Com pe te-nos, na con di ção de Re la tor re vi sor da 
re fe ri da Me di da Pro vi só ria, ma ni fes tar mo-nos quan to 
aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de e mé ri to da ini ci -
a ti va. Enten de mos, po rém, que a Me di da em ques tão
en cer ra um pro ble ma de mé ri to que, a nos so ver, pre -
ju di ca sua apro va ção.

Ao ex clu ir as ma de i ras da re la ção de pro du tos
que se rão do a dos a ins ti tu i ções ci en tí fi cas, hos pi ta la -
res, pe na is e ou tras com fins be ne fi cen tes, quan do
apre en di das em de cor rên cia de in fra ção am bi en tal, a
Me di da Pro vi só ria nº 62, de 2002, pos si bi li ta que es -
ses pro du tos re ce bam va lo ra ção eco nô mi ca de cor -
ren te do le i lão, o que é con trá rio ao pre ten di do na re -
da ção ori gi nal da Lei nº 9.605, de 1998.

Ade ma is, de ve mos res sal tar a im por tân cia de
que as ma de i ras pos sam ser do a das da mes ma ma -
ne i ra que ou tros pro du tos apre en di dos, po is, em di -
ver sas re giões do Pa ís, es sas do a ções re ves tem-se
de va lor so ci al ines ti má vel. Em ci da des do Nor te, por
exem plo, as do a ções de ma de i ras a or ga ni za ções
não-go ver na men ta is ou a or ga ni za ções da so ci e da de 
ci vil de in te res se pú bli co (OSCIPs) têm si do ro tí ne i ra -
men te re ver ti das em be ne fi cio de po pu la ções lo ca is
com o ob je ti vo de fa bri ca ção de ca sas po pu la res,
uten sí li os ar te sa na is, etc.

Por tan to, en ten de mos ser con ve ni en te a ma nu -
ten ção da re da ção ori gi nal da Lei nº 9.605, de 1998,
sem as al te ra ções pro pos tas pe la Me di da Pro vi só ria
em re fe rên cia.

III – Vo to

Di an te do ex pos to, o vo to é pe la re je i ção da
MPV nº 62, de 2002.

Com a re je i ção da MPV, faz-se ne ces sá ria a edi -
ção de pro je to de De cre to Le gis la ti vo em aten di men to 
ao que de ter mi na o pa rá gra fo ter ce i ro do art. 62 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, des ti na do a dis ci pli nar as re la -
ções ju rí di cas de cor ren tes de sua vi gên cia.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Mo re i ra Men des.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – So li -
ci to a pa la vra pe la or dem, Sr. Pre si den te. Gos ta ria de
ape nas dar uma con tri bu i ção ao Se na dor Mo re i ra
Men des.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Pe la
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o
Se na dor Mo re i ra Men des vo ta pe la re je i ção to tal do
pro je to de con ver são e apre sen ta de cre to le gis la ti vo
pa ra re gu lar as re la ções ju rí di cas de cor ren tes.

Cre io ser des ne ces sá rio, Sr. Pre si den te, por que
a Cons ti tu i ção já dis se que to das as re la ções es ta be -
le ci das du ran te a vi gên cia da me di da pro vi só ria te rão
as se gu ra das sua vi gên cia e sua ple ni tu de. Por tan to,
no ca so de le i lão de ma de i ras, os que já fo ram re a li za -
dos são de fi ni ti vos, não há vol ta; os que não o fo ram,
não o se rão ma is, ca so se ja apro va do o pa re cer de S.
Exª.

Inda go do Se na dor Mo re i ra Men des se a de ci -
são da da pe la Câ ma ra é boa, no § 6º:

Estão im pe di dos de par ti ci par do pro -
ces so de le i lão as em pre sas ou con sór ci os
de em pre sas ou pes so as fí si cas que:

a) es ti ve rem em cum pri men to do ter -
mo de com pro mis so de ajus ta men to de con -
du ta;

b) es ti ve rem res pon den do a in qué ri tos
re fe ren tes a cri mes am bi en ta is;

c) te nham sido mul ta das por cor te ile -
gal de ár vo res.

Se na dor Mo re i ra Men des, isso eli mi na, na mi -
nha opi nião, gran de par te do pro ble ma aven ta do por 
V. Exª no sen ti do de que o mes mo que avil ta o meio
am bi en te, cor ta a ár vo re, vai de po is com prar ma de i -
ra no le i lão a pre ço ba i xo. É o que V. Exª teme.

Com es sa so lu ção da da pe lo De pu ta do Pa u lo
Ma ri nho, de cer ta ma ne i ra, cai um pou co a ame a ça
de que is so acon te ça, e nós não pre ci sa ría mos re je i -
tar a me di da pro vi só ria, mas a apro va ría mos.

Obri ga do.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.

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

a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pe la or -

dem. Sem re vi são do ora dor.) – Se na dor Jo sé Fo ga -
ça, en ten do que, se man ti ver mos es sa pro pos ta co -
mo es tá, ape sar de to dos os cu i da dos que to mou o
Re la tor, es ti mu la re mos o apa re ci men to de em pre sas
fan tas mas com es se ob je ti vo. Alguém cor ta a ma de i ra 
e, pos te ri or men te, uma ou tra em pre sa a ar re ma ta.
Re ti ra-se uma ma de i ra cu jo cor te é ile gal, que não po -

de ria ter si do cor ta da. Essa prá ti ca é sem vol ta, por -
que o ato es tá con su ma do: a ma de i ra já foi cor ta da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, a Pre si dên cia es cla re ce que, em pri -
me i ro lu gar, vo ta re mos as pre li mi na res de aten di men -
to ou não dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le -
vân cia e ur gên cia e da ade qua ção fi nan ce i ra e or ça -
men tá ria da me di da pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º
da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor, De pu ta do Pa -
u lo Ma ri nho (PFL – MA), pe lo aten di men to dos re fe ri -
dos pres su pos tos e pe la ade qua ção fi nan ce i ra e or -
ça men tá ria da me di da pro vi só ria.

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 mé ri to.
Dis cus são, em con jun to, da Me di da Pro vi só ria e 

do Pro je to de Lei de Con ver são, em tur no úni co.
A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Sr. Pre si den te, pe ço a pa la vra pa ra dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra à Se na do ra He lo i sa He le na e lo go a se guir
ao Se na dor Car los Pa tro cí nio. 

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL. Pa -
ra dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Srªs. e Srs. Se na do res, co mo o Lí der do Go ver no, Se -
na dor Ro me ro Ju cá, afir mou que com par ti lha com a
po si ção de fen di da pe lo Re la tor, Se na dor Mo re i ra
Men des, tal vez eu evi tas se al fi ne tar um pou co o Go -
ver no. Tra tar co mo me di da de re le vân cia e ur gên cia a
cri a ção de um la ran jal pa ra tra ba lhar nos le i lões, re al -
men te é al go mu i to di fí cil! 

Qu e ro sa u dar a Ca sa nes te mo men to por que,
efe ti va men te, di an te do pa re cer do Se na dor Mo re i ra
Men des pe la re je i ção, com cer te za es sa me di da pro -
vi só ria irá ca ir, al go ex tre ma men te im por tan te no sen -
ti do de evi tar um mer ca do pa ra le lo das ma de i ras
apre en di das. Gos ta ría mos mu i to de vi ver num mun do
em que não hou ves se o ban di tis mo, a vi ga ri ce, a in -
ter me di a ção nem aque les as ses so res pa ra as sun tos
de ban di tis mo e vi ga ri ce que vão aos le i lões pa tro ci -
nar is so. Qu e ro sa u dar a Ca sa. O Lí der do Go ver no já
dis se que apo i a rá o pa re cer do Se na dor Mo re i ra Men -
des. Sem dú vi da al gu ma é uma me di da ex tre ma men -
te im por tan te pa ra que pos sa mos, de fa to, co i bir o cri -
me am bi en tal – não ne ces sa ri a men te co i bir, por que
são mu i tas as ta re fas que es tão sen do de le ga das
àque les que de fen dem o me io am bi en te. Va mos, ao
me nos, mi ni mi zar os ris cos e, por tan to, ga ran tir os
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me ca nis mos ne ces sá ri os pa ra co i bir o cri me am bi en -
tal. É só, Sr. Pre si den te.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, pe ço a pa la vra pa ra dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro me ro Ju cá, an tes de V. Exª ha via so li ci ta do a pa la -
vra o Se na dor Car los Pa tro cí nio, a quem a con ce do.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pa ra
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs. e Srs. Se na do res, con si de ro es ta Me di da Pro vi -
só ria, o seu pro je to de lei de con ver são, mu i to im por -
tan te e opor tu no. Por tan to, acre di to que de ve ría mos
en con trar uma so lu ção in ter me diá ria.

Ela tem a van ta gem de pre ver a ven da do pro du -
to de de vas ta ção do me io am bi en te por me io de le i -
lões. Isso é mu i to im por tan te, Sr. Pre si den te. A lei atu -
al pre vê ape nas do a ção pa ra ins ti tu i ções, pa ra Orga -
nis mos Não-Go ver na men ta is, por exem plo. Mas, na
prá ti ca, os pá ti os das po lí ci as ro do viá ri as fe de ra is e
os pá ti os das uni da des do Iba ma es pa lha dos pe lo Pa -
ís afo ra fi cam en tu pi dos de tan ta ma de i ra, que aca ba
por se de te ri o rar.

Não con cor dan do exa ta men te com o pa re cer do 
emi nen te Se na dor Mo re i ra Men des, eu acre di to que
po de ría mos en con trar uma so lu ção in ter me diá ria,
pa ra que hou ves se o in te res se do Go ver no em le i lo ar
as ma de i ras apre en di das e tam bém po der doá-las a
or ga nis mos de in te res se pú bli co, a Orga nis mos Não– 
Go ver na men ta is e a al guns sin di ca tos ru ra is, co mo
te nho vis to em meu Esta do.

Pen so que, se pu ra e sim ples men te vo tar mos
con tra a ma té ria, não es ta re mos sen do in te li gen tes,
po is ela efe tua aper fe i ço a men tos. Po de ría mos in tro -
du zir, além da pos si bi li da de de do ar a en ti da des, a
pos si bi li da de de le i loá-las, dan do um des ti no ma is cé -
le re às mer ca do ri as apre en di das.

Além do ma is, Sr. Pre si den te, o De pu ta do Pa u lo
Ma ri nho es co i mou al guns de fe i tos que exis ti am na
me di da pro vi só ria, im pe din do de fi ni ti va men te as em -
pre sas que so fram pro ces so por de pre da ção ao me io
am bi en te, por cri me am bi en tal e aque las das qua is fo -
ram apre en di das ma de i ras de par ti ci par da li ci ta ção.
O emi nen te De pu ta do hou ve por bem apre sen tar es -
sa so lu ção sá bia, con for me as se gu ra o emi nen te Se -
na dor Jo sé Fo ga ça. 

Po de mos en con trar uma so lu ção in ter me diá ria.
Po de mos apre sen tar uma emen da pa ra que es sas
ma de i ras pos sam ser do a das, sim, por que es sa do a -
ção tem uma fi na li da de im por tan te: aten de a vá ri as
en ti da des im por tan tes des te Bra sil afo ra. A nos sa
emen da po de ria in clu ir a pos si bi li da de de elas se rem

le i lo a das, a fim de que não se de te ri o rem pe la bu ro -
cra cia exis ten te que em per ra até a do a ção de mer ca -
do ri as apre en di das.

Por tan to, Sr. Pre si den te, en ca mi nho con tra ri a -
men te ao pa re cer do Se na dor Mo re i ra Men des e gos -
ta ria de in tro du zir mo di fi ca ções, pa ra que as ma de i -
ras apre en di das fos sem le i lo a das e tam bém do a das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Antes de
con ce der a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Ju cá, es bo -
ça rei um ra ci o cí nio, pa ra o qual pe ço a aten ção de V.
Exªs , a fim de pos sam co la bo rar com a Me sa.

Sem pre que há um pro je to de lei de con ver são,
nós o vo ta mos em pri me i ro lu gar. Ve jam bem: co mo
há um pa re cer con trá rio, se co lo car mos em vo ta ção
pri me i ro o pro je to de lei de con ver são e es te for re je i -
ta do, o que vai acon te cer? A me di da pro vi só ria foi re -
je i ta da na Câ ma ra; en tão, es tá pre ju di ca do. Aca bou
tu do. Entre tan to, se al guém pe dir pre fe rên cia, co lo ca -
mos pri me i ra men te a me di da pro vi só ria, pre ju di can -
do o PLV.

Assim, pen so que as Li de ran ças po de ri am se
en ten der so bre a ma té ria. Não sei se fui cla ro so bre o
ris co que es ta mos cor ren do, sem en trar no mé ri to da
ma té ria.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
De ve mos re je i tar a me di da pro vi só ria e aca bar aqui.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se o de -
se jo é aca bar com tu do aqui, va mos ao pro je to de lei
de con ver são! Ou se ja, se nin guém pe dir pre fe rên cia,
vou co lo car em vo ta ção o pro je to de lei de con ver são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Dan do
pros se gui men to à dis cus são, con ce do a pa la vra ao
Se na dor Ro me ro Ju cá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pa -
ra dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs. e Srs. Se na do res, que ro re gis trar a po si ção do
Go ver no. Pri me i ra men te, de se jo fa zer uma cor re ção
e di zer que a in ten ção do Go ver no ao edi tar es sa me -
di da pro vi só ria foi exa ta men te com ba ter a re ti ra da de
ma de i ra. A in ten ção não foi nem abrir la ran jal, nem
es ti mu lar em pre sa fan tas ma e mu i to me nos es ti mu lar 
a re ti ra da de ma de i ra. E que ro re gis trar aqui que vou
acom pa nhar o vo to do PT, por que se tra ta de uma po -
lí ti ca am bi en ta lis ta que se rá im ple men ta da no pró xi -
mo Go ver no, e eu que ro dar um vo to de con fi an ça ao
PT, in clu si ve pe las po si ções que o PT es tá to man do.
Ontem fez um pac to eco nô mi co com o FMI e me re ce
o nos so en ten di men to. Ago ra, es tá fa zen do o ape lo
por um vo to de con fi an ça, pa ra que te nha mos con di -
ções de di tar uma no va ver ten te na po lí ti ca de me io
am bi en te na pu ni ção em re la ção à ma de i ra.
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Sr. Pre si den te, ape sar de res sal tar a im por tân -
cia da me di da pro vi só ria e a in ten ção do Go ver no,
acom pa nha rei o vo to da Se na do ra He lo í sa He le na e
dos Se na do res Tião Vi a na e Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pro je to 
con ti nua em dis cus são. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jo sé Agri pi no e,
pos te ri or men te, ao Se na dor Jo sé Fo ga ça.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pa ra dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e
Srs. Se na do res, lou vo o pa re cer do Re la tor, Se na dor
Mo re i ra Men des, que en fo cou com mu i ta pre ci são o
pro ble ma na re gião.

Acre di to que as in ten ções do Po der Exe cu ti vo
te nham si do as me lho res pos sí ve is: ba li zar o com por -
ta men to da apre en são de ma de i ra ex tra í da clan des ti -
na men te e es ta be le cer pa drões de con du ta mo ra is e
ace i tá ve is.

O de ba te no âm bi to do Po der Le gis la ti vo le va ao 
aper fe i ço a men to. É o que es ta mos fa zen do aqui. O
tex to ori gi nal da me di da pro vi só ria na Câ ma ra dos
De pu ta dos era mu i to ma is de fen sá vel do que o pro je -
to de lei de con ver são que es ta be le ce a pos si bi li da de
não de do a ção, mas de le i lão. Qu em nos as se gu ra
que pes so as ex tra i rão ma de i ra clan des ti na men te e
fa ci li ta rão a apre en são pa ra ar re ma tar es sa ma de i ra
em le i lão, ofi ci a li zan do a bur la e o ato clan des ti no? O
Le gis la ti vo não po de pac tu ar.

Por tan to, a nos sa po si ção é con trá ria ao pro je to
de lei de con ver são. Cre io que se de ve ria ze rar es sa
ques tão pa ra que o pró xi mo Go ver no – nes se pon to
con cor do com a po si ção do Se na dor Ro me ro Ju cá e
da Se na do ra He lo í sa He le na – to me uma ini ci a ti va à
luz da dis cus são já ocor ri da no Se na do, de for ma a se 
dis ci pli nar cor re ta e eti ca men te es sa ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Antes de
con ce der a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Me lo, que a
so li ci tou, pas sa rei a pa la vra ao Se na dor Jo sé Fo ga -
ça, ins cri to an te ri or men te.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Se na dor Jo sé Fo ga ça, é um pra zer ou vi-lo.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Pa ra
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pa -
re ce-me que o Se na dor Car los Pa tro cí nio abor dou
cla ra men te o as sun to. O pro ble ma da do a ção de ma -
de i ra ad vém do fa to de que se tra ta de pro du to sem
fun gi bi li da de eco nô mi ca. 

É fá cil do ar o que é fa cil men te trans for má vel em
di nhe i ro. Entre tan to, do ar uma par ti da de ma de i ra é
ques tão de di fí cil exe qüi bi li da de. É mu i to pe no so, mu i -
tas ve zes, uma par ti da de tron cos de ár vo res ser

trans for ma da em al go útil pa ra uma en ti da de be ne fi -
cen te, pa ra um hos pi tal ou pa ra uma ins ti tu i ção de
qual quer na tu re za. Não há o que fa zer com es se ma -
te ri al, que não é ace i to e fi ca apo dre cen do nos de pó -
si tos do Iba ma. Foi o que nos in for mou, em seu de po i -
men to, o Se na dor Car los Pa tro cí nio, ori un do de uma
área am bi en tal men te pri vi le gi a da, que é o To can tins.

A ques tão é: es sas do a ções de tron cos de ma -
de i ra têm exe qüi bi li da de, ou se ja, é pos sí vel do ar pa -
ra qual quer um, a qual quer ho ra? Por exem plo, po -
de-se en tre gar um tron co em uma cre che e uma to ne -
la da de cha pas de ma de i ra em ou tra? O que se rá fe i to 
com es se ma te ri al? Cer ta men te se rá ven di do a fim de 
ser trans for ma do em di nhe i ro pa ra que se ja útil a
quem re ce beu a do a ção.

A fis ca li za ção do Iba ma, atu al men te, le va o pro -
du to pa ra o de pó si to e, pos te ri or men te, des ti na-o à
do a ção. Os fis ca is es tão mo ti va dos pe lo in te res se pú -
bli co, pe la cons ciên cia do de ver e pe la ne ces si da de
de pro te ção do am bi en te. 

Se es sa ma de i ra apre en di da, ven di da em le i lão, 
vi er em fa vor do pró prio Iba ma, pa ra me lho rar as con -
di ções de tra ba lho ali, co mo é que vão agir es ses téc -
ni cos, es ses fis ca is? Além da cons ciên cia do de ver,
que eles já têm, além do es pí ri to pa trió ti co, que eles já 
têm, além da cons ciên cia de de fe sa do me io am bi en -
te, que eles já têm, ain da vão ter me lho ria nas su as
con di ções de tra ba lho, vão fis ca li zar com mu i to ma is
in ten si da de. Não sei por que se re je i ta es sa me di da
pro vi só ria com to da a con vic ção.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Po is
não, Exce lên cia.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – No bre
Se na dor Fo ga ça, es ti ma-se que ha ja cer ca de 40 mil
me tros cú bi cos de ma de i ra no bre es pa lha da nos ór -
gãos do Iba ma, sem des ti no até ho je.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – É
por que não dá pa ra do ar ma de i ra. Co mo é que se doa 
ma de i ra pa ra uma cre che? Mu i tas ve zes há ins ti tu i -
ções que pre ci sam de la, que têm co mo usá-la, mas
mi lha res de si tu a ções são es pe cí fi cas, di fí ce is de
ocor rer, por tan to o me lhor é trans for mar is so em di -
nhe i ro, em be ne fí cio pú bli co, dar fun gi bi li da de, exe -
qüi bi li da de ao pro ces so pu ni ti vo, se não é al go que cai 
no na da, na mi nha opi nião, Sr. Pre si den te. Com to do
o res pe i to que te nho pe lo Se na dor Mo re i ra Men des,
que tam bém é uma pes soa en ten di da e es tá ex tre ma -
men te bem-in ten ci o na do no que es tá pro pon do.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ge ral do Me lo, tem V. Exª a pa la vra.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Pa ra dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, con cor do com o que de cla ra o Lí der do Go ver no
em exer cí cio, Se na dor Ro me ro Ju cá, ao sus ten tar
que os pro pó si tos que ins pi ra ram es sa me di da pro vi -
só ria têm co mo ob je ti vo en ri je cer ain da ma is os me -
ca nis mos de pro te ção às re ser vas flo res ta is do Pa ís e 
de cri ar em ba ra ços à ex plo ra ção pre da tó ria da ma de -
i ra.

No en tan to, pen so que es te ja mos, em fa ce do
que cha ma a nos sa aten ção o Se na dor Jo sé Fo ga ça,
em de cor rên cia da sua pre o cu pa ção com a per da re -
pre sen ta da pe los es to ques de ma de i ra que não se
po dem do ar, di an te da ne ces si da de de op tar en tre
do is pre ju í zos: o pre ju í zo de ar ma ze nar mos ma de i ra,
for man do um es to que pa ra o qual não ha ve ria be ne fi -
ciá ri os da do a ção per mi ti da pe la lei, e o pre ju í zo de
da ni fi car mos o me io am bi en te. 

Entre os do is, pre fi ro ar car com o pre ju í zo da
ma de i ra es to ca da. É ma is im por tan te pen sar na nos -
sa ma ta, no nos so me io am bi en te, nos nos sos re cur -
sos na tu ra is, que pre ci sam ser de fen di dos pa ra nós e
pa ra nos sos des cen den tes. Não adi an ta fin gir que
não sa be mos que, por trás des sa ex plo ra ção pre da tó -
ria da ma ta, há in te res ses que se or ga ni zam da for ma 
ma is efi ci en te pa ra sua pró pria de fe sa. São pes so as,
or ga ni za ções, em pre sas, en ti da des que têm mu i to di -
nhe i ro a re co lher des sa ex plo ra ção e que ace i tam
cor rer ris cos. Esta mos, ago ra, di an te des ta pro pos ta
mu i to bem in ten ci o na da de per mi tir o le i lão, cri an do
um me ca nis mo que, na ver da de, le ga li za a ex plo ra -
ção não au to ri za da da ma de i ra. 

A par tir do mo men to em que al guém ar re ma ta
um es to que de ma de i ra em um le i lão, mes mo que te -
nha si do fe i ta a ma i or de pre da ção da ma ta, a par tir
daí, se pa gou o pre ço em le i lão, es tá per do a do e po de 
dis por da que la ma de i ra co mo gos ta ria de dis por, pa ra 
fa zer di nhe i ro. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, con cor do com a po si -
ção do Se na dor Mo re i ra Men des. Pen so que não te -
mos um me ca nis mo ide al de re co lher a ma de i ra, e a
úni ca co i sa que se po de ria fa zer se ria doá-la a ins ti tu -
i ções be ne fi cen tes. É um me ca nis mo ine fi caz, por que 
não há des ti na tá ri os su fi ci en tes pa ra ab sor ver is so. E
o que é ma is gra ve em tal re co nhe ci men to é que es ta -
mos sen do in ca pa zes de de ter a ex plo ra ção, Se na dor 
Tião Vi a na. Tan to que a ma de i ra que con se gui mos
apre en der é tan ta que não es ta mos en con tran do be -
ne fi ciá ri os pa ra re ce bê-la de gra ça, e ela es tá apo dre -
cen do nos es to ques do Go ver no. Tal vez o ma is im por -

tan te fos se man dar exa mi nar co mo um pro je to de ho -
ri zon te li mi ta do. Se há qua ren ta mil me tros cú bi cos de 
ma de i ra no bre es to ca da e não há o que fa zer com ela, 
que se man de exa mi nar o que po de ser fe i to com tal
quan ti da de de ma de i ra. Qu an tos me tros qua dra dos
de chão po de rão ser fe i tos em bar ra cos es pa lha dos
por es te Pa ís? Qu an tas pa re des de bar ra cos in fec tos
e imun dos po de rão ser subs ti tu í das, apro ve i tan do es -
ses qua ren ta mil me tros cú bi cos de ma de i ra? Mas cri -
ar um me ca nis mo que per mi ta a le ga li za ção de um
es to que ile gal de ma de i ra, por ma is bem in ten ci o na -
da que se ja, eu não di ria que se ja uma idéia fe liz.

Por es sa ra zão, mi nha po si ção é de apo io ao pa -
re cer do Se na dor Mo re i ra Men des, pre fe rin do re je i tar
o PLV.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, para dis cu tir, o 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, acom pa nho com mu i ta aten ção a
dis cus são ini ci a da pelo Se na dor Mo re i ra Men des e
con fes so que se tra ta de ma té ria de gran de pre o cu -
pa ção para os Esta dos que têm na eco no mia flo res -
tal um gran de ve tor de de sen vol vi men to e de re ce i -
tas para as po lí ti cas pú bli cas. Te mos tra va do uma
luta mu i to gran de na Ama zô nia oci den tal para o de -
sen vol vi men to de uma po lí ti ca de ma ne jo de ma de i -
ra e de cer ti fi ca do na sua uti li za ção, o cha ma do
“selo ver de” para a aber tu ra de mer ca dos. E há, ao
mes mo tem po, a vo lú pia pra ti ca da por al gu mas ma -
de i re i ras que al me jam ape nas o lu cro, sem ne nhum
sen ti men to de res pe i to à po lí ti ca am bi en tal ou à vi -
são de de sen vol vi men to sus ten tá vel.

Essa ma té ria le gis la ti va abre, sem dú vi da al gu -
ma, um pre ce den te pe ri go so para o es tí mu lo do
con su mo em pre sa ri al ape nas de apro pri a ção da
ma de i ra apre en di da no exer cí cio do des ma ta men to
ile gal e cria um cír cu lo vi ci o so mu i to pe ri go so. Na
Ama zô nia Oci den tal, es ta mos can sa dos de tes te mu -
nhar aque la pas sa gem nos fi na is de se ma na, nos
ho rá ri os de pou co aces so da fis ca li za ção, de gran de 
vo lu me de ma de i ra, que não se gue um or de na men -
to ju rí di co cor re to.

Se abrir mos mais um pre ce den te des ses, es ta -
re mos ex pos tos ao ris co mu i to gran de de ati tu des
ilí ci tas e con lu i os que pos sam ser pra ti ca dos em re -
la ção a essa ma de i ra.

No meu en ten di men to, o pro ble ma é a pou ca
efi ciên cia da Jus ti ça na ho ra de dar um pa re cer pa ra a 
des ti na ção so ci al da ma de i ra apre en di da, co mo, por
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exem plo, em pro gra mas de ha bi ta ção cu jo su por te
se ja o de sen vol vi men to de no vas tec no lo gi as de ha bi -
ta ção.

La men ta vel men te, essa ma té ria tra ria um
gran de pre ju í zo se fos se apro va da como pro je to de
con ver são. Fe li ci to o Se na dor Mo re i ra Men des pelo
en ca mi nha men to de seu pa re cer.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, sou um ho mem da Ama zô nia e
es tou per ce ben do que o ní vel de ima gi na ção aqui
no Se na do ex tra po la o co mum e tra duz um pou co
de exa ge ro. Con si de ro ab sur do ima gi nar que al -
guém que foi pego ex tra in do ma de i ra ir re gu lar men -
te, que pa gou mul ta, que foi ape na do de to das as
for mas so bre essa ex tra ção vol te, ele mes mo, a um
le i lão para com prar essa ma de i ra.

Sr. Pre si den te, do a ção se faz de pe i xe apre en di -
do, car ne de tar ta ru ga apre en di da, ali men tos apre en -
di dos pe lo Iba ma. É di fí cil ven der es ses pro du tos.
Então, sim, o Iba ma po de doá-los a ins ti tu i ções de ca -
ri da de, a hos pi ta is e as sim por di an te. Ago ra, do ar
ma de i ra re al men te é mu i to di fí cil e mu i to com pli ca do.

Par tir do pres su pos to de que pes so as es ta ri am 
pla ne jan do, ar qui te tan do co me ter a ir re gu la ri da de
para de po is com prar em le i lão a ma de i ra ir re gu lar,
para mim, é o cú mu lo do exa ge ro, é o cú mu lo do ab -
sur do.

Sou ab so lu ta men te fa vo rá vel ao le i lão de ma de -
i ra apre en di da. Esse di nhe i ro irá pa ra o Iba ma, que
es tá a mor rer de fo me nes te Pa ís; não tem di nhe i ro
pa ra com prar ga so li na pa ra des lo car se us fis ca is,
nem tem con di ções de fa zer uma fis ca li za ção que im -
pe ça es sa ir re gu la ri da de. Além dis so, se a ma de i ra for 
do a da a hos pi ta is ou a ins ti tu i ções de ca ri da de, o que
es sas en ti da des vão fa zer? E a ma i o ria é ma de i ra em
to ra, não é ma de i ra cer ra da! Hos pi tal não tem co mo
ser rar to ra de ma de i ra, se ja ela que ma de i ra for.

Então, o cor re to, Sr. Pre si den te, é a me di da
pro vi só ria ado ta da pelo Exe cu ti vo. É per mi tir o le i lão, 
sim, é per mi tir a ar re ca da ção. E te nho de par tir do
pres su pos to de que, se hou ves se al gum tipo de ir re -
gu la ri da de, al gum tipo de fal ca trua, o pró prio Iba ma, 
ao le i lo ar a ma de i ra, per ce be ria esse jogo sujo e im -
pe di ria que isso ocor res se. Ago ra, fi car mos de fen -
den do isso em fun ção da ima gi na ção de que al -

guém seja ban di do a tal pon to não é pos sí vel! Quem 
foi pego na ban di da gem já pa gou a mul ta, já foi ape -
na do e está so fren do todo tipo de co i sas. Assim,
ima gi nar que essa pes soa ago ra re cor re rá ao le i lão
para com prar essa ma de i ra, meu Deus do Céu, para 
mim é um exa ge ro.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se na dor
Ade mir Andra de, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço 
o apar te de V. Exª, Se na dor Mo re i ra Men des.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Ilus tre
Se na dor Ade mir Andra de, gos ta ria ape nas de dar
um exem plo na li nha con trá ria do que V. Exª aca bou
de afir mar: a pre fe i tu ra de Pi men ta Bu e no, no meu
Esta do – que, por si nal, é ad mi nis tra da por uma bri -
lhan te pre fe i ta do Par ti do de V. Exª –, usou a ma de i -
ra e, com ab so lu ta pro pri e da de, cons tru iu mais de
40 ca sas po pu la res por meio de um con vê nio fe i to
com o Iba ma. O que ocor re é a ino pe rân cia dos ór -
gãos am bi en ta is, que não têm agi li da de para fa zer a 
do a ção da ma de i ra. Pos so ga ran tir a V. Exª que mu i -
tas ins ti tu i ções es tão atrás da do a ção des sa ma de i -
ra. Elas fa zem até fi las, em Ron dô nia. O que exis te é 
a ino pe rân cia do ór gão am bi en tal e do Po der Exe cu -
ti vo, que não su pre os seus ór gãos de re cur sos ne -
ces sá ri os, re cur sos es ses que per mi ti ri am ao Iba ma 
pro mo ver suas ati vi da des. O que que ro de i xar cla ro
é que, em se pro ce den do des sa for ma, do je i to que
está na me di da pro vi só ria, no pro je to de con ver são
ori un do da Câ ma ra dos De pu ta dos, não há se quer a 
pos si bi li da de de o Iba ma fa zer a do a ção, pois o le i -
lão será im po si ti vo. E o que ocor re rá, na prá ti ca, é
que es ti mu la re mos o cri me am bi en tal. V. Exª pode
ter cer te za de que exis tem pes so as ines cru pu lo sas,
ca pa zes de cor tar a ma de i ra e de, por ou tros me i os, 
ar re ma tá-la. De re pen te, po dem até apro ve i tar o le i -
lão para “es quen tar” uma ma de i ra “fria”. Por isso,
pro po nho que o pro je to seja re je i ta do. Pre ci sa mos é
que o ór gão am bi en tal seja com pe ten te para pe gar
todo o ma te ri al apre en di do e fa zer a do a ção a quem 
pre ci sa. E pos so ga ran tir a V. Exª que, ao me nos em 
meu Esta do, há uma fila enor me de en ti da des que
que rem a do a ção da ma de i ra.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – É um 
ris co, pois nem to dos os pre fe i tos são ho nes tos.
Embo ra uma pre fe i tu ra, sim, pos sa fa zer bom uso
do ma te ri al, ouvi fa lar aqui de do a ções para hos pi ta -
is e ou tras en ti da des que te ri am di fi cul da des em
em pre gar essa ma de i ra.
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Não ve jo ne nhum pro ble ma em que a ma de i ra
se ja le i lo a da. Nem pas sa por mi nha ima gi na ção es se
ti po de ar ti cu la ção: co me ter o cri me pa ra com prar a
ma de i ra lá na fren te. É um exa ge ro! O Iba ma vi ve em
ex tre ma di fi cul da de e pre ci sa de re cur sos. Exis te um
es to que. À me di da que me lho rar mos, à me di da que o
Esta do as so ci ar as ações do Iba ma às Se cre ta ri as de 
ca da Esta do bra si le i ro no pro ces so de fis ca li za ção –
e cre io que é is so o que pre ten de fa zer o no vo Go ver -
no –, se rá pos sí vel que se am plie a fis ca li za ção e que
a pu ni ção se ja ra di cal.

Exis te, hoje, um es to que apre en di do que pre ci -
sa ter um des ti no, e nem to das as pre fe i tu ras es tão
à dis po si ção para pe gar esse tipo de do a ção. Assim, 
não vejo qual quer pro ble ma em se le i lo ar a ma de i ra, 
fa zen do com que o di nhe i ro seja re ver ti do ao ins ti tu -
to que luta pela pre ser va ção do meio am bi en te em
nos so País.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, não ha ven do mais quem que i ra dis -
cu tir a ma té ria, en cer ro a dis cus são.

Peço aos Lí de res que ori en tem as suas Ban -
ca das.

Vol to a in sis tir: será co lo ca do em vo ta ção o
pro je to de lei de con ver são. Se este for re je i ta do, fi -
ca rá pre ju di ca da a me di da pro vi só ria, uma vez que
ela foi re je i ta da na Câ ma ra tam bém. Então, a ma té -
ria irá ao Arqui vo.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – E será
man ti da a lei an te ri or.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Co me -
ço pelo Lí der do Go ver no, Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, gos ta ria de ou vir pri me i ra men te a
ori en ta ção do PT.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
dor Ro me ro Jucá, por gen ti le za, qual é a sua ori en -
ta ção?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, acom pa nho a po si ção do PT.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Então, V.
Exª opi nou: o Go ver no acom pa nha a po si ção do PT.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Con tra
o pro je to de con ver são. Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PT
vota con tra o pro je to de con ver são.

Se na dor Ro me ro Jucá, V. Exª vota con tra o
pro je to de con ver são?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sim, Sr. Pre si den te. Acom pa nho o voto do PT.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Lí der
do Blo co PSDB/PPB tem a pa la vra.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) – 
Con tra o pro je to de con ver são, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PMDB?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Con -
tra o pro je to de con ver são, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
dor José Agri pi no, como vota o PFL?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre -
si den te, o PFL vota con tra o pro je to de lei de con -
ver são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
dor Car los Pa tro cí nio, como vota o PTB?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Sr. Pre si den te, voto fa vo ra vel men te ao pro je to de lei
de con ver são ori un do da Câ ma ra, mas, na Ban ca -
da, essa ma té ria é ques tão aber ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
dor Ade mir Andra de, como vota o PSB?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sou a
fa vor do pro je to de lei de con ver são, Sr. Pre si den te. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
dor Jef fer son Pé res, como vota o PDT?

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – O
PDT acom pa nha o Go ver no, Sr. Pre si den te: con tra o 
pro je to de lei de con ver são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -
ven do mais quem de se je en ca mi nhar a ma té ria, de -
cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

Em vo ta ção o Pro je to de Lei de Con ver são nº
27, de 2002.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o re je i tam
que i ram per ma ne cer sen ta dos.

O pro je to está re je i ta do.

Re je i ta do o pro je to de lei de con ver são, fica
pre ju di ca da a me di da pro vi só ria. Nes sas con di ções,
a ma té ria vai à Co mis são Mis ta para os efe i tos re gi -
men ta is.

É o se guin te o pro je to re je i ta do:
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O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Sr. Pre si den te, pe ço a pa la vra pe la or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pe res, que pe de pe la
or dem.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pe la
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, te -
nho de me re ti rar, mas lem bro aos mem bros da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res que, às 17 ho ras e 30
mi nu tos ou lo go após a Ordem do Dia, es ta rão re u ni -
das, na sa la do is da Ala Ni lo Co e lho, a Co mis são de
Re la ções Exte ri o res do Se na do e a Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal da Câ ma ra
dos De pu ta dos pa ra ou vi rem uma ex po si ção do Mi -
nis tro Cel so La fer so bre a ame a ça de in ter ven ção no
Ira que.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -
si den te, pe ço a pa la vra pe la or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pe la or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, so li ci to 
a V. Exª que re gis tre nos Ana is meu vo to com o re la -
tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata re -
gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

Avi so às Srªs e aos Srs. Se na do res que ha ve rá
vá ri as vo ta ções no mi na is, com quo rum qua li fi ca do,
lo go após a de sobs tru ção da pa u ta do Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 28, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do § 6º do
art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção da da 

pe la Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 28, de 2002, pro ve -
ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 69, de 2002,
que dis põe so bre a pro te ção de in for ma ção
não di vul ga da sub me ti da para apro va ção da 
co mer ci a li za ção de pro du tos e dá ou tras
pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, fe i to pelo Re la tor De -
pu ta do Hugo Bi ehl (PPB – SC), dan do pelo
aten di men to aos pres su pos tos cons ti tu ci o -
na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua -
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da ma té ria, e, 
quan to ao mé ri to, fa vo rá vel na for ma de um
Pro je to de Lei de Con ver são nº 28, de 2002, 

in cor po ran do in te gral men te a Emen da nº 14 
e, par ci al men te, a Emen da nº 11; e con trá rio 
às de ma is emen das.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to
da pa u ta pelo Item 1).

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de on tem quan do te ve a sua apre ci a ção
so bres ta da em vir tu de do acor do de Li de ran ças re fe -
ren te à Me di da Pro vi só ria nº 59, de 2002.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos: 

– A Co mis são Mis ta foi de sig na da por
esta Pre si dên cia no dia 30 de se tem bro e
não che gou a se ins ta lar;

– Du ran te o pra zo de seis dias, após a
pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio
Ofi ci al da União, fo ram apre sen ta das as
Emen das de nºs 1 a 34 pe ran te a Co mis são 
Mis ta;

– A Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 10 de ou tu -
bro, ten do sido apre ci a da na que la Casa no
úl ti mo dia 12, que con clu iu pela apro va ção
nos ter mos de Pro je to de Lei de Con ver são;

– O pra zo de qua ren ta e cin co dias
para tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so
Na ci o nal es go tou-se no úl ti mo dia 10;

– A Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo
dia 14, pas san do a so bres tar to das as de -
ma is de li be ra ções le gis la ti vas des ta Casa
até que se ul ti me sua vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, de sig no
para Re la tor Re vi sor da ma té ria o Se na dor Osmar
Dias, a quem con ce do a pa la vra.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pa ra 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, pe ço aten ção, por que apre -
sen ta rei emen das ao pro je to de lei de con ver são que
ve io da Câ ma ra dos De pu ta dos e pro po rei uma mu -
dan ça subs tan ci al.

Fui de sig na do a re la tar a me di da pro vi só ria que
aten de – e por is so se jus ti fi ca a ur gên cia – a exi gên -
cia do acor do as si na do com os pa í ses que com põem
o Mer co sul, pa ra que to dos te nham uma le gis la ção
re la ti va à in for ma ção não di vul ga da, os cha ma dos da -
dos pro pri e tá ri os. A ur gên cia deu-se por que a Argen -
ti na, em 19 de abril de 2002, con se guiu um la u do ar bi -
tral de cor ren te de con tro vér sia con tra o Bra sil re la ti vo
ao re gis tro de pro du tos fi tos sa ni tá ri os, no mar co do
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Pro to co lo de Bra sí lia, pa ra a so lu ção de con tro vér si as 
no Mer co sul. Pe ço a aten ção pa ra es se de ta lhe.

A Argen ti na re cla mou e con se guiu o la u do ar bi -
tral em re la ção aos pro du tos uti li za dos na agro pe cuá -
ria e não aos pro du tos far ma cêu ti cos de uso hu ma no.
Esta é a di fe ren ça fun da men tal: pro du tos uti li za dos
na agri cul tu ra e não na far má cia hu ma na.

O que jus ti fi ca a edi ção da me di da pro vi só ria,
por tan to, é que o Bra sil fi cou com pra zo es ta be le ci do
até o dia 20 de se tem bro pa ra pro por a sua le gis la ção, 
já exis ten te nos pa í ses do Mer co sul.

Sr. Pre si den te, a le gis la ção tem o se guin te con -
te ú do: Qu an do qual quer la bo ra tó rio vai re gis trar um
pro du to no Mi nis té rio da Agri cul tu ra ou da Sa ú de, ele
pre ci sa for ne cer in for ma ções téc ni cas e ci en tí fi cas
que, pe la si tu a ção atu al, fi ca rão in dis po ní ve is por
tem po in de ter mi na do. Ou se ja, ne nhum ci da dão ou
ou tro la bo ra tó rio ja ma is, em tem po al gum, po de rá ob -
ter as in for ma ções téc ni cas e ci en tí fi cas que em ba sa -
ram o re gis tro da que le pro du to. Por exem plo, pa ra
que um pro du to ve te ri ná rio ob te nha o re gis tro e pos -
sa ser co mer ci a li za do, o la bo ra tó rio que o fa bri ca de -
ve for ne cer in for ma ções téc ni cas e ci en tí fi cas que da -
rão res pal do ao re gis tro ou não àque le pro du to, e à
au to ri za ção ou não da sua co mer ci a li za ção. 

A me di da pro vi só ria jus ti fi ca-se quan do há uma
ur gên cia e es ta se re fe re aos pro du tos uti li za dos na
agri cul tu ra e na pe cuá ria, ou se ja, aos pro du tos de
uso agro pe cuá rio. Mas não se jus ti fi ca por que não há
le gis la ção si mi lar nem na Argen ti na nem em ou tros
pa í ses.

Ontem o Se na dor Ney Su as su na aler tou-me pa -
ra es se fa to. Fiz in clu si ve um apar te ao pro nun ci a -
men to de S. Exª, dis cor dan do da sua po si ção. Mas fa -
ço um re pa ro à pos tu ra que as su mi on tem. Estu dan do 
o as sun to, prin ci pal men te sob a luz da qui lo que ins pi -
ra a edi ção de me di da pro vi só ria, che guei à con clu -
são de que es ta va cor re ta a po si ção do Se na dor Ney
Su as su na e es ta va equi vo ca da a mi nha po si ção. 

Pro po nho, en tão, uma al te ra ção pro fun da por
me io de emen das ao pro je to de lei de con ver são da
Câ ma ra, por que, quan do se tra ta de pro du tos de uso
hu ma no, te re mos de fa zer uma le gis la ção es pe cí fi ca.
Não po de mos in clu ir es sa ques tão nu ma me di da pro -
vi só ria, por que, se a Argen ti na tem uma le gis la ção
pa ra pro du tos que se rão uti li za dos na agro pe cuá ria,
não tem aque le pa ís uma le gis la ção si mi lar pa ra pro -
du tos que se rão uti li za dos pe lo ho mem. 

Com is so, es ta ría mos cri an do uma dis si me tria
le gal com a Argen ti na, o que pos si bi li ta ria uma ou tra
de man da no cam po do Acor do Mer co sul.

Pro po nho, Sr. Pre si den te, que, lo go no art. 1º,
ha ja uma mu dan ça subs tan ci al. No pro je to de lei de
con ver são que ve io da Câ ma ra Fe de ral es tá es cri to o
se guin te: “Esta lei re gu la a pro te ção con tra o uso co -

mer ci al des le al de in for ma ções re la ti vas aos re sul ta -
dos de tes tes ou ou tros da dos não di vul ga dos, apre -
sen ta da às au to ri da des com pe ten tes co mo con di ção
pa ra apro var ou man ter o re gis tro pa ra a co mer ci a li -
za ção de pro du tos far ma cêu ti cos de uso hu ma no e
ve te ri ná rio, fer ti li zan tes, agro tó xi cos, se us com po -
nen tes e afins”. Pro po nho a su pres são das três pa la -
vras “de uso hu ma no”.

Des sa for ma, a le gis la ção al can ça ria os pro du -
tos de uso ve te ri ná rio, os fer ti li zan tes, os agro tó xi cos,
os se us com po nen tes e afins.

Na me di da pro vi só ria, o Go ver no es tá pro pon do 
que as in for ma ções téc ni cas e ci en tí fi cas fi quem re -
ser va das, ou se ja, con fi den ci a is, por cin co anos; de -
po is, elas se ri am aber tas ao pú bli co e a ou tros la bo ra -
tó ri os, que, a par tir da que las in for ma ções, po de ri am
fa bri car con gê ne res e ge né ri cos.

É im por tan te que, ao se dar pos si bi li da de a ou -
tros la bo ra tó ri os de fa bri car pro du tos pa ra o uso agro -
pe cuá rio, com ba se na que las in for ma ções ci en tí fi cas, 
es te ja mos, na ver da de, pro por ci o nan do a fa bri ca ção
de ge né ri cos ou de con gê ne res, au men tan do a con -
cor rên cia no mer ca do e be ne fi ci an do a po pu la ção ou
o con su mi dor.

Pen so de for ma se me lhan te tam bém com re la -
ção aos pro du tos far ma cêu ti cos de uso hu ma no.
Entre tan to, não se jus ti fi ca le gis lar por me di da pro vi -
só ria o que não tem ur gên cia. Po de mos fa zer aqui um
es for ço pa ra ofe re cer uma lei que re gu la men te os
pro du tos de uso hu ma no.

A mu dan ça ha vi da, que con si de rei jus ta e que,
por tan to, man te nho em meu re la tó rio, é a al te ra ção
do Re la tor, De pu ta do Hu go Bi ehl, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, de cin co pa ra dez anos o pra zo pa ra a dis po -
ni bi li da de das in for ma ções téc ni cas e ci en tí fi cas. Cin -
co anos é um tem po mu i to res tri to pa ra que o la bo ra -
tó rio re cu pe re se us in ves ti men tos. E a Câ ma ra dos
De pu ta dos apre sen tou um pro je to de lei de con ver -
são que não per mi te que es sas in for ma ções fi quem
con fi den ci a is por pra zo in de ter mi na do, mas mu da o
pra zo de cin co, que é mu i to pou co tem po, pa ra dez
anos. Eu ace i tei es sa al te ra ção por que con si de ro dez
anos tem po su fi ci en te pa ra que a em pre sa que in ves -
tiu na que la des co ber ta ci en tí fi ca pos sa re cu pe rar seu 
in ves ti men to. 

Co mo não con si de ro opor tu no in clu ir na me di da 
pro vi só ria os pro du tos de uso hu ma no, Sr. Pre si den -
te, ofe re ço es sa emen da ao Ple ná rio do Se na do e fi co 
à dis po si ção dos Srs. Se na do res pa ra di ri mir qual -
quer dú vi da que ha ja a res pe i to.

Agra de ço a con fi an ça que me foi de po si ta da pe -
lo Lí der do PSDB, Se na dor Ge ral do Me lo, ao me de -
sig nar Re la tor des ta me di da pro vi só ria.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, pe ço a pa la vra pe la or dem.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Pe -
la or dem. Sem re vi são da ora do ra) – Sr. Pre si den te,
Srª s e Srs. Se na do res, ti ve a opor tu ni da de, du ran te
do is anos, de com par ti lhar com o Se na dor Osmar Di -
as, eu na con di ção de Vi ce-Pre si den te e S. Exª, de
Pre si den te da Co mis são de Assun tos So ci a is. Te nho
con vic ção do ri gor com que S. Exª sem pre mo vi men ta 
os pas sos no Le gis la ti vo, da sua mo bi li da de no Con -
gres so. Por tan to, te nho a obri ga ção de fa zer es sa afir -
ma ção, que não sig ni fi ca ne nhu ma des con fi an ça em
re la ção às emen das apre sen ta das. 

Dis cu ti mos na Ban ca da da Opo si ção, já ti ve
opor tu ni da de de dis cu tir is so com o Se na dor Osmar
Di as e jun to à Li de ran ça do Go ver no, a quem fa ço um
ape lo – so li ci to que o Se na dor Ro me ro Ju cá res pon -
da sem iro nia, pa ra que eu não te nha que iro ni zar
tam bém – no sen ti do de que pos sa mos de i xar es se
de ba te pa ra ama nhã.

Ama nhã, o Se na dor Osmar Di as es ta rá aqui e
tam bém a gran de ma i o ria dos Se na do res, as sim não
ha ve rá ne nhum pro ble ma re la ci o na do à ve ri fi ca ção
de quo rum, e te re mos, nós da Ban ca da de Opo si ção, 
tem po pa ra de ta lhar al gu mas ques tões le van ta das
den tro da Ban ca da, re la ci o na das tan to ao pro je to de
lei quan to às emen das do Se na dor Osmar Di as. 

Por tan to, fa ço um ape lo ao Se na dor Ro me ro Ju -
cá, pa ra que pos sa mos fa zer um acor do de lí de res no
sen ti do de trans fe rir es sa vo ta ção pa ra ama nhã.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, o pa re cer con clu iu por emen das ao
pro je to de lei de con ver são.

Essas emen das en con tram-se so bre a me sa.
Con sul to o Ple ná rio se de se ja que pro ce da à le i tu ra
das re fe ri das emen das, se dis pen sa ou se man da mos 
dis tri bu ir có pi as?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, o Se na dor Osmar Di as já fez a de fe sa da le i tu ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sei que
vá ri os Se na do res de se jam pro nun ci ar-se, in clu si ve o
ilus tre Se na dor Jo sé Ser ra.

Entre tan to, an tes de ini ci ar a dis cus são, o Ple -
ná rio de ve rá, em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pe lo
aten di men to ape nas dos pres su pos tos cons ti tu ci o na -
is da re le vân cia e da ur gên cia e pe la ade qua ção fi -
nan ce i ra da me di da pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º
da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN.

Co lo ca rei em vo ta ção ape nas os pres su pos tos,
co mo ve nho fa zen do sem pre que vo ta mos me di da
pro vi só ria. Pos te ri or men te, co lo ca rei a ma té ria em
dis cus são e con ce de rei a pa la vra aos ora do res ins cri -
tos.

Em vo ta ção o pa re cer do De pu ta do Hu go Bi ehl
(PPB – SC), pe lo aten di men to dos pres su pos tos

cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e pe la ade -
qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da Me di da Pro vi só -
ria.

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 mé ri to.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Sr. Pre si den te, pe ço a pa la vra pe la or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra a V. Exª.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Pe -

la or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
so li ci to a V. Exª a sus pen são da ses são por dez mi nu -
tos, pa ra que pos sa mos dis cu tir e vi a bi li zar um acor -
do com o Se na dor Osmar Di as, ha ja vis ta que há ou -
tro pro ble ma re la ci o na do a um pro je to de lei com ple -
men tar e as me di das pro vi só ri as es tão tran can do a
pa u ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Enquan -
to as Li de ran ças con ver sam, con ce de rei a pa la vra a
quem qui ser dis cu tir a ma té ria. Se hou ver ne ces si da -
de, a Me sa con ce de rá es ses dez mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estão
ins cri tos pa ra dis cu tir a ma té ria o Se na dor Jo sé Ser ra
e o Se na dor Ney Su as su na.

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ins cri to, Se na dor 
Jo sé Ser ra.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP. Pa ra
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, mu i to bre ve men te, ma ni fes to a mi -
nha con cor dân cia en fá ti ca com as emen das do Se na -
dor Osmar Di as. 

A su pres são, no ca so dos pro du tos de uso hu -
ma no – por tan to, far ma cêu ti cos – é fun da men tal. Do
con trá rio, o Con gres so Na ci o nal es ta ria abrin do uma
ja ne la pa ra a con tes ta ção de me di ca men tos ge né ri -
cos, in clu si ve pe la re tro a ti vi da de im pos ta no que se
re fe re aos ge né ri cos já exis ten tes e aos fu tu ros. Cri -
ar-se-ia, en tão, uma res tri ção e um pre tex to pa ra con -
tes ta ções ju di ci a is, até de re ti ra da de cir cu la ção.

No ca so de pro du tos de sa ú de, de fa to, já não
exis te o se gre do. Qu al quer fór mu la de me di ca men tos
des sa na tu re za já cons ta de es tu dos e de pu bli ca -
ções. Estar-se-ia cri an do, por tan to, uma res tri ção que 
obri ga ria o la bo ra tó rio pro du tor de ge né ri co a gas tar
mu i to, se ja na re pe ti ção de ex pe riên ci as, se ja na con -
tes ta ção e na ale ga ção de que se vi o lou ou não o se -
gre do. Assim, tor na-se im pe ra ti va a su pres são dos
dis po si ti vos – ou tre chos de dis po si ti vos – re la ci o na -
dos aos pro du tos de uso hu ma no. 

No que tan ge aos agro tó xi cos, a me di da é be né -
fi ca e não pre ju di ci al. Entre tan to, quan to aos me di ca -
men tos – pro du tos de uso hu ma no –, a al ter na ti va se -
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ria le si va e com pro me te ria o de sen vol vi men to do pro -
gra ma de ge né ri cos no Bra sil.

Des se mo do, apo io en fa ti ca men te as emen das
do Se na dor Osmar Di as no que se re fe re a es sa su -
pres são. Cha mo a aten ção das Srªs e dos Srs. Se na -
do res pa ra a im por tân cia des ta ques tão: es te pro je to,
do je i to que ve io da Câ ma ra, com pro me te ria o pro gra -
ma de ge né ri cos no Bra sil, ques tão que não foi per ce -
bi da por mu i tos – ha via gen te que pen sa va que for ta -
le ce ria; mu i to pe lo con trá rio, re pre sen ta ria um re tro -
ces so e cri a ria mu i tas di fi cul da des.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ney Su as su na, V. Exª tem a pa la vra.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pa ra dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, on tem fiz re fe rên cia a es se as sun to e 
que ro ini ci ar a mi nha ora ção elo gi an do a ati tu de do
Se na dor Osmar Di as, Se na dor que tem cum pri do
com seu de ver nes ta Ca sa, que se de bru çou so bre o
as sun to e ve ri fi cou que o nos so po si ci o na men to era o 
cor re to. Esta ría mos cri an do um pro ble ma sé rio se
apro vás se mos a me di da pro vi só ria tal co mo ve io da
Câ ma ra dos De pu ta dos. 

Fi co mu i to fe liz ao ver o po si ci o na men to dos Se -
na do res da Ca sa – por que tam bém ou tros fa la ram co -
mi go – e que ro aqui lou var a ati tu de do Re la tor, di -
zer-lhe que ti nha pre pa ra do um dis cur so pa ra jus ti fi -
car, mas já não te nho ra zão pa ra fa zê-lo, por que mi -
nha po si ção es tá con subs tan ci a da na emen da de Re -
la tor, fe i ta pe lo Se na dor Osmar Di as, a quem pa ra be -
ni zo ma is uma vez.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

O SR. JONAS PINHEIRO  (PFL – MT. Pa ra dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o pa re cer do De pu ta do Hu go Bi ehl,
gran de co nhe ce dor des ses as sun tos no Con gres so
Na ci o nal, já era lou vá vel. Entre tan to, o acrés ci mo re a -
li za do pe lo Re la tor su as emen das me lho ra o pro je to
de con ver são, do tam bém não me nos co nhe ce dor do
as sun to, Se na dor Osmar Di as, nos faz con cor dar in -
te i ra men te com su as emen das. Por tan to, es se é o
nos so vo to. E pe ço en ca re ci da men te às Srªs e aos
Srs. Se na do res que vo tem fa vo ra vel men te às emen -
das. Ga nha re mos vin te e qua tro ho ras ao evi tar mos o
adi a men to da ma té ria.

Mu i to obri ga do.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, pe la or dem.

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) –
Sr. Pre si den te, gos ta ria so men te de co mu ni car à Me -
sa que o acor do já foi fe i to. A su ges tão do Blo co de
Opo si ção foi ace i ta pe lo Se na dor Osmar Di as. Por -
tan to, fa re mos a vo ta ção ho je.

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

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

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pe la or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pe di ria a
aten ção das Srªs e dos Srs. Se na do res por que, em
re la ção à su ges tão fe i ta ao Re la tor pa ra que a ma té -
ria se ja vo ta da ho je, evi tan do-se as sim o adi a men to
da ma té ria, hou ve con cor dân cia pra ti ca men te das Li -
de ran ças con sul ta das.

Aca to, co mo Re la tor, a su ges tão que me foi fe i ta
pe lo Se na dor Tião Vi a na, que con si de rei opor tu na.

O art. 1º fi ca ria en tão com a se guin te re da ção:

Art. 1º Esta lei re gu la a pro te ção, con tra
o uso co mer ci al des le al, de in for ma ções re la -
ti vas aos re sul ta dos de tes tes ou ou tros da -
dos não di vul ga dos apre sen ta dos às au to ri da -
des com pe ten tes co mo con di ção pa ra apro var 
ou man ter o re gis tro pa ra a co mer ci a li za ção
de pro du tos far ma cêu ti cos de uso ve te ri ná rio,
fer ti li zan tes, agro tó xi cos, se us com po nen tes e 
afins [E aí, Sr. Pre si den te, em vez do pon to,
há uma vír gu la] des de que pro du zi dos nos
pa í ses in te gran tes do Mer co sul.

Esta é a al te ra ção: “des de que pro du zi dos nos
pa í ses in te gran tes do Mer co sul”.

Aca to a su ges tão e a in cluo nas mi nhas emen -
das.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha fa v0o ra vel men te à
mu dan ça, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Um mi -
nu to, por gen ti le za! Tra ta-se de uma ma té ria im por -
tan te.

Se na dor Osmar Di as, de vol ver-lhe-ei, en tão, a
emen da pa ra que V. Exª acres cen te a al te ra ção e a
en ca mi nhe à Me sa. É ne ces sá rio que is so se ja acres -
cen ta do, o que V. Exª po de rá fa zer à mão.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den -
te, na mi nha emen da já es tá acres cen ta do, mas
acres cen to na de V. Exª.

São as se guin tes as emen das apre -
sen ta das pe lo Re la tor re vi sor, Se na dor
Osmar Di as.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são. (Pa u sa.)

Não ha ven do ma is ora do res ins cri tos pa ra dis -
cu tir a ma té ria, de cla ro en cer ra da a dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se 
à vo ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são apro va do
pe la Câ ma ra dos De pu ta dos. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, com a mo di fi ca ção fe i ta re cen te men te?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – S. Exª já
o fez, por es cri to. Está so bre a me sa.

Em vo ta ção a ma té ria.
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.
Pe ço aos Srs. Lí de res que ori en tem su as Ban -

ca das.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A

Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o vo to “sim”, Sr.
Pre si den te.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – O PT vo ta 
“sim” com as emen das do Se na dor Osmar Di as, Sr.
Pre si den te.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – O
PMDB en ca mi nha o vo to fa vo rá vel, com a al te ra ção
pro pos ta.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O Blo co PSDB/PPB en ca mi nha o vo to “sim”. E, pes -
so al men te, de se jo agra de cer ao Se na dor Osmar Di as 
pe lo bri lhan te tra ba lho re a li za do.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB vo ta com as emen das do Se na do e 
se con gra tu la tam bém com o dis cer ni men to do emi -
nen te Se na dor Osmar Di as.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PSB,
por in ter mé dio do Se na dor Ade mir Andra de, a meu la -
do, en ca mi nha o vo to fa vo rá vel ao PLV e às emen das.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – O
PDT vo ta “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Sras.
e os Srs. Se na do res que a apro vam, per ma ne çam co -
mo se en con tram. (Pa u sa.)

Apro va da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Apro va -

do o Pro je to de lei de Con ver são e as emen das do Se -
na dor Osmar Di as e, em con se qüên cia, de cla ro pre -
ju di ca das a me di da pro vi só ria e as emen das ofe re ci -
das pe ran te a Co mis são Mis ta.

A ma té ria re tor na à Câ ma ra dos De pu ta dos.

São os se guin tes o pro je to e as emen -
das apro va dos:
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O SR. PRESIDENTE  (Ra mez Te bet) – So bre a
me sa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal das Emen das do Se na do ao Pro je to de
Lei de Con ver são nº 28, de 2002, que se rá li do pe lo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É li do o se guin te:

PARECER Nº 1.125, DE 2002
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal das Emen das do Se na -
do ao Pro je to de Lei de Con ver são nº 28,
de 2002 (Me di da Pro vi só ria nº 69, de 2002).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi -
nal das Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei de
Con ver são nº 28, de 2002 (Me di da Pro vi só ria nº
69, de 2002), que dis põe so bre a pro te ção de in for -
ma ção não di vul ga da sub me ti da pa ra apro va ção
da co mer ci a li za ção de pro du tos e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

Sa la de Re u niões da Co mis são, 20 de no vem -
bro de 2002. – Ta mez Te bet, Pre si den te – Car los
Wil son, Re la tor – Mar lu ce Pin to – Mo za ril do Ca -
val can ti. 
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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 pe ça 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 re tor na à Câ ma ra dos De pu ta dos, co -

mo afir ma do an te ri or men te.
A pa u ta es tá des blo que a da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –Item 5:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, 
do Re gi men to Inter no, nos ter mos do 

Re que ri men to nº 542, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 110, de 2001 (nº
3.752/97, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre o Con se lho Fe de ral e os Con se lhos
Re gi o na is dos Des pa chan tes Do cu men ta lis -
tas e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res sob nºs 593, 594 e 595, de
2002, das Co mis sões:

– de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na -
dor Ju vên cio da Fon se ca, 1º pro nun ci a men -
to: pela au diên cia da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia so bre a cons ti tu ci o -
na li da de e ju ri di ci da de da ma té ria; 2º pro -
nun ci a men to: fa vo rá vel, com voto con trá rio
do Se na dor Wal deck Orne las; e

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, 
Re la tor: Se na dor Amir Lan do, fa vo rá vel,
com vo tos con trá ri os dos Se na do res Pe dro
Si mon, Antô nio Car los Ju ni or, Wal deck
Orne las, Ro me ro Jucá, José Edu ar do Du tra, 
Ro ber to Fre i re e Osmar Dias, e abs ten ção
do Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 12, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da para o dia 16 de de zem bro. No
en tan to, no dia 14 foi apro va do o Re que ri men to nº
542, de 2002, de ur gên cia para a pre sen te ma té ria.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca, Re la tor da ma té ria na Co mis são de Assun -
tos So ci a is.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Co mo re la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, pro po nho na qua li da de de
Re la tor da ma té ria um des do bra men to do art. 1º do

pro je to. Des do bra men to que se re fe re ape nas à ques -
tão de re da ção, sem in flu ir no mé ri to do pro je to, no
con ce i to do pro je to. Jus ta men te, re ti ran do do art. 1º a
ex pres são “exer ce su as atri bu i ções por de le ga ção do
Po der Pú bli co”. Essa ex pres são é re ti ra da do art. 1º e
co lo ca da no § 4º. Fi ca o art. 1º: “O Con se lho Fe de ral
dos Des pa chan tes Do cu men ta lis tas do Bra sil e os
Con se lhos Re gi o na is dos Des pa chan tes Do cu men ta -
lis tas, dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, são os ór -
gãos nor ma ti vos e de fis ca li za ção pro fis si o nal dos
des pa chan tes do cu men ta lis tas, do ta dos de au to no -
mia ad mi nis tra ti va e pa tri mo ni al, com per so na li da de
ju rí di ca de di re i to pri va do. E a ex pres são “que exer ce
sua ati vi da de por de le ga ção” vai pa ra o § 4º, que diz o
se guin te: “O Con se lho Fe de ral dos Des pa chan tes
Do cu men ta lis tas do Bra sil e os Con se lhos Re gi o na is
dos Des pa chan tes Do cu men ta lis tas exer cem as su as 
atri bu i ções por de le ga ção do Po der Pú bli co”.

É a su ges tão que fa ço e pe ço o apo i a men to dos
me us pa res.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
RELATOR, SENADOR JUVÊNCIO DA
FONSECA, EM SEU PARECER.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ju vên cio, V. Exª co lo cou pa rá gra fo úni co ou acres cen -
tou al gum ar ti go?

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Acres cen tei o § 4º.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª en -
ten de que não há mu dan ça de mé ri to?

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Não há mu dan ça de re gra, de for ma ne nhu ma, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são o pro je to, com a al te ra ção pro pos ta pelo emi -
nen te Re la tor, em tur no úni co.

Como vota o Lí der do Go ver no?

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
fa vo ra vel men te à mu dan ça de re da ção fe i ta pelo Se -
na dor Ju vên cio da Fon se ca e re co men da a apro va -
ção do pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Co mo
vo ta o lí der do PMDB?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Pre -
si den te, o PMDB re co men da a apro va ção do pa re cer
do Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Co mo
vo ta o lí der do PFL?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL vo -
ta “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Co mo
vo ta o lí der do PT?

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – O PT li be -
ra a Ban ca da, Sr. Pre si den te.

Com a pa la vra o Se na dor Car los Pa tro cí nio, pa -
ra en ca mi nhar.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB acom pa nha o pa re cer do emi nen te 
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PTB
vo ta fa vo ra vel men te.

Com a pa la vra o Se na dor Ade mir Andra de, pa ra
en ca mi nhar.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O PSB 
é fa vo rá vel, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PSB é
fa vo rá vel.

Com a pa la vra o Se na dor Se bas tião Ro cha, pa -
ra en ca mi nhar.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – O
PDT é fa vo rá vel, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PDT é
fa vo rá vel.

Con ti nua em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do ma is quem pe ça a pa la vra pa ra

en ca mi nhar a vo ta ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Sr.ªs 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, com a al te ra ção pro pos ta

pe lo Re la tor da ma té ria, Se na dor Ju vên cio da Fon se -
ca.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra pa ra a re da -
ção fi nal:

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra V. Exª, Se na dor Ge ral do Melo.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, só para re gis trar que V. Exª es que ceu
de con vo car o PSDB para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esse é
mais um lap so que co me ti com re la ção a V. Exª.

Mas a Ban ca da de V. Exª vo tou?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Per fe i ta men te, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – E V. Exª
ace i ta as es cu sas da Mesa?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sem dú vi da al gu ma.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal para o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 110,
de 2001, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É li do o se guin te:

PARECER Nº 1.126, 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 110, de 2001 (nº 3.752, de
1997, na Ca sa 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 110, de 2001 (nº
3.752, de 1997, na Ca sa de ori gem), que dis põe so -
bre o Con se lho Fe de ral e os Con se lhos Re gi o na is
dos Des pa chan tes Do cu men ta lis tas e dá ou tras pro -
vi dên ci as, con so li dan do a pro pos ta do Re la tor na Co -
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mis são de Assun tos So ci a is, Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca, apro va da em Ple ná rio.

Sa la de Re u niões da Co mis são, 20 de no vem -
bro de 2002. – Ra mez Te bet – Antô nio Car los Va la -
da res – Mo za ril do Ca val can ti – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 1.126, DE 2002

Dis põe so bre o Con se lho Fe de ral e
os Con se lhos Re gi o na is dos Des pa chan -
tes Do cu men ta lis tas e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

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

Art. 1º O Con se lho Fe de ral dos Des pa chan tes
Do cu men ta lis tas do Bra sil (CFDD/BR) e os Con se -
lhos Re gi o na is dos Des pa chan tes Do cu men ta lis tas
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral (CRDD) são os ór -
gãos nor ma ti vos e de fis ca li za ção pro fis si o nal dos
des pa chan tes do cu men ta lis tas, do ta dos de au to no -
mia ad mi nis tra ti va e pa tri mo ni al, com per so na li da de
ju rí di ca de di re i to pri va do.

§ 1º O Con se lho Fe de ral, com sede e foro na
Ca pi tal da Re pú bli ca, exer ce ju ris di ção so bre todo o
ter ri tó rio na ci o nal.

§ 2º Os Con se lhos Re gi o na is te rão sede e foro
no Dis tri to Fe de ral, na Ca pi tal do Esta do ou do Ter ri -
tó rio em cuja base ter ri to ri al exer cer ju ris di ção.

§ 3º É ex pres sa men te ve da da a cri a ção de mais
de um con se lho re gi o nal para a mes ma base ter ri to ri -
al do Esta do ou do Dis tri to Fe de ral.

§ 4º O Con se lho Fe de ral dos Des pa chan tes Do -
cu men ta lis tas do Bra sil e os Con se lhos Re gi o na is
dos Des pa chan tes Do cu men ta lis tas exer cem as suas 
atri bu i ções por de le ga ção do Po der Pú bli co.

Art. 2º A or ga ni za ção, a es tru tu ra e o fun ci o na -
men to do Con se lho Fe de ral e dos Con se lhos Re gi o -
na is de Des pa chan tes Do cu men ta lis tas se rão dis ci -
pli na dos em seus es ta tu tos e re gi men tos, me di an te
de ci são do ple ná rio de seu Con se lho Fe de ral, com -
pos to pe los re pre sen tan tes de to dos os seus Con se -
lhos Re gi o na is.

Art. 3º O Con se lho Fe de ral de Des pa chan tes
Do cu men ta lis tas (CFDD) e os Con se lhos Re gi o na is
de Des pa chan tes Do cu men ta lis tas, em seus res pec -
ti vos âm bi tos, são au to ri za dos, den tro dos li mi tes es -
ta be le ci dos em lei, a fi xar, co brar e exe cu tar as con tri -
bu i ções anu a is de vi das por pes so as fí si cas ou ju rí di -
cas, bem como pre ços e ser vi ços e mul tas, que Cons -

ti tu i rão re ce i tas pró pri as, con si de ran do-se tí tu lo exe -
cu ti vo ex tra ju di ci al a cer ti dão re la ti va aos cré di tos de -
cor ren tes.

Art. 4º O exer cí cio da pro fis são de Des pa chan te
Do cu men ta lis ta é pri va ti vo das pes so as ha bi li ta das
pelo Con se lho Re gi o nal dos Des pa chan tes Do cu -
men ta lis tas de sua ju ris di ção, nos ter mos das nor mas 
ba i xa das pelo Con se lho Fe de ral.

Art. 5º Não há hi e rar quia nem su bor di na ção en -
tre os Des pa chan tes Do cu men ta lis tas, ser vi do res e
fun ci o ná ri os pú bli cos.

Art. 6º O Des pa chan te Do cu men ta lis ta tem
man da to pre su mi do de re pre sen ta ção na de fe sa dos
in te res ses de seus co mi ten tes, sal vo para a prá ti ca
de atos para os qua is a lei exi ja po de res es pe ci a is.

Pa rá gra fo úni co. O Des pa chan te Do cu men ta -
lis ta, no de sem pe nho de suas ati vi da des pro fis si o -
na is, não pra ti ca rá, sob pena de nu li da de, atos pri -
va ti vos de ou tras pro fis sões li be ra is de fi ni das em
lei.

Art. 7º As atu a is di re to ri as do Con se lho Fe de ral
e dos Re gi o na is se rão subs ti tu í das, no pra zo má xi mo
de 120 (cen to e vin te) dias, a con tar da pu bli ca ção
des ta lei, por mem bros ele i tos por su frá gio do qual
par ti ci pa rão pro fis si o na is al can ça dos pelo dis pos to
nes ta Lei já ha bi li ta dos a atu ar jun to a ór gãos pú bli -
cos, cuja ins cri ção jun to ao res pec ti vo Con se lho fica
as se gu ra da.

Art. 8º Apli cam-se ao exer cí cio da pro fis são de
Des pa chan te Do cu men ta lis ta, sub si di a ri a men te, as
nor mas de di re i to ad mi nis tra ti vo, as de di re i to pro ces -
su al ci vil e a Lei nº 8.906, de 4 de ju lho de 1994, no
que cou be rem e não fo rem in com pa tí ve is com esta lei 
e com os es ta tu tos e de ma is nor mas edi ta das pelo
Con se lho Fe de ral e pe los Con se lhos Re gi o na is após
a pos se da di re to ria a que se re fe re o art. 7º.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção a re da ção fina.

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) – Item 6:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 128, 
DE 2002-COMPLEMENTAR

(Tra mi tan do em con jun to com o 
Pro je to de Lei do Se na do nº 22, 

de 2002-Com ple men tar) 
(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 532, de 2002)

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co do Pro je to
de Lei do Se na do nº 128, de 2002-Com ple -
men tar, de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân -
ta ra, que al te ra dis po si ti vos da Lei Com ple -
men tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996,
que dis põe so bre o im pos to dos Esta dos e
do Dis tri to Fe de ral so bre ope ra ções re la ti -
vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e so bre
pres ta ções de ser vi ços de trans por te in te -
res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca -
ção, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.017, de 2002, da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor:
Se na dor Pa u lo Sou to, fa vo rá vel, com a
Emen da nº 1-CAE, que apre sen ta; e pela
re je i ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 22,
de 2002-Com ple men tar, que tra mi ta em
con jun to.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to
da pa u ta pelo Item 1).

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 ou tras emen das 
à pro po si ção. 

Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, dos pro je -
tos e da emen da em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 228, III, do Re gi men to
Inter no, a ma té ria de pen de, para sua apro va ção, do
voto fa vo rá vel da ma i o ria ab so lu ta da com po si ção da
Casa, de ven do a vo ta ção ser fe i ta pelo pro ces so ele -
trô ni co.

Os Srs. Lí de res já po dem ori en tar suas Ban ca -
das.

Com a pa la vra o Se na dor Ro me ro Jucá, para
en ca mi nhar.

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. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Na bor Jú ni or, para en ca mi nhar.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – O
PMDB en ca mi nha seu voto “sim”, Sr. Pre si den te. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Ge ral do Melo.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Re co men da mos o voto “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O
PTB en ca mi nha seu voto “sim”, Sr. Pre si den te, e con -
cla ma seus mem bros para que ve nham ao ple ná rio
para que pos sa mos ter o quo rum qua li fi ca do exi gi do
pela pro pos ta, que é com ple men tar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – O PT vota 
“sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De ter mi -
no à Se cre ta ria-Ge ral da Mesa que faça os pre pa ra ti -
vos ne ces sá ri os para pro ce der mos à vo ta ção. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – O
PDT vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O PSB 
vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs e
os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

Con cla mo as Srªs e os Srs Se na do res que não
se en con tram no ple ná rio que ve nham até es te re cin -
to, uma vez que es ta mos em pro ces so de vo ta ção
que exi ge quo rum qua li fi ca do.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sras. e
Srs. Se na do res, se to dos já vo ta ram, a Pre si dên cia
de cla ra en cer ra do o pro ces so de vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 56 Srs. Se na do res. Não hou ve vo tos con trá ri os.

Hou ve uma abs ten ção.
To tal: 57 vo tos.
A ma té ria foi apro va da.
Em vo ta ção a Emen da nº 1, da CAE, de pa re cer

fa vo rá vel.
Os Srs. Lí de res po de rão ori en tar su as Ban ca -

das.
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
“sim”, fa vo rá vel à emen da.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, o Blo co PSDB/PPB en ca mi nha “sim”.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
en ca mi nha “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB en ca mi nha “sim”.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – O PT vo ta 
com o Re la tor, Sr. Pre si den te.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O
PTB vo ta com o Re la tor, Sr. Pre si den te.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – O
PDT ori en ta o vo to “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – O PSB vo ta com o Re la tor, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Sras.
e os Srs. Se na do res já po dem vo tar. (Pa u sa.)

Sras. e Srs. Se na do res, a vo ta ção da emen da
tam bém exi ge quo rum qua li fi ca do. Daí por que a Me -
sa con vi da as Srªs e os Srs. Se na do res que não se
en con tram no ple ná rio pa ra que ve nham vo tar. Além
dis so, ha ve rá, ain da, uma ou tra vo ta ção com quo rum
qua li fi ca do.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -
cer ra do o pro ces so de vo ta ção.

Vo ta ram SIM 52 Srs. Se na do res. Não hou ve vo -
tos con trá ri os. 

Hou ve 1 abs ten ção.
To tal: 53 vo tos.
Apro va do o Pro je to de Lei do Se na do nº 128,

de 2002-Com ple men tar, com a Emen da nº 01-CAE,

fi ca pre ju di ca do o Pro je to de Lei nº 22, de 2002,
Com ple men tar, que tra mi ta em con jun to, pró xi mo
item da pa u ta.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra pa ra a re da -
ção fi nal.

São os se guin tes o pro je to e a emen da 
apro va dos:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
me sa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal pa ra o Pro je to de Lei do Se na do nº 128, de 
2002-Com ple men tar, que se rá li do pe lo Sr. 1º Se cre -
tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É li do o se guin te:

PARECER Nº 1.127, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 128, de 2002 – Com ple men tar.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei do Se na do nº 128, de 2002 – Com -
ple men tar, que al te ra dis po si ti vos da Lei Com ple men -
tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996, que dis põe so -
bre o im pos to dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral so bre
ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e so -
bre pres ta ções de ser vi ços de trans por te in te res ta du -
al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção, e dá ou tras pro -
vi dên ci as, con so li dan do a Emen da nº 1, da Co mis são 
de Assun tos Eco nô mi cos, apro va da pe lo Ple ná rio.

Sa la de Re u niões da Co mis são, 20 de no vem -
bro de 2002. – Ra mez Te bet, Pre si den te – Edi son
Lo bão – Mo za ril do Ca val can ti – Ro nal do Cu nha
Li ma – Re la tor – Antô nio Car los Va la da res – Car -
los Wil son 

ANEXO AO PARECER Nº 1.127, DE 2002

Alte ra dis po si ti vos da Lei Com ple -
men tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996,
que dis põe so bre o im pos to dos Esta dos 
e do Dis tri to Fe de ral so bre ope ra ções re -
la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e so -
bre pres ta ções de ser vi ços de trans por te 
in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu -
ni ca ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se -

tem bro de 1996, pas sa a vi go rar com as se guin tes al -
te ra ções:

“Art. 2º ..................................................
 .............................................................
§ 1º .......................................................
..............................................................
I – so bre a en tra da de mer ca do ria ou bem

im por ta dos do ex te ri or, por pes soa fí si ca ou ju rí di -
ca, ain da que não seja con tri bu in te ha bi tu al do
im pos to, qual quer que seja a sua fi na li da de;
.............................................................................”(NR)...

“Art. 4º ..................................................
..............................................................
Pa rá gra fo úni co. É tam bém con tri bu in -

te a pes soa fí si ca ou ju rí di ca que, mes mo
sem ha bi tu a li da de ou in tu i to co mer ci al:

I – im por te mer ca do ri as ou bens do
ex te ri or, qual quer que seja a sua fi na li da de;

..............................................................
III – ad qui ra em li ci ta ção mer ca do ri as

ou bens apre en di dos ou aban do na dos;
..................................................... “(NR)

“Art. 6º Lei es ta du al po de rá atri bu ir a
con tri bu in te do im pos to ou a de po si tá rio a
qual quer tí tu lo a res pon sa bi li da de pelo seu
pa ga men to, hi pó te se em que as su mi rá a
con di ção de subs ti tu to tri bu tá rio. ...................

..............................................................
§ 2º A atri bu i ção de res pon sa bi li da de

dar-se-á em re la ção a mer ca do ri as, bens ou 
ser vi ços pre vis tos em lei de cada Esta do.”
(NR)

“Art. 8º ..................................................
..............................................................
§ 1º .......................................................
I – da en tra da ou re ce bi men to da mer -

ca do ria, do bem ou do ser vi ço;
..............................................................
§ 6º Em subs ti tu i ção ao dis pos to no in -

ci so II do ca put, a base de cál cu lo em re la -
ção às ope ra ções ou pres ta ções sub se -
qüen tes po de rá ser o pre ço a con su mi dor fi -
nal usu al men te pra ti ca do no mer ca do con si -
de ra do, re la ti va men te ao ser vi ço, à mer ca -
do ria ou sua si mi lar, em con di ções de li vre
con cor rên cia, ado tan do-se para sua apu ra -
ção as re gras es ta be le ci das no § 4º des te
ar ti go.” (NR)

“Art. 11. .................................................
I – .........................................................
..............................................................
f) aque le onde seja re a li za da a li ci ta -

ção, no caso de ar re ma ta ção de mer ca do ria 
ou bem im por ta dos do ex te ri or e apre en di -
dos ou aban do na dos;

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

“Art. 12. .................................................
..............................................................
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IX – do de sem ba ra ço adu a ne i ro de
mer ca do ri as ou bens im por ta dos do ex te ri -
or;

..............................................................
XI – da aqui si ção em li ci ta ção pú bli ca

de mer ca do ri as ou bens im por ta dos do ex -
te ri or e apre en di dos ou aban do na dos;

..............................................................
§ 3º Na hi pó te se de en tre ga de mer ca -

do ria ou bem im por ta dos do ex te ri or an tes
do de sem ba ra ço adu a ne i ro, con si de ra-se
ocor ri do o fato ge ra dor nes te mo men to, de -
ven do a au to ri da de res pon sá vel, sal vo dis -
po si ção em con trá rio, exi gir a com pro va ção
do pa ga men to do im pos to.” (NR)

“Art. 13. .................................................
..............................................................
V – ........................................................
..............................................................
e) qua is quer ou tros im pos tos, ta xas,

con tri bu i ções e des pe sas adu a ne i ras;
..............................................................
§ 1º Inte gra a base de cál cu lo do im -

pos to, in clu si ve na hi pó te se do in ci so V do
ca put des te ar ti go:

.....................................................” (NR)

“Art. 33. .................................................
I – so men te da rão di re i to de cré di to as

mer ca do ri as des ti na das ao uso ou con su mo 
do es ta be le ci men to, nele en tra das a par tir
de 1º de ja ne i ro de 2007;

II – ........................................................
..............................................................
d) a par tir de 1º de ja ne i ro de 2007,

nas de ma is hi pó te ses;
..............................................................
IV – .......................................................
..............................................................
c) a par tir de 1º de ja ne i ro de 2007,

nas de ma is hi pó te ses.” (NR)

Art. 2º Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

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

o en ca mi nha men to.

As Srªs 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 Câ ma ra dos De pu ta dos.

É o se guin te o Item 7 pre ju di ca do, que
tra mi ta va em con jun to:

Item 7

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 22, 
DE 2002 – COMPLEMENTAR

(Tra mi tan do em con jun to com o 
Pro je to de Lei do Se na do nº 128, 

de 2002-Com ple men tar) 
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos 

do Re que ri men to nº 532, de 2002 – art. 336, “II”)

Pro je to de Lei do Se na do nº 22, de
2002-Com ple men tar, de au to ria do Se na dor 
Antô nio Car los Va la da res e ou tros Se nho res 
Se na do res, que al te ra dis po si ti vos da Lei
Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem bro de
1996, para re gu lar a subs ti tu i ção tri bu tá ria
no cam po do im pos to so bre ope ra ções re la -
ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e so bre
pres ta ções de ser vi ços de trans por te in te -
res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca -
ções.

Pre ju di ca do, em vir tu de da apro va ção
do Pro je to de Lei do Se na do nº 128, de
2002-Com ple men tar, que tra mi ta va em con -
jun to.

Ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia lem bra às Srªs e aos Srs. Se na do res que o
Con gres so Na ci o nal está con vo ca do para uma ses -
são con jun ta a re a li zar-se hoje, quar ta-fe i ra, dia 20
de no vem bro, às de ze no ve ho ras, no ple ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, des ti na da à apre ci a ção de
pro je tos de lei do Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 68, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do

com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no, 
nos ter mos do Re que ri men to nº 533, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 68, de 2002 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 1.037,
de 2002, Re la tor: Se na dor Car los Be zer ra),
que au to ri za a União a con ce der ga ran tia à
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con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no
no va lor equi va len te a até se ten ta e cin co
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, de prin ci pal, en tre a Ca i xa Eco nô -
mi ca Fe de ral (CEF) e o Ban co Inter na ci o nal
para Re cons tru ção e De sen vol vi men to –
Ban co Mun di al (BIRD), des ti na da a fi nan ci ar 
par ci al men te o Pro gra ma de Mo der ni za ção
do Se tor de Sa ne a men to – PMSS II.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a -
ção so bres ta da em vir tu de do acor do de Li de ran ças
re fe ren te à Me di da Pro vi só ria nº 59, de 2002.

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 pe ça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

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

o en ca mi nha men to.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra pa ra a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

me sa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 68, de 2002, 
que se rá li do pe lo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los
Wil son.

É li do o se guin te:

PARECER Nº 1.128, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção Nº 68, de 2002.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 68, de 2002, que au to ri za
a União a con ce der ga ran tia à con tra ta ção de ope ra -
ção de cré di to ex ter no no va lor equi va len te a até
US$75,000,000.00 (se ten ta e cin co mi lhões de dó la -
res nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal, en tre a Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral (CEF) e o Ban co Inter na ci o nal
pa ra Re cons tru ção e De sen vol vi men to – Ban co Mun -
di al (BIRD), des ti na da a fi nan ci ar par ci al men te o Pro -
gra ma de Mo der ni za ção do Se tor de Sa ne a men to –

PMSS II (Se cond Wa ter Sec tor Mo der ni za ti on Pro -
ject).

Sa la de Re u niões da Co mis são, 20 de no vem -
bro de 2002. – Ra mez Te bet – Edi son Lo bão – Mo -
za ril do Ca val can te – Ro nal do Cu nha Li ma – Re la -
tor Anto nio Car los Va la da res – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 1.128, DE 2002

Fa ço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu,  Pre si den te, nos ter mos do art. 48, in ci so XXVIII,
do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº    , DE 2002

Au to ri za a União a con ce der ga ran -
tia à con tra ta ção de ope ra ção de cré di to
ex ter no no va lor equi va len te a até
US$75,000,000.00 (se ten ta e cin co mi -
lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), de
prin cin pal, en tre a Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral (CEF) e o Ban co Inter na ci o nal pa ra
Re cons tru ção e De sen vol vi men to (BIRD), 
des ti na da a fi nan ci ar Par ci al men te o Pro -
gra ma de Mo der ni za ção do Se tor de Sa -
ne a men to – PMSS II (Se cond Wa ter Sec -
tor Mo der ni za ti on Pro ject).

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

à con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor 
equi va len te a até US$75,000,000.00 (se ten ta e cin co
mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal,
en tre a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral (CEF) e o Ban co
Inter na ci o nal pa ra Re cons tru ção e De sen vol vi men to
(BIRD).

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos da ope -
ra ção de cré di to a que se re fe re o ca put se rão des ti -
na dos a fi nan ci ar par ci al men te o Pro gra ma de Mo der -
ni za ção do Se tor de Sa ne a men to – PMSS II (Se cond
Wa ter Sec tor Mo der ni za ti on Pro ject).

Art. 2º A ope ra ção de cré di to re fe ri da no art. 1º
con sis te nas se guin tes con di ções e ca rac te rís ti cas:

I – de ve dor: Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral (CEF);
II – cre dor: Ban co Inter na ci o nal pa ra Re cons tru -

ção e De sen vol vi men to (BIRD);
III – va lor: US$75,000,000.00 (se ten ta e cin co

mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal;
IV – prin ci pal: 20 (vin te) par ce las se mes tra is e

con se cu ti vas;
V – pra zo: 180 (cen to e oi ten ta) me ses;
VI – ca rên cia: 66 (ses sen ta e se is) me ses;
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VII – ju ros: 0,75% a.a. (se ten ta e cin co cen té si -
mos por cen to ao ano) + Li bor de 6 (se is) me ses pa ra
dó la res nor te-ame ri ca nos, in ci den tes so bre o sal do
de ve dor do prin ci pal a par tir da da ta de ca da de sem -
bol so;

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

IX – ta xa ini ci al: 1% (um por cen to) so bre o va lor
do em prés ti mo;

X – con di ções de pa ga men to:

a) do prin ci pal: em 20 (vin te) par ce las
se mes tra is, con se cu ti vas e igua is, ven cen -
do-se a pri me i ra 180 (cen to e oi ten ta) dias
após o úl ti mo de sem bol so, pa gá ve is em 15
de mar ço e 15 de se tem bro de cada ano;

b) dos ju ros: se mes tral men te ven ci dos, 
em 15 de mar ço e 15 de se tem bro de cada
ano;

c) da co mis são de com pro mis so: se -
mes tral men te;

d) da taxa ini ci al: em uma úni ca par ce -
la, pa gá vel na as si na tu ra do Con tra to ou na
data do pri me i ro de sem bol so.

Art. 3º A ce le bra ção da con tra ta ção é con di ci o -
na da ao pré vio e sa tis fa tó rio cum pri men to, pela Ca i -
xa Eco nô mi ca Fe de ral (CEF), da obri ga ção de ado -
tar o Ma nu al Ope ra ci o nal para o pro gra ma, con for -
me des cri to na Se ção 5.01 c do Con tra to de
Emprés ti mo.

Art. 4º O pra zo pa ra o exer cí cio des ta au to ri za -
ção é de 540 (qui nhen tos e qua ren ta) di as, a con tar
da sua pu bli ca ção.

Art. 5º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na da ta de 
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Apro va -
do o pro je to e es tan do a ma té ria em re gi me de ur gên -
cia, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem pe ça a pa la vra, en cer ro a

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

o en ca mi nha men to.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos.
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 69, DE 2002 
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do

com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no,
nos ter mos do Re que ri men to nº 534, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 69, de 2002 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 1.038,
de 2002, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá),
que au to ri za a União a con ce der ga ran tia, e
o Go ver no do Esta do de Go iás a con ce der
con tra ga ran tia à União – am bas re fe ren tes
ao em prés ti mo da Sa ne a men to de Go iás
S/A (SANEAGO) jun to ao Ban co Inte ra me ri -
ca no de De sen vol vi men to (BID), no va lor
equi va len te a até qua ren ta e sete mi lhões e
se is cen tos mil dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca, des ti na do a fi nan ci ar, par ci al -
men te, o Pro gra ma de Água e Sa ne a men to
de Go iâ nia.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até 
o en cer ra men to da dis cus são.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de on tem, quan do te ve sua apre ci a ção
so bres ta da em vir tu de do acor do de Li de ran ças re fe -
ren te à Me di da Pro vi só ria nº 59, de 2002.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Sr. Pre si den te, pe ço a pa la vra pa ra dis cu tir.
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 pa ra dis cu tir.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Pa -

ra dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ape nas de i xo re gis tra do que
tan to o item 7 quan to o 8, que tra ta de au to ri za ção pa -
ra con tra ta ção de ope ra ções de cré di to ex ter no com o 
Ban co Mun di al pa ra fi nan ci a men to de pro gra ma de
mo der ni za ção do se tor de sa ne a men to. Ape nas que -
ro de i xar re gis tra do que, ca da vez ma is, com a ve lha
des cul pa do pre ço fá cil, das con di ções me lho res des -
ses em prés ti mos, ou se ja, com a ve lha des cul pa que
tem si do usa da na his tó ria con tem po râ nea do nos so
Pa ís e que tem au men ta do ca da vez ma is o nos so en -
di vi da men to, que ro ape nas lem brar à Ca sa que, do
que es ta va dis po ni bi li za do no Orça men to pe lo Pre si -
den te da Re pú bli ca e pe lo Con gres so Na ci o nal, a
exe cu ção or ça men tá ria na área de sa ne a men to foi
ze ro.

Então, ape nas que ro de i xar re gis tra do is so, por -
que re al men te é mu i to im por tan te que fa ça mos po se
de que vo ta mos Orça men to, dis cu ti mos Orça men to,
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co lo ca mos re cur sos no Orça men to, mas é evi den te
que a ta re fa no bre de fis ca li zar os atos do Exe cu ti vo é
de fun da men tal im por tân cia. Por que, ca da vez ma is,
é aque la ve lha his tó ria des de o pri me i ro item da pa u -
ta: pa ra pa gar ju ros e ser vi ços da dí vi da pa ra o pa ra si -
tis mo do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal e da nu vem
fi nan ce i ra de ca pi tal vo lá til que pa i ra no Pla ne ta Ter ra, 
tu do, mas pa ra as ações so ci a is sem pre o im pe di -
men to de se rem exe cu ta das. Assim é que de po is re -
cor re mos ao em prés ti mo ex ter no pa ra tu do, e, do di -
nhe i ro que es ta va pre vis to obri ga to ri a men te pa ra ser
exe cu ta do, exe cu ta-se ze ro: na área de ha bi ta ção, ze -
ro; na área de ur ba nis mo, ze ro; na área de agri cul tu ra
e trans por tes, cin co. Aí, re al men te é de ma is, Sr. Pre -
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do ma is quem pe ça a pa la vra, en cer -
ro a dis cus são.

Em vo ta ção.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – O PT vo ta 

“sim”, Sr. Pre si den te, com a res sal va do vo to da Se na -
do ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PT en -
ca mi nha o vo to “sim”.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Pe ço
a pa la vra pa ra en ca mi nhar a vo ta ção, Sr. Pre si den te.

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

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pa ra
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, vo to fa vo ra vel men te. 

Espe ro que o Go ver na dor de Go iás não se ma -
ni fes te ma is pu bli ca men te con tra os três Se na do res
de Go iás. Não de i xa mos até ho je de vo tar uma ma té -
ria a fa vor do Esta do de Go iás. Vo ta mos aque le em -
prés ti mo do BID pa ra con ser tar as es tra das go i a nas
que, in fe liz men te, es tão em es ta do pre cá rio. 

Entre Rio Ver de e Ja taí, que não é ma is no Esta -
do e, sim, na União, a es tra da es tá qua se in tran si tá -
vel; e os agri cul to res de Ja taí, de Rio Ver de, da mi nha
re gião es tão que ren do dar um tí tu lo de “hor ro ris ca u -
sa” ao Pre si den te da Re pú bli ca e ao Mi nis tro dos
Trans por tes por ca u sa da si tu a ção das es tra das, in -
tran si tá ve is, ho je, pro vo can do aci den tes, ma tan do
pes so as. Mas, mes mo as sim, na que la épo ca, os três
Se na do res de Go iás vo ta ram a fa vor.

Ho je, ma is uma vez, re gis tra re mos nos so vo to a
fa vor pa ra que o Go ver na dor pos sa com ple tar o ser vi -
ço de sa ne a men to bá si co em Go iâ nia, que é mu i to
im por tan te. O Pre fe i to Pe dro Wil son, es se, sim, um

gran de po lí ti co, um gran de ad mi nis tra dor, na tu ral -
men te tem in te res se nes se pro je to.

Então, en ca mi nho o meu vo to fa vo rá vel e es pe -
ro que o Go ver na dor, ama nhã, re co nhe ça pu bli ca -
men te o tra ba lho dos três Se na do res a fa vor de Go iás 
e do po vo go i a no. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Iris Re zen de pa ra en ca mi nhar a
vo ta ção.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pa ra en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, igual men te, sin to-me no de ver de re gis trar a
mi nha po si ção fa vo rá vel à apro va ção des sa au to ri za -
ção.

Uma vez que co nhe ço bem es se pro ces so; ele
se ini ci ou ain da quan do eu me acha va à fren te do Go -
ver no de Go iás. Tra ta-se de um re cur so des ti na do à
cons tru ção de uma bar ra gem no Ri be i rão João Le i te,
que é um dos ma nan ci a is en car re ga dos do abas te ci -
men to da ci da de de Go iâ nia. 

Pos te ri or men te, cons tru í mos um pro je to de
gran de en ver ga du ra, no Rio Me ia Pon te, mas Go iâ nia 
é uma ci da de que cres ce mu i to. O en tor no de Go iâ nia
vai se agi gan tan do tam bém. As ci da des de Se na dor
Ca ne do, de Trin da de, de Apa re ci da de Go iâ nia são
abas te ci das, em par te, pe lo sis te ma de Go iâ nia.

O sa ne a men to, em Go iás, ho je, es tá sob a res -
pon sa bi li da de qua se to tal do Go ver no de Go iás. Con -
se guiu jun to aos mu ni cí pi os a con ces são pa ra a ex -
plo ra ção dos ser vi ços, em bo ra, ho je, al guns mu ni cí pi -
os es te jam bus can do na Jus ti ça a au to no mia des ses
ser vi ços. Ho je mes mo, o Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça
jul gou a fa vor da ci da de do Mu ni cí pio de Ca ta lão a
vol ta dos ser vi ços à mu ni ci pa li da de. Mas o ser vi ço de
abas te ci men to de água de Go iâ nia es tá sob a res -
pon sa bi li da de do Go ver no Esta du al. É um pro je to ela -
bo ra do há mu i to tem po, o qual o atu al Go ver no deu
se qüên cia jun to ao Bird e fa rá com que a cons tru ção
de uma re pre sa pos sa apro ve i tar a água da épo ca
das chu vas, sen do, ali, um re ser va tó rio pa ra acu dir a
ci da de na épo ca da es ti a gem. Por tan to, é um pro je to
da ma is al ta im por tân cia.

Re gis tra mos nos so vo to fa vo rá vel. Este ja o Se -
na do Fe de ral cons ci en te de que, ma is uma vez, vo ta
ma té ria de in te res se so ci al mu i to pro fun do. Gos ta ria
de re gis trar nos Ana is da Ca sa nos sos agra de ci men -
tos pe la ra pi dez com que vi a bi li zou a apro va ção des -
se pro je to de re so lu ção.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -
ven do ma is quem pe ça a pa la vra, en cer ro o en ca mi -
nha men to.

Em vo ta ção o Pro je to de Re so lu ção nº 69, 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 Co mis são Di re to ra pa ra a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

me sa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 69, de 2002,
que se rá li do pe lo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los
Wil son.

É li do o se guin te:

PRECER Nº 1.129, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 69, de 2002.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 69, de 2002, que au to ri za
a União a con ce der ga ran tia, e o Go ver no do Esta do
de Go iás a con ce der con tra ga ran tia à União – am bas
re fe ren tes ao em prés ti mo da Sa ne a men to de Go iás
S.A. (SANEAGO) jun to ao Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to (BIRD), no va lor equi va len te a até
US$47,600,000.00 (qua ren ta e se te mi lhões e se is -
cen tos mil dó la res nor te-ame ri ca nos), des ti na do a fi -
nan ci ar, par ci al men te, o Pro gra ma de Água e Sa ne a -
men to de Go iâ nia.

Sa la de Re u niões da Co mis são, 20 de no vem -
bro de 2002. – Edson Lo bão, Ma zo ril do Ca val can ti,
Ro nal do Cu nha Li ma – Re la tor, Anto nio Car los Va -
la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 1.129, DE 2002.

Fa ço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, in ci so XXVIII,
do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº  , DE 2002

Au to ri za a União a con ce der ga ran -
tia e o Esta do de Go iás a con ce der con -
tra ga ran tia à União – am bas re fe ren tes
ao em prés ti mo da Sa ne a men to de Go iás
S.A. (SANEAGO), jun to ao Ban co Inte ra -
me ri ca no de De sen vol vi men to (BIRD), no
va lor equi va len te a até US$47,600,000.00

(qua ren ta e se te mi lhões e se is cen tos mil 
dó la res nor te-ame ri ca nos), des ti na do a
fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro gra ma de
Água e Sa ne a men to de Go iâ nia.

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

ao em prés ti mo a ser con tra ta do en tre a Sa ne a men to
de Go iás S.A. (SANEAGO) e o Ban co Inte ra me ri ca no
de De sen vol vi men to (BIRD), no va lor equi va len te a
até US$47,600,000.00 (qua ren ta e se te mi lhões e se -
is cen tos mil dó la res nor te-ame ri ca nos).

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos re fe ri dos no ca put
se rão uti li za dos pa ra fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro -
gra ma de Água e Sa ne a men to de Go iâ nia.

Art. 2º É o Esta do de Go iás au to ri za do a con ce -
der con tra ga ran tia à União re fe ren te ao em prés ti mo
men ci o na do no art. 1º des ta Re so lu ção.

Art. 3º O Pro ces so nº 10951.000171/2002-13 do 
Te sou ro Na ci o nal, que deu ori gem a es ta Re so lu ção,
de ve rá, pre vi a men te à as si na tu ra do Con tra to, re tor -
nar à Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal (STN) pa ra que
se ja ve ri fi ca do:

I – o cum pri men to das con di ci o na li da des pa ra o
pri me i ro de sem bol so;

II – o aten di men to das res sal vas fe i tas pe la STN
à apro va ção do em prés ti mo;

III – a re no va ção, ca so ne ces sá rio, de al gu mas
das cer ti dões ane xa das ao re fe ri do pro ces so.

Art. 4º A ope ra ção de cré di to re fe ri da no art. 1º
apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

I – cre dor: Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to (BIRD);

II – va lor do em prés ti mo: US$47,600,000.00
(qua ren ta e se te mi lhões e se is cen tos mil dó la res nor -
te-ame ri ca nos);

III – mo da li da de de em prés ti mo: mo e da úni ca –
dó lar nor te-ame ri ca no;

IV – pra zo de de sem bol so: 5 (cin co) anos;
V – amor ti za ção: par ce las se mes tra is e con se -

cu ti vas, tan to quan to pos sí vel igua is, ven cen do-se a
pri me i ra 6 (se is) me ses a par tir da da ta pre vis ta pa ra
o de sem bol so fi nal, e a úl ti ma até 15 de ju nho de 2027 
(es ta da ta po de rá ser ajus ta da em fun ção da da ta da
as si na tu ra do Con tra to);

VI – ju ros: exi gi dos se mes tral men te, cal cu la dos
so bre os sal dos de ve do res diá ri os do Emprés ti mo a
uma ta xa anu al pa ra ca da se mes tre de ter mi na da pe lo 
cus to dos Emprés ti mos Mul ti mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos
to ma dos pe lo Ban co du ran te o se mes tre an te ri or,
acres ci do de um spre ad ex pres so co mo per cen ta -
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gem anu al, que o Ban co fi xa rá pe ri o di ca men te de
acor do com a sua po lí ti ca so bre ta xa de ju ros;

VII – co mis são de cré di to: 0,75% a.a. (se ten ta e
cin co cen té si mos por cen to ao ano) exi gi da se mes -
tral men te, so bre os sal dos de ve do res não-de sem bol -
sa dos do em prés ti mo, en tran do em vi gor 60 (ses sen -
ta) di as após a as si na tu ra do Con tra to; e

VIII – re cur sos pa ra ins pe ção e su per vi são ge -
ral: 1% a.a. (um por cen to ao ano) so bre o mon tan te
to tal do em prés ti mo, de sem bol sa dos em pres ta ções
tri mes tra is, tan to quan to pos sí vel igua is.

Art. 5º A au to ri za ção con ce di da por es ta Re so -
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de 540 (qui nhen -
tos e qua ren ta) di as con ta do da da ta de sua pu bli ca -
ção.

Art. 6º Esta re so lu ção en tra em vi gor na da ta de
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a -
ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem pe ça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:

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)
(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos -
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 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 ce res sob nºs 538 e 1.035, 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,

– 1º Pro nun ci a men to: (so bre as Pro -
pos tas): fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 29, de 2000, 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, 92, de 1999, 1, 5, 20, de 2000 e 15,
de 2001, que tra mi tam em con jun to; e

– 2º Pro nun ci a men to: (so bre as Emen -
das nºs 106 a 239, de Ple ná rio, apre sen ta -
das du ran te a dis cus são em pri me i ro tur no): 
fa vo rá vel às Emen das nºs 106, 109, 111,
114, 117, 125, 133, 138, 139, 143, 146, 147, 
149, 152, 159, 163, 166, 167, 194, 204, 211, 
218 e 222; fa vo rá vel, nos ter mos de su be -
men das, às Emen das nºs 54-CCJ, 177, 181, 
197, 217 e 232; pela pre ju di ci a li da de das
Emen das nºs 110, 124, 182 a 185, 189,
192, 193, 198 a 200, 202, 203, 205, 207 a
210, 212, 213, 215, 223, 228 a 231, 233,
235 a 237; e pela re je i ção das Emen das nºs 
107, 108, 112, 113, 115, 116, 118 a 123,
126 a 132, 134 a 137, 140 a 142, 144, 145,
148, 150, 151, 153 a 158, 160 a 162, 164,
165, 168 a 176, 178 a 180, 186 a 188, 190,
191, 195, 196, 201, 206, 214, 216, 219 a
221, 224 a 227, 234, 238 e 239. 

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a -
ção so bres ta da, em vir tu de do acor do de Li de ran -
ças, re fe ren te à Me di da Pro vi só ria nº 59, de 2002.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da, em pri me -
i ro tur no, na ses são de li be ra ti va or di ná ria de 27 de ju -
nho pas sa do, com apre sen ta ção de emen das.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, con -
for me de ci são to ma da na ses são de li be ra ti va or di ná -
ria do úl ti mo dia 12, es ta ses são des ti na-se ao en ca -
mi nha men to de vo ta ção da Pro pos ta pe las Srªs e pe -
los Srs. Se na do res, por cin co mi nu tos ca da um, e ao
re ce bi men to de re que ri men tos de des ta que.

So bre a me sa, re que ri men to que se rá li do pe lo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É li do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 554, DE 2002

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

Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro adi a men to da
vo ta ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, 
de 2000, que “Intro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra do
Po der Ju di ciá rio”, a fim de ser fe i ta no dia 13 de de -
zem bro do cor ren te ano.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy – Ge ral do Me lo – Re nan Ca lhe i -
ros – Jef fer son Pé res.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca -
bral, co mo Re la tor que é des sa im por tan te ma té ria,
pa ra en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pa ra
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Se na dor Ra mez Te bet, Srªs e Srs. Se na -
do res, pe la pri me i ra vez que ocu po es ta tri bu na e pe -
ço a aten ção dos emi nen tes Se na do res. Sem pre que
pa ra cá vim, ti ve o cu i da do de não mo les tar, com mi -
nhas pa la vras, ou in ter rom per diá lo go de Se na do res,
por que acha va que o as sun to, a mim per ti nen te, tal vez
não fos se da im por tân cia de to dos. Mas es te é um as -
sun to que diz res pe i to a to da a po pu la ção bra si le i ra.

O re que ri men to apre sen ta do pe los Srs. Lí de res, 
com a pri me i ra as si na tu ra do emi nen te Se na dor Edu -
ar do Su plicy, faz re fe rên cia ao adi a men to da vo ta ção.
V. Exª anun ci ou o ar ti go no qual foi ba se a do o re que ri -
men to pa ra re e xa me. Aqui diz: “Re e xa me, pe la Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, pa ra a
for ma ção de um con sen so so bre o te ma”.

Cha mo a aten ção do Ple ná rio: que rem adi ar a
apre ci a ção a fim de que a ma té ria se ja re e xa mi na da
pe la Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
Esse é o pri me i ro pon to. E o se gun do é so bre a for ma -
ção de um con sen so.

Vou me de bru çar so bre os do is e so bre a jus ti fi -
ca ti va, Sr. Pre si den te.

Va mos, pri me i ro, ao re e xa me. 
A pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que tra ta

da re for ma do Po der Ju di ciá rio foi li da, nes te ple ná rio,
no dia 30 de ju nho de 2000; foi re ce bi da na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia no dia 1º de
agos to de 2000. Cha mo a aten ção dos emi nen tes Se -
na do res: no dia 02 de agos to de 2000, mês no qual a
ma té ria foi dis tri bu í da à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, o emi nen te Pre si den te da CCJ
de en tão, Se na dor Jo sé Agri pi no, hon ra va-me com a
de sig na ção de Re la tor – se gun do S. Exª – pe los me us 
ma is de 40 anos de vi vên cia no mun do ju rí di co. O
que...

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Ber nar do Ca bral, per mi te-me V. Exª um apar te
pa ra um es cla re ci men to? E tam bém pa ra o de sen vol -
vi men to...

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, pe di rei pa ra não ser in ter rom pi do. Ao fi -
nal, da rei to dos os es cla re ci men tos. 

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Mas é 
por que V. Exª es tá pres su pon do...

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, as sim o meu tem po não da rá!

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, pe ço a aten ção da Ca sa: o emi nen te
Re la tor, mes mo que qui ses se, não po de ria con ce der
apar te, por quan to es tá em en ca mi nha men to da vo ta -
ção de um re que ri men to, no qual não são per mi ti dos
apar tes. Qu al quer ou tro es cla re ci men to po de rá ser
da do por me io de ques tão de or dem ou no mo men to
de en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Ve -
jam V. Exªs, Srs. Se na do res, que, ao re ce ber a ma té -
ria, em agos to, du ran te ma is de do is me ses ti ve o cu i -
da do de con vi dar pes so as de di ver sos seg men tos
des te Pa ís. 

Assim foi que, no dia 24 de ou tu bro, de cor ri dos
do is me ses e 22 di as, com pa re ce ram à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia os en tão Pre si den -
tes do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e do Su pe ri or Tri bu -
nal de Jus ti ça, res pec ti va men te os Mi nis tros Car los
Má rio Vel lo so e Cos ta Le i te. 

Após a au diên cia des sas emi nen tes fi gu ras, dis -
tri bu í dos to dos os se us pa re ce res e su ges tões, o Re -
la tor te ve o cu i da do de não fa zer ma is ne nhu ma re u -
nião. 

Entra mos em re ces so no dia 15 de de zem bro de 
2000.

Estou cha man do a aten ção, Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, por que é im por tan te ver mos o de -
sen ro lar da ques tão na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, pa ra on de es tão que ren do le var,
no va men te, a ma té ria. 

No dia 28 de mar ço de 2001 – per ce bam que a
au diên cia foi em ou tu bro –, de cor ri dos cin co me ses e
qua tro di as, es ti ve ram na que la Co mis são o Mi nis tro
Almir Paz zi a not to, Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or do
Tra ba lho; o Mi nis tro Aldo Fa gun des, Pre si den te do
Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar; e o Mi nis tro Sér gio Xa vi er
Fe ro la. Um es ta va sa in do e o ou tro to man do pos se.

A re la to ria te ve o cu i da do, se não a dig ni da de
pes so al, de con vi dar to dos os pre si den tes dos tri bu -
na is su pe ri o res. Não fi cou nis so. Cha mou um ju ris ta
da al ta ca te go ria no dia 8 de agos to, ve jam bem, a se -
gun da au diên cia pú bli ca foi em mar ço, trans cor ri dos
to dos es ses me ses, ape nas em agos to com pa re ceu o 
ju ris ta, pro fes sor Ives Gan dra da Sil va Mar tins, cons ti -
tu ci o na lis ta, que ali ex pôs su as idéi as; no dia 21 de
agos to, por su ges tão dos nos sos co le gas da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ali es ti ve -
ram Dr. Flá vio Di no de Cas tro e Cos ta, Pre si den te en -
tão da Asso ci a ção dos Ju í zes Fe de ra is – AJUFE; Drª
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Ní vea de Ma tos Ro lim, Pre si den te do Co lé gio Na ci o -
nal dos De fen so res Pú bli cos-Ge ra is, Dr. Ro ber to
Gon çal ves de Fre i tas, Pre si den te da Asso ci a ção Na -
ci o nal dos De fen so res Pú bli cos; Drª Nancy Go mes de 
Car va lho, re pre sen tan te do Sin di ca to dos De fen so res 
Pú bli cos de Ma to Gros so do Sul.

E de po is, Sr. Pre si den te, lo go em se tem bro, pa -
ra não di zer que não ha via si do con vi da do o Pre si den -
te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, a Re la to ria te ve o cu -
i da do de fa zer o con vi te ao Mi nis tro Nel son Jo bim.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, não per mi ti apar tes a V. Exª e não
es tou lhe fa zen do um apar te. V. Exª es tá fa zen do uma
sus ten ta ção, bri lhan te por si nal, co mo é de seu fe i tio,
com ba se em um re que ri men to que foi subs ti tu í do. O
re que ri men to que pe dia o re e xa me pe la Co mis são de 
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia foi subs ti tu í do por
um ou tro, li do em ple ná rio, que pe de ape nas o adi a -
men to da vo ta ção da 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, a fim de ser fe i ta no dia
13 de de zem bro do cor ren te ano.

Pas so o re que ri men to às su as mãos e que ro
res ta be le cer o pra zo pa ra V. Exª – acre di to que o Ple -
ná rio vai me apo i ar –, em re co nhe ci men to ao gran de
tra ba lho fe i to por V. Exª, co mo Re la tor.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Obri ga do. Mas, Sr. Pre si den te, pre ci so fa zer um es -
cla re ci men to; se não es ta Ca sa vai ima gi nar que se
es tá adi an do por fal ta de dis cus são da ma té ria, o que
não acon te ceu. Ve jam V. Exªs, em ou tu bro, foi re ce bi -
do o re la tó rio do Re la tor. Dis tri buí-o, Sr. Pre si den te, a
to dos os Srs. Se na do res que com põem a Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Ali fi cou agen -
da do de ou tu bro pa ra o dia 07 de no vem bro. Eu po de -
ria ter fe i to a le i tu ra e, em se gui da, se ria fe i to o pe di do
de vis ta. Ain da as sim, por es pon tâ nea von ta de e su -
ges tão mi nha, con cor dei que só se fi zes se is so no dia
07 de no vem bro pa ra que to dos os co le gas pu des -
sem exa mi nar. Sr. Pre si den te, exa mi nar um qua dro
que era fe i to a par tir do que ti nha vin do da Câ ma ra
dos De pu ta dos, do que es ta va na Cons ti tu i ção Fe de -
ral e do que es ta va di zen do o Re la tor. Foi um tra ba lho
di fi cí li mo, in sa no, can sa ti vo, que, na que la al tu ra, foi
re co nhe ci do pe los Se na do res in te gran tes da CCJ.
Ain da as sim, Sr. Pre si den te, le va mos pa ra o dia 14 de
no vem bro pa ra que as emen das fos sem apre sen ta -
das.

Srªs e Srs. Se na do res, fo ram apre sen ta das 247
emen das. Mes mo as sim, no dia 21 de no vem bro, en -
cer ra do o pra zo pa ra apre sen ta ção de emen das, fi -
cou agen da do o dia 21 pa ra o re la tó rio. Na que le mes -

mo dia foi con ce di do um no vo pe di do de vis ta, ten do
em vis ta a apre sen ta ção do re la tó rio so bre as emen -
das. A ca da emen da apre sen ta da, o Re la tor co lo cou
num qua dro, in clu si ve des tas ins ti tu i ções que es tão
aqui sen do no mi na das co mo in te res sa das no adi a -
men to, al gu mas de las en de re ça ram ex pe di en te a
mim, Pre si den te, di zen do que não que ri am o adi a -
men to da vo ta ção. Em no vem bro de 2001 a Co mis são 
apro vou o re la tó rio, res sal va dos os des ta ques. No dia
5 de de zem bro de 2001, ini ci ou-se a apre ci a ção dos
des ta ques. Dia 15 de de zem bro, pros se gui mos com a 
apre ci a ção dos des ta ques e, em se gui da, en tra mos
no re ces so. A ins ti tu i ção e os Se na do res, for ma do res
de opi nião pú bli ca, ti ve ram do is me ses pa ra sa ber o
que se pas sa va na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça 
e Ci da da nia. Em 27 de fe ve re i ro pros se gui mos à
apre ci a ção dos des ta ques. No dia 6 de mar ço – ob -
ser vem o tem po de cor ri do – con clu iu-se a apre ci a ção 
dos des ta ques, con se qüen te men te, do pa re cer. Per -
de mos di as de car na val e de fins de se ma nas, ti ve -
mos até no i tes mal dor mi das. De po is de uma se ma na
tra ba lhan do, no dia 13 o Re la tor apre sen tou o tex to
con so li da do. Só De us sa be, Sr. Pre si den te, com que
sa cri fí cio es ta va sen do fe i to. Mas ain da as sim, nos di -
as 6 de mar ço, 13 de mar ço e de po is 3 de abril – Sr.
Pre si den te, ve ja o tem po –, o re la tor apre sen tou cor -
re ções no tex to con so li da do. No dia 12 de abril, a ma -
té ria foi re me ti da à Se cre ta ria-Ge ral da Me sa e no dia
10 de ju nho foi li do o pa re cer. Ve ja V. Exª que no dia 27 
de ju nho des te ano foi en ca mi nha da à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia pa ra exa me das
emen das de ple ná rio de nºs106 a 239, con tan do 133
emen das que in fe liz men te eram me ras re pe ti ções
das que ti nham si do apre sen ta das àque la Co mis são.
Mas ago ra, al guns ilus tres Se na do res que não fa zi am 
par te des ta Co mis são, sem to mar co nhe ci men to de
que eram as mes mas de re no va ção ou con fir ma ção,
apre sen ta ram su as emen das, pa ra as qua is, uma a
uma, foi da do pa re cer, pe lo re la tor.

Po is bem, Sr. Pre si den te: no dia 3 de ju lho foi re -
ce bi do o re la tó rio, mas so men te em ou tu bro – ob ser -
vem as da tas pa ra não se di zer que não hou ve opor -
tu ni da de de nos de bru çar mos so bre a ma té ria – , ma -
is exa ta men te em 9 de ou tu bro, foi con ce di da uma
vis ta co le ti va. A Co mis são de li be rou pe la re a li za ção
de re u niões ex tra or di ná ri as pa ra con clu ir a vo ta ção
do re la tó rio.

Lo go após a ele i ção, em 9 de ou tu bro, com o quê
o re la tor con cor dou e a pe di do de quem? Que so men te 
fi zés se mos a re u nião no dia 30 de ou tu bro, por que o
no vo pre si den te já se ria co nhe ci do. Eu con cor dei e as -
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sim foi fe i to. No dia 30 de ou tu bro, se fez uma ou tra re u -
nião ex tra or di ná ria após a Ordem do Dia.

Ora, Sr. Pre si den te, tu do is to é pa ra cha mar a
aten ção de V. Exª, que os ar gu men tos aqui tra zi dos –
e ago ra com mu i to ma is gra vi da de, por que ago ra se
pre ten de adi ar pa ra o dia 13 de de zem bro exa ta men -
te pa ra que não se con clua o tra ba lho do re la tor na re -
for ma do Ju di ciá rio. 

Pe ço per mis são a V. Exª Sr. Pre si den te, por que
en ten do que is to de ve fi car re gis tra do nos Ana is da
Ca sa pa ra mos trar que o re la tor le vou a sé rio o seu
tra ba lho; que o re la tor res pe i ta tan to es tas li de ran ças, 
tan to os Srs. Se na do res que eu não po de ria vir pa ra
cá, to mar es te mi cro fo ne e im pro vi sar ou fa zer ape -
nas um cha ma do re cur so de ora tó ria quan do o as -
sun to é tão gra ve, Sr. Pre si den te.

Ve jam o que foi ali nha do na jus ti fi ca ção. Pri me i -
ro, que ha via inú me ras di ver gên ci as e que vá ri as en ti -
da des den tre ou tras não es ta vam de acor do. 

Não que ro aqui, Sr. Pre si den te, ler o ofí cio de
du as en ti da des e ma is uma ter ce i ra, du as de ju í zes,
opon do-se ter mi nan te men te ao adi a men to des ta ma -
té ria, em que pe sem di ver gên ci as que há des sas as -
so ci a ções, des sas ins ti tu i ções com a re la to ria. Mas
que ro di zer, Sr. Pre si den te, que não se po de con ce -
ber que um tra ba lho de vul to, da ex ten são e da pro -
fun di da de da re for ma do Po der Ju di ciá rio pu des se vir
a lu me sem que hou ves se pon tu al men te a opo si ção
dos di ver sos seg men tos dos ope ra do res do Di re i to, a
não ser que op tas sem por um tex to pí fio, o qual, bus -
can do o apla u so ge ral, ofe re ces se ao Ju di ciá rio uma
re for ma não re for ma do ra, so lu ções pa ra ques tões la -
te ra is e a ne ga ti va de res pos tas fir mes às ques tões
ma is im por tan tes. 

A gra vi da de da cri se do Po der Ju di ciá rio não
ma is se com pa de ce com so lu ções cos mé ti cas. E di go 
is so com mu i ta ale gria, Sr. Pre si den te, por que V. Exª é 
um ope ra dor do Di re i to, foi Vi ce-Pre si den te do Con se -
lho da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil e sa be que a
ado ção de so lu ções for tes, de pro fun di da de, ob vi a -
men te ge ra a opo si ção e o con tra di tó rio.

A es te Re la tor se rá es pe ci al men te di dá ti co ler
um tex to – co mo aqui se diz no re que ri men to – que te -
rá a for ma ção de um con sen so de to dos os seg men -
tos que se re la ci o nam com o Di re i to.

Sr. Pre si den te, sou da tur ma de 1954. Ve jam V.
Exªs quan to tem po de ad vo ca cia e de ma gis té rio, e
nun ca en con trei es se con sen so em par te al gu ma,
mu i to ma is na re for ma de um Po der. E o que é ma is
gra ve, Sr. Pre si den te, é o que se diz aqui – e is so é es -
pan to so; não pos so ima gi nar co mo is so foi pos to por

es cri to –, de que se pre ci sa de re le vân cia e de im por -
tân cia – por is so que se quer adi ar a re for ma – o apro -
fun da men to do te ma com o no vo Go ver no.

Estou es cre ven do, Sr. Pre si den te, pa ra fi car nos
Ana is da Ca sa. A re for ma do Po der Ju di ciá rio não po -
de vir a ser con ta mi na da pe lo ele men to po lí ti co-go -
ver na men tal. Não con se gui mos di vi sar exa ta men te
em que a tro ca de che fia do Po der Exe cu ti vo pos sa,
de qual quer for ma, ter es pe ci al re le vân cia pa ra a re -
en ge nha ria do Po der Ju di ciá rio. Não con se gui mos
apri si o nar ra zões pe las qua is a re for ma do Ju di ciá rio
avan ça ria ma is so bre o no vo Go ver no do que avan ça
so bre o Go ver no que fin da. Afi nal, in cum be res sal tar
que a re for ma do Ju di ciá rio tra ba lhou sem pre. E sou o 
pri me i ro a de cla rar, em vi va voz, que não apre sen tei,
em ne nhum ins tan te, ne nhu ma so lu ção que ti ves se a
co no ta ção po lí ti co-par ti dá ria que se pres tas se a es ta
ou àque la cor ren te go ver na men tal. Sem pre tra ba lhei
com a pre mis sa de evi tar a con ta mi na ção po lí ti ca do
Po der Ju di ciá rio, que não po de, sob pe na de fa lên cia
ins ti tu ci o nal, ser per meá vel a tal sor te de in jun ção.

O ter ce i ro pon to, Sr. Pre si den te, é que se diz
aqui que, após a fa se das emen das de ple ná rio – que
fo ram re pe ti ções, co mo ain da há pou co de cla rei –,
“se ria as sis te má ti co e in com pa tí vel com as di re tri zes
que nor te a ram os tra ba lhos”.

Srs. Se na do res, in cum be-me res sal tar pre li mi -
nar men te que o tex to que es tá vin do ao ple ná rio não
é obra des te mo des to Re la tor – sei que ou tro qual -
quer te ria mu i to ma is bri lho ou, quem sa be, tal vez a
re for ma de va ir pa ra o ou tro ano, por que um ju ris ta
ma i or vi ria to mar con ta de la –, mas foi da de ci são re -
gi men tal da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia.

Qu an to às im per fe i ções, es ta Re la to ria con tou
de apon tar as que di vi sou em ane xo aos inú me ros pa -
re ce res que ex pe diu. Ti ve o cu i da do de co lo car, no
ane xo, ca da um dos pa re ce res. Não foi, em ne nhum
ins tan te, omi ti do ou re ti ra do da apre ci a ção de qual -
quer um dos emi nen tes Srs. Se na do res!

Por is so, ve jam as as si me tri as tó pi cas que fo -
ram re gis tra das no do cu men to. Pri me i ro, a meu ver,
não há ne nhu ma in com pa ti bi li da de en tre as de ci sões
en vol ven do cri mes con tra a or ga ni za ção do tra ba lho
e a re du ção de pes soa à con di ção aná lo ga à de es -
cra vo – que é o que se diz no re que ri men to pa ra adi ar. 
No pri me i ro ca so, no cri me con tra a or ga ni za ção do
tra ba lho, es tá-se di an te de apli ca ção da le gis la ção
tra ba lhis ta em te se, con for me já afir ma do pe lo Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral, em de ci são lu mi nar. No se gun -
do, me nos do que re la ção de tra ba lho, a sub mis são à
es cra vi dão é cri me con tra a pes soa, não con tra o tra -
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ba lha dor, já que atin ge a sua con di ção hu ma na, im -
por tan do re du ção dos atri bu tos de sua dig ni da de. A
de ci são da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia so bre pa re cer des te Re la tor pa re ce-nos com -
ple ta men te har mô ni ca e las tre a da no me lhor Di re i to.

Ou tro ar gu men to pa ra que não se vo te ho je, pa -
ra que se adie pa ra as ca len das gre gas, Sr. Pre si den -
te, é a “op ção pe lo quin to ma is an ti go pa ra a pro mo -
ção dos ju í zes fe de ra is”. E ago ra di go eu: es sa op ção
e a não pre vi são ex pres sa pa ra a mes ma hi pó te se re -
la ti va ao Ju í zo do Tra ba lho não é ne ga ti va da pos si bi -
li da de, já que, en tre as di ver sas téc ni cas de in ter pre -
ta ção cons ti tu ci o nal, en con tra-se a da uni da de, a par -
tir da qual o in tér pre te bus ca a le i tu ra que man tém a
in te i re za do sis te ma cons ti tu ci o nal, sal vo con tra dis -
po si ti vo ex pres so.

Sr. Pre si den te, quan to à Jus ti ça Mi li tar, di go que
não há na da na am pli a ção da com pe tên cia da Jus ti ça 
Mi li tar que pos sa re dun dar – e aqui é o que diz o re -
que ri men to – em gra ves dis tor ções fun ci o na is. O ba -
lan ço do mo vi men to fo ren se do Su pe ri or Tri bu nal Mi li -
tar re ve la es pa ço pa ra o in cre men to sen sí vel do nú -
me ro de fe i tos – e a re for ma não es tá pa tro ci nan do is -
so –, sem que se ne ces si te de qual quer al te ra ção de
com po si ção, ad mi tin do mes mo a re du ção que a re for -
ma já ve i cu la. To dos nós sa be mos que o Su pe ri or Tri -
bu nal Mi li tar é com pos to de quin ze Mi nis tros, e a re -
for ma es tá re du zin do es se nú me ro pa ra no ve. Co mo
ar güir ago ra as “gra ves dis tor ções fun ci o na is” que ha -
ve ria no pa re cer do Re la tor?

Sr. Pre si den te, há ain da um pro ble ma re la ti vo à
Advo ca cia-Ge ral da União – e há um equí vo co cras so 
no re que ri men to: não é ob je to da re for ma do Ju di ciá -
rio or ga ni zar a Advo ca cia-Ge ral da União, mas si tu ar,
de acor do com os cri té ri os téc ni cos, con tri bu i ções e
com pe tên ci as, in clu si ve em ra zão da ma té ria, nos ór -
gãos ju ris di ci o na is ma is ade qua dos. A de fe sa da
União de ve ser fe i ta com to tal apu ro e com pe tên cia, e
o Ju di ciá rio de ve ter a or ga ni za ção o ma is pró xi mo
pos sí vel da ide al.

De po is, Sr. Pre si den te, vem o pro ble ma da re la -
ção da per ti nên cia com a Jus ti ça do Tra ba lho. E eu di -
go: não con si go di vi sar a re la ção de per ti nên cia en tre
a com pe tên cia da Jus ti ça do Tra ba lho pa ra exe cu tar,
de ofí cio, con tri bu i ções so ci a is de cor ren tes de re la -
ções de em pre go – ple i to, di ga-se, do pró prio Ju di ciá -
rio do Tra ba lho – e o im pos to de ren da do tra ba lho em
ra zão da re la ção de em pre go. Ora, um é uma co i sa, e
o ou tro é da com pe tên cia da Jus ti ça Fe de ral, por que
é em ra zão do in te res se da União, en ti da de tri bu tan te. 
Por is so, ca u sa pro fun da es tra nhe za que o re que ri -
men to te nha aco lhi do es se item.

Ago ra, pas so à op ção pe la sú mu la vin cu lan te.
Tem-se fe i to um ca va lo-de-ba ta lha. O Re la tor, na ver -
da de, de cla rou que a Câ ma ra dos De pu ta dos, Sr.
Pre si den te, que con ta com 513 Par la men ta res, fir -
mou acor do pa ra ser apro va da a de ci são com efe i to
vin cu lan te pa ra o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Ora, apro va da na Câ ma ra, Sr. Pre si den te, a ar -
gu men ta ção for te era a de que es se efe i to pre ci sa ria
ser da do ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, por que na -
que la Cor te exis te um nú me ro in cal cu lá vel de ca u sas
tra mi tan do. Entre tan to, há mu i to ma is ações em trâ mi -
te no Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça e no Tri bu nal Su pe -
ri or do Tra ba lho. O Re la tor, por ques tão de si me tria,
ape nas ade quou a ques tão pa ra os do is Tri bu na is Su -
pe ri o res.

Nes se pon to, há um equí vo co, Sr. Pre si den te. A
Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou es sa ma té ria quan to 
ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Se o Se na do a es tá ino -
van do no que tan ge ao Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça e
ao Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, a ma té ria vol ta rá à
Câ ma ra dos De pu ta dos e de ve rá ser exa mi na da. Por
que adi a re mos a apre ci a ção se a Câ ma ra, no va men -
te, te rá es sa opor tu ni da de?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, vou in ter rom per V. Exª. Seu pra zo
es tá en cer ra do, mas, co mo V. Exª é o Re la tor e em ra -
zão do seu gran de es for ço e do tra ba lho que re a li zou,
con ti nu a rá com a pa la vra.

Pror ro go a ses são a fim de cum prir a Ordem do
Dia.

Vol to a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.

Pre si den te, re du zi rei a mi nha ar gu men ta ção pa ra não 
can sar os emi nen tes Co le gas. Mas, pe lo res pe i to que
te nho por to das as Li de ran ças que as si na ram o re -
que ri men to e pe los mem bros que com põem o Se na -
do Fe de ral, não po de ria de i xar de tra zer es sa ques tão 
e tor nar-me, pe la mi nha omis são, sim pá ti co àque las
ins ti tu i ções que não con cor da ram com a ma té ria. Não 
fiz a mi nha bi o gra fia des se je i to, Sr. Pre si den te. Esse
meu tra ba lho foi fe i to to do em ho me na gem às Srªs e
aos Srs. Se na do res e à his tó ria que se rá fe i ta de po is
des ta ses são.

Sr. Pre si den te, di zem que se es tá pro pon do um
au men to da com po si ção do Tri bu nal Su pe ri or do Tra -
ba lho, de de zes se te pa ra vin te e se te Mi nis tros, num
mo men to de gra ve cri se fi nan ce i ra que as so la o Pa ís.
Não é bem o fa to, Sr. Pre si den te. Fo ram re ti ra dos do
TST os dez Mi nis tros clas sis tas, e ha via uma emen da
no sen ti do de que não fos sem pre en chi das as va gas
por eles de i xa das. No en tan to, ho je se es tá no tan do
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que é mu i to ma is ra zoá vel en fren tar es se pro ble ma
que tra tar in de fi ni da men te a so lu ção de um li tí gio tra -
ba lhis ta, com des pre zo à gra ve cri se pes so al por que
pas sa o tra ba lha dor, que ne la é par te. 

Qu em vai no me ar es ses dez Mi nis tros não se rá
es te Po der, e fi ca fá cil sa ber quem se rá o pró xi mo
Pre si den te. Por tan to, a pre tex to de de i xar-se de re -
mu ne rar ma is dez Mi nis tros do TST, é mu i to me lhor
dar aos em pre ga dos, aos tra ba lha do res uma si tu a -
ção de fi ni da, em vez de de i xar um pro ces so ar ras -
tar-se por anos e anos. 

Estou apro xi man do-me da mi nha con clu são, Sr.
Pre si den te. Não le rei os do cu men tos da Asso ci a ção
Na ci o nal dos Ma gis tra dos da Jus ti ça do Tra ba lho,
Ana ma tra, da Asso ci a ção dos Ma gis tra dos Bra si le i -
ros, AMB, ou da Asso ci a ção Na ci o nal dos Mem bros
do Mi nis té rio Pú bli co, Co namp, to dos en ten den do,
ape sar das di ver gên ci as, que não de ve ser in ter rom -
pi da a tra mi ta ção des se pro je to.

Sr. Pre si den te, ao fi nal, no ins tan te em que agra -
de ço o apo io que ti ve, na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, dos emi nen tes Co le gas que ali
la bu tam, dos fun ci o ná ri os da que la Co mis são, da sua
Se cre tá ria, Drª Gil de te Le i te de Me lo e seu Sub se cre -
tá rio, Dr. Pa u lo Anto nio Fi gue i re do Aze ve do, que fi ca -
ram às ve zes até al tas ho ras da ma dru ga da. Ambos,
ca sa dos, ti ve ram de tra zer pa ra o Se na do os se us
res pec ti vos con sor tes, que aca ba vam aju dan do-os
no i te afo ra. Agra de ço, so bre tu do, es pe ci al men te, ao
Prof. Ga bri el De zen Jú ni or, que tan to aju dou-me nes -
se tra ba lho. 

Le io o que foi par te da re u nião do dia 9 de ou tu -
bro, em ho me na gem ao emi nen te Se na dor Edu ar do
Su plicy, a quem pe ço a aten ção pa ra que não se di ga
que não fiz a de vi da ob ser va ção. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, per mi te-me uma su ges tão?

Res pon de o en tão Se na dor Pre si den te, Se na -
dor Fran ce li no Pe re i ra, que pre si dia a ses são por que
co mo Re la tor, eu não po de ria fa zê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Fran ce li no Pe re i ra) –
Com a pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, da da a com ple xi da de e o nú me ro tão
gran de de emen das que te ría mos a exa mi nar e ain da
o fa to de o Re la tor ter apre sen ta do ho je o seu pa re cer
a res pe i to des sas emen das, ve nho su ge rir que pos -
sa mos pe dir vis ta co le ti va pa ra que, a pri me i ra re u -
nião, lo go após o dia 28, ca da um dos Se na do res te rá
as sim o tem po ne ces sá rio pa ra o exa me des sas
emen das.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, não te nho na da a opor.

Ve jam a con cor dân cia do Re la tor pa ra a pos si bi -
li da de des sa ses são. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se ria dar con ti nu i da de ao tra ba lho que tão bem fez o
Se na dor Ber nar do Ca bral, mas, as sim, te ría mos o
tem po ne ces sá rio pa ra o exa me do seu va lo ro so pa -
re cer.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Então, to dos guar da mos es sa ma té ria pa ra que...

Nes se pon to, in ter rom pe o Se na dor Ro me ro Ju -
cá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, é pos sí vel pe dir vis ta?

O SR. PRESIDENTE (Fran ce li no Pe re i ra) –
Não, não é pos sí vel pe dir vis tas! Mas o Re la tor con -
cor da em ma is uma co la bo ra ção com os Co le gas da
Co mis são. A vis ta não ca be ma is.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, gos ta ria, con cor dan do com a po si ção
do Se na dor Edu ar do Su plicy, em te se, po is cre io que
é uma ques tão mu i to im por tan te e elu ci da ti va, e o tra -
ba lho do Se na dor Ber nar do Ca bral é um tra ba lho bri -
lhan te, que fi zés se mos um acor do, pa ra, efe ti va men -
te, na re u nião em que pu der mos fa zer, vo tar mos tu do
e ter mos con di ção de en cer rar, ain da nes te ano, nes -
te exer cí cio, as emen das de ple ná rio. Então, cre io que 
se ria uma vis ta co le ti va, e, na pri me i ra re u nião da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, te re mos 
o com pro mis so de vo tar to da a ma té ria.

Sr. Pre si den te, ve jam o que eu dis se:
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Do

con trá rio, se não se der es sa opor tu ni da de, não se rá
fe i ta a Re for ma do Ju di ciá rio. Qu e ro di zer a V. Exªs
que já ex pli quei que o fa to de não ter si do re e le i to vai
im pli car pa ra um no vo Re la tor um tra ba lho in sa no – e
não sei se se rá pos sí vel. Vai acon te cer o que acon te -
ceu na Câ ma ra dos De pu ta dos: fo ram sen do subs ti tu -
í dos, e se con su mi ram dez anos nis so.

Qu e ro sa ir do Se na do Fe de ral com a cons ciên -
cia tran qüi la de que em pre en di o me lhor de me us es -
for ços, pro du zi o que era ne ces sá rio pa ra que não
hou ves se que i xa con tra o Re la tor. Ain da as sim, não
te nho na da a opor.

Ma is um adi a men to, Sr. Pre si den te, e o Re la tor
na da ti nha a opor.

Re gis tro as pa la vras do Se na dor Edu ar do Su -
plicy, co mo ho me na gem a S. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, per mi ta-me fa zer a ob ser va ção? Gos -
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ta ria de di zer que o pro pó si to é exa ta men te es te: va lo -
ri zar o tra ba lho do Se na dor Ber nar do Ca bral. De ve
ser um com pro mis so dos Se na do res, re pi to, nes ta
Le gis la tu ra, con clu ir o tra ba lho pa ra o qual tan to co la -
bo rou o Se na dor Ber nar do Ca bral. De ve mos man ter o 
com pro mis so de re a li zar to dos os es for ços pa ra con -
clu ir a vo ta ção nos di as que se se gui rem às ele i ções
do dia 27 pró xi mo.

Sr. Pre si den te, os in gle ses uti li zam a ex pres são
no com ments. Nós bra si le i ros de ve mos di zer: sem
co men tá ri os. O Ple ná rio é so be ra no e vai de ci dir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na pa ra en ca mi nhar a
vo ta ção. Lo go a se guir con ce de rei a pa la vra ao Se na -
dor Artur da Tá vo la.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pa ra 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, te nho cer te za ab so lu ta
de que a pri me i ra ati tu de de qual quer ora dor, que ve -
nha ocu par a tri bu na do Se na do Fe de ral num mo -
men to co mo es te, de ve ser de re co nhe ci men to, de va -
lo ri za ção do com por ta men to tão dig no e di li gen te que 
te ve o Se na dor Ber nar do Ca bral na con du ção des sa
ma té ria le gis la ti va, que se cons ti tui num dos ma i o res
de sa fi os da his tó ria do Le gis la ti vo bra si le i ro. Tra ta-se
de uma ma té ria que tra mi ta na Ca sa há no ve anos,
que vem sen do ges ta da no Par la men to bra si le i ro e
que pre ci sa um dia che gar a um mo men to de con clu -
são, aten den do à so ci e da de or ga ni za da e qua li fi ca da.

Não te nho dú vi da de que o Se na dor Ber nar do
Ca bral de di cou to do o seu gran de en ri que ci men to in -
te lec tu al, to da a sua res pon sa bi li da de co mo Re la tor
da Re for ma do Ju di ciá rio de ma ne i ra una ni me men te
ad mi rá vel pe los Se na do res da Ca sa.

Mas te mos o de ver tam bém, co mo re pre sen tan -
tes da so ci e da de, de tra du zir o sen ti men to e o in te res -
se da so ci e da de em re la ção a ma té ri as le gis la ti vas di -
fí ce is co mo es sa que es ta mos dis cu tin do.

Há, Sr. Pre si den te, do cu men tos que ma ni fes tam 
po si ci o na men to das ma is ex pres si vas en ti da des que
cir cun dam o Po der Ju di ciá rio bra si le i ro. Te nho re no -
va da, in clu si ve num te le fo ne ma, há pou cos mi nu tos,
pe lo Pre si den te da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil,
Dr. Ru bens Appro ba to, a afir ma ção de um ape lo pa ra
que o Se na do Fe de ral pro ce da com o adi a men to des -
sa vo ta ção.

Te nho em mão uma car ta re gis tra da no dia 14
de no vem bro de 2002, da Asso ci a ção dos Ju í zes Fe -
de ra is, em que o res pon sá vel di ri gen te da que la en ti -
da de, o Ju iz Pa u lo Sér gio Do min gues, afir ma a ne -
ces si da de do adi a men to des sa ma té ria le gis la ti va por 

to da a com ple xi da de que ela en vol ve e por tan tas
emen das que ain da ten ci o nam a sua apro va ção fi nal.
Ne la, há uma fra se que pre ci sa ser li da, com o ma is
ab so lu to res pe i to à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia. 

Diz o Pre si den te da Asso ci a ção dos Ju í zes Fe -
de ra is: “A Jus ti ça do Tra ba lho fi ca rá in vi a bi li za da ca so 
ab sor va to das as com pe tên ci as vo ta das na Co mis -
são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça”. 

Eis a po si ção da Asso ci a ção dos Ma gis tra dos
Bra si le i ros: A Asso ci a ção dos Ma gis tra dos Bra si le i ros 
é con tra a vo ta ção apres sa da da re for ma do Ju di ciá -
rio, jul gan do in clu si ve pe ri go sa a vo ta ção que pos sa
ocor rer sem o de vi do dis ten si o na men to das ma té ri as
di ver gen tes em re la ção a es te as sun to.

Há tam bém um do cu men to as si na do, no dia de
ho je, pe la Asso ci a ção dos De le ga dos de Po lí cia do
Bra sil, pe din do adi a men to des ta ma té ria. 

A Ordem dos Advo ga dos do Bra sil pe de que eu
fa ça a le i tu ra da no ta, sa ben do do pou co tem po que
te nho pa ra de fen der o en ca mi nha men to a fa vor do re -
que ri men to.

Diz a no ta da OAB:

Ten do em vis ta a con clu são, no âm bi to 
da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça do
Se na do Fe de ral, da vo ta ção das emen das
de Ple ná rio à PEC 29/2000, que cu i da da
re for ma do Po der Ju di ciá rio, a Ordem dos
Advo ga dos do Bra sil vem, pu bli ca men te, ex -
ter nar sua pre o cu pa ção com o atu al an da -
men to da pro pos ta. 

Não há a me nor dú vi da de que a Jus ti -
ça, como fun ção es ta tal, vem sen do pres ta -
da de fi ci en te men te em nos so País. Mo di fi -
ca ções são ne ces sá ri as. Algu mas, como o
apri mo ra men to do pro ces so ju di ci al, po dem
e vêm sen do fe i tas por meio de al te ra ções
em leis or di ná ri as, como o Có di go de Pro -
ces so Ci vil. Ou tras, de cu nho exe cu ti vo,
como uma ma i or des ti na ção de re cur sos fi -
nan ce i ros ao Po der Ju di ciá rio, de vem ser le -
va das a cabo. 

Alguns te mas, po rém, são de or dem
cons ti tu ci o nal e, por isso mes mo, de pen dem 
da apro va ção de emen das à Cons ti tu i ção.
Ocor re, con tu do, que mu i tos des ses te mas
são al ta men te po lê mi cos, não sen do exa ge -
ra do di zer que, em cer tos as sun tos, há uma
pro fun da di vi são de opi niões en tre os ope ra -
do res do di re i to, se jam Advo ga dos, Ma gis -
tra dos ou Mem bros do Mi nis té rio Pú bli co.

22342 Quinta-feira  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2002

    87NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No Se na do Fe de ral, al guns te mas des sa na tu -
re za fo ram apro va dos na Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça sem que te nha ha vi do ma i or apro fun da -
men to da dis cus são. De ci diu-se, por exem plo, a fa -
vor de uma no tá vel – e não re co men dá vel – con cen -
tra ção de po de res nos Tri bu na is Su pe ri o res e, tam -
bém, no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. O Su pe ri or Tri -
bu nal de Jus ti ça, por exem plo, de te rá uma enor me
gama de ins tru men tos, como a sú mu la vin cu lan te, a
in ter pre ta ção do di re i to em tese, o in ci den te de ile -
ga li da de (avo ca tó ria), ha ven do, ain da, a pos si bi li da -
de de a lei or di ná ria vir a res trin gir o ca bi men to do
re cur so es pe ci al. Qu an to a esta úl ti ma, deve-se re -
gis trar que, en quan to não vier a lei, pos sa ele pró -
prio, em seu Re gi men to Inter no, de ci dir quan do será 
ca bí vel, ou não, o re cur so. 

Ou tras ques tões im por tan tes, como os 
pre ca tó ri os, a com po si ção dos Tri bu na is Re -
gi o na is Ele i to ra is e do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral, a ve da ção ao ne po tis mo, a “qua ren te -
na” de en tra da e sa í da para Mi nis tros do Ju -
di ciá rio, o Con tro le Exter no do Ju di ciá rio, as
fé ri as co le ti vas, o apri mo ra men to do “quin to” 
cons ti tu ci o nal, en tre ou tros, es tão em pa u ta.

Os te mas, como se vê, são da mais
alta re le vân cia. Não fo ram, to da via, in sis -
ta-se, dis cu ti dos com a ne ces sá ria pro fun di -
da de. A pró pria Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça do Se na do Fe de ral, em ra zão da in -
ten sa mo vi men ta ção po lí ti ca ocor ri da nes te
ano ele i to ral, não teve o en se jo de pon de rar
de ti da men te so bre as im por tan tes ques tões
re fe ri das. 

A Ordem dos Advo ga dos do Bra sil,
como se sabe, tem pro pos tas de fi ni das para 
a re for ma do Ju di ciá rio. Enten de, to da via,
que há ne ces si da de de apro fun da men to do
de ba te na Câ ma ra Alta. Vo tar a pro pos ta de
modo aço da do, em fi nal de le gis la tu ra, não
pa re ce con ve ni en te aos in te res ses do País.

Por es sas ra zões, so li ci ta a Ordem dos 
Advo ga dos do Bra sil aos Se nho res Se na do -
res, em es pe ci al ao Pre si den te da Casa,
Se na dor Ra mez Te bet, que adi em a vo ta ção 
da ma té ria para o pró xi mo ano e re a li zem,
des de já, re u niões com os se to res or ga ni za -
dos da so ci e da de a pro pó si to da ques tão.

Essa é uma afir ma ção que tra duz o sen ti men to 
de uma en ti da de his tó ri ca do Di re i to bra si le i ro. O
Se na dor Ber nar do Ca bral, de ma ne i ra mag ní fi ca,
pôde pre si dir e cum prir com hon ra dez a mis são de

Pre si den te da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil. Ou -
tras en ti da des tra zem aqui sua pre o cu pa ção, e en -
ten do que ja ma is al guém ou sa rá, den tro do Se na do
Fe de ral, ti rar o mé ri to e a de di ca ção tão com ple ta
que teve o Se na dor Ber nar do Ca bral na con du ção
des ta ma té ria.

O en ten di men to pes so al que te nho é que o Se -
na dor Ber nar do Ca bral cum priu com a sua his tó ria de
le gis la dor em re la ção à re for ma do Ju di ciá rio. A di ver -
gên cia em de ba te é quan to às emen das. Ma is de cem 
emen das es ta rão sen do de ba ti das, e se rão apon ta -
das as di ver gên ci as e tam bém os pon tos de con ver -
gên ci as.

Por es sa ra zão é que fa ço a de fe sa do en ca mi -
nha men to do adi a men to de vo ta ção, lem bran do um
ar ti go me mo rá vel do tam bém tão gran de quan to o Se -
na dor Ber nar do Ca bral, Se na dor Jo sap hat Ma ri nho,
no Cor re io Bra zi li en se, que di zia que o Par la men to
tem que ter a ma is ele va da tran qüi li da de, se re ni da de
e pru dên cia em ser um tra du tor da qui lo que a so ci e -
da de bra si le i ra quer.

A so ci e da de bra si le i ra es pe ra, tal vez ma is do
que to dos nós, Se na do res, uma re for ma do Ju di ciá rio
que con tem ple as re a is ne ces si da des e o sen ti men to
de uma jus ti ça ma is in ti ma men te vin cu la da ao ci da -
dão bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pe la or -

dem de ins cri ção, con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na -
dor Artur da Tá vo la.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, a Casa está di an te de um dos pro -
ble mas di fí ce is den tre os que é obri ga da a en fren tar.

É fo ra de dú vi da de que o ar gu men to de que há
uma no va or dem po lí ti ca no Pa ís, es te sim é um ar gu -
men to for te, im pli ca a idéia de que o adi a men to des ta
ma té ria im põe-se co mo uma ne ces si da de da com -
pre en são da ma ni fes ta ção da so ci e da de tan to na re -
no va ção do Par la men to quan to na es co lha do no vo
Pre si den te da Re pú bli ca. Essa é uma das va lên ci as
do con fli to. É ver da de, por ou tro la do, que ne nhum ar -
gu men to so bre a pres sa com a qual es ta ma té ria foi
vo ta da é um ar gu men to vá li do. O Se na dor Ber nar do
Ca bral ex pôs, com to da a pre ci são, o quan to a Ca sa
de bru çou-se so bre a ma té ria. E ma is: ela con se guiu
le var ao fi nal um pro ces so de cer ca de dez anos de
tra mi ta ção no Con gres so. O que é, por ou tro la do,
uma afir ma ção le gis la ti va al ta men te sig ni fi ca ti va. A
ta re fa le gis la ti va tem uma de su as fa ce tas ex tre ma -
men te pa re ci da com a ta re fa do Ju di ciá rio: so mos ju í -
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zes no mo men to de vo tar uma ma té ria. É cla ro que a
so ci e da de ci vil se ma ni fes ta e de ve mos le var em con -
ta su as ma ni fes ta ções, ou vi-la. Há par la men tos, co -
mo o da Ingla ter ra, que têm or ga ni za do, nu ma co mis -
são, um gru po de pres são, co mo al go fran co, aber to,
par te do par la men to. O Bra sil ain da não che gou lá;
po rém não so mos uma Ca sa que te nha de aco lher,
ne ces sa ri a men te, a re i vin di ca ção de qual quer as so -
ci a ção. Te mos de de ci dir. A nos sa ta re fa é, ao mes mo
tem po, com ple xa e dra má ti ca, por que te mos uma ins -
tân cia de de ci são. E, nes te mo men to, es ta mos di an te
de um im pas se. Ca be-nos, com ma tu ri da de, de ci dir
so bre o que es tá de vi da men te es tu da do ou de ve mos
ace i tar as pon de ra ções de que uma no va or dem po lí -
ti ca se es ta be le ce no Pa ís e que, por tan to, de ve ser
ou vi da. Con ve nha mos que não é fá cil. Não es ta mos
di an te de uma ma té ria de fa ci li da des. É cla ro que, no
pla no pes so al, to dos so mos ex tre ma men te so li dá ri os
com o Se na dor Ber nar do Ca bral e com os mem bros
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
Qu em acom pa nhou a vo ta ção da ma té ria na Co mis -
são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça viu um tra ba lho in ten so,
per ma nen te e mu i tas ve zes pe sa do, com uma quan ti -
da de de emen das alu ci nan te, que vem sen do fe i to há
pra ti ca men te um ano, pe lo me nos na eta pa fi nal da
ma té ria.

Esta mos, por tan to, di an te de um con fli to, co mo
cha ma ri am os psi có lo gos, de va lên cia po si ti va. Os
do is pó los do con fli to têm ra zão, são sig ni fi ca ti vos.
Por tan to, es ta de i xa de ser uma ma té ria es pe cí fi ca de 
Go ver no ou de Opo si ção. 

Co mo Lí der do Go ver no, de vo di zer que, em ne -
nhum mo men to, o Go ver no pre ten de obs ta cu li zar a
vo ta ção. A úni ca pas sa gem do dis cur so do Se na dor
Ber nar do Ca bral com a qual es ta Li de ran ça não pô de
con cor dar foi no mo men to em que S. Exª de i xa en tre -
ver a idéia de que o Go ver no es ta ria in te res sa do em
pro cras ti nar a ma té ria, o que não é fa to e não acon te -
ceu por par te do Go ver no em re la ção às Li de ran ças.
Con sul tei o Se na dor Ro me ro Ju cá, Vi ce-Lí der, con -
sul tei o Se na dor Ge ral do Me lo, Lí der do PSDB, pa ra
ver, co mo acon te ce mu i tas ve zes, se uma in for ma ção
po de ria ter che ga do a al guns dos Lí de res, mas não a
to dos. Não ocor reu.

Por tan to, tra ta-se de uma ma té ria aber ta no Go -
ver no. Meu vo to pes so al se rá con trá rio ao re que ri -
men to, por que acre di to que os pon tos co muns en tre a 
Câ ma ra e o Se na do – e fo ram co muns pon tos bas tan -
te sig ni fi ca ti vos, co mo o da sú mu la vin cu lan te – po de -
rão es ses pon tos ser pro mul ga dos pe la Pre si dên cia
do Se na do, uma vez en tran do em vi gor, já o fi ze mos
na re for ma da Pre vi dên cia, já o fi ze mos em ou tras

oca siões, em ou tras emen das cons ti tu ci o na is. E
aque las ma té ri as, es sas sim, que não ti ve ram a ple na
con so nân cia na vo ta ção se sub me te rão ao re tor no à
Câ ma ra Fe de ral, on de ga nha rão a aná li se ne ces sá ria 
à no va con jun tu ra po lí ti ca que se es ta be le ce no Pa ís.
Assim es ta Le gis la tu ra cum pre em ple ni tu de o seu de -
ver e fi ca aber ta tam bém, não im pe din do que a no va
Le gis la tu ra e o no vo for ma to que es tá se bus can do dar
ao Pa ís, no cam po do Exe cu ti vo, que sem pre tem a ver
com es sa ma té ria, fi ca rá tam bém im pos si bi li ta do.

Por tan to o meu vo to pes so al, e re pi to que a ma -
té ria es tá aber ta, é con trá rio ao re que ri men to. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs. e
Srs. Se na do res, con so an te o pa rá gra fo úni co do art.
310 do nos so Re gi men to, o en ca mi nha men to de vo -
ta ção de re que ri men to é li mi ta do a um sig na tá rio e a
um re pre sen tan te de ca da par ti do ou blo co par la men -
tar, sal vo nas ho me na gens de pe sar.

Já se pro nun ci a ram pe lo Par ti do dos Tra ba lha -
do res o Se na dor Tião Vi a na, e, pe lo Go ver no, o Se na -
dor Artur da Tá vo la. Tem a pa la vra ago ra, pe lo PFL, o
Se na dor Jo sé Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pa ra 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, lon ge de mim ques ti o -
nar as ra zões pe las qua is al guns Lí de res subs cre ve -
ram o re que ri men to em apre ço, até por que já fo ram
apre sen ta das ra zões, pe lo Lí der do PT, e con tra-ar gu -
men tos. Eu, que fa lo pe lo meu Par ti do, PFL, te nho o
meu pen sa men to e o de ver de apre sen tar mi nhas
pre o cu pa ções.

Ma is do que pe lo PFL, fa lo co mo ex-Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
por que, nes sa con di ção, de sig nei um de se us ilus tres
Mem bros, o Se na dor Ber nar do Ca bral, por en ten der
em S. Exª ade qua ção e com pe tên cia pa ra o exer cí cio
da fun ção, pa ra a ta re fa de re la tar e pre pa rar pa ra
apre ci a ção das Srªs. e Srs. Se na do res a pro pos ta de
re for ma do Ju di ciá rio, que vi nha da Câ ma ra.

Argu men tos fo ram apre sen ta dos no re que ri -
men to e ex pli ci ta dos por al guns Lí de res, co mo a pou -
ca dis cus são de ques tões fun da men ta is. Até al gu mas 
ma ni fes ta ções, por es cri to, de en ti da des co mo a OAB 
fo ram apre sen ta das.

De se jo pres tar um tes te mu nho co mo ex-Pre si -
den te da CCJ. De po is de de sig nar o Re la tor, to mei a
ini ci a ti va de or ga ni zar um sem nú me ro de au diên ci as
pú bli cas. Eu, pes so al men te, man ti ve con ta to com di ri -
gen tes de en ti da des e or ga ni zei en con tros pa ra que
as pes so as pu des sem opi nar, de ba ter, dis cu tir com
as Srªs. e os Srs. Se na do res ques tões que são ári das. 
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Nem to dos as Srªs. e Srs. Se na do res têm sa ber ju rí di -
co. Eu, por exem plo, sou en ge nhe i ro. Na re for ma do
Ju di ciá rio, há, pa ra mim, pa la vras má gi cas.

Mu i tas dis cus sões ocor re ram. Mu i tas au diên ci -
as pú bli cas acon te ce ram. Lem bro-me, Se na dor Ro -
me ro Ju cá, que tra ba lhou ar du a men te na Re for ma do 
Ju di ciá rio, no ga bi ne te da Li de ran ça do Go ver no, do
Se na dor Artur da Tá vo la, de que mu i tas re u niões
ocor re ram com as ses so res qua li fi ca dos, pa ra que,
pon to a pon to, ques tões ne vrál gi cas da re for ma do
Ju di ciá rio fos sem apro fun da das an tes da dis cus são,
no ple ná rio da CCJ.

Hou ve re u niões pre li mi na res, com as dis cus -
sões na CCJ; foi aber to o pra zo pa ra apre sen ta ção de 
emen das de Ple ná rio; to das as en ti da des ti ve ram
opor tu ni da de de se ma ni fes tar, e ca be a nós de ci dir.

Co lo cou com mu i ta pro pri e da de o Se na dor
Artur da Tá vo la: a nós ca be vo tar e de ci dir. 

O Se na dor Tião Vi a na leu al gu mas ma ni fes ta -
ções im por tan tes, res pe i tá ve is de en ti da des de clas -
se que me re cem o nos so res pe i to, a nos sa aten ção,
mas te nho em mãos tam bém, Sr. Pre si den te, Srªs. e
Srs. Se na do res, ma ni fes ta ção, por exem plo, da Asso -
ci a ção Na ci o nal dos Mem bros do Mi nis té rio Pú bli co,
que diz:

A Asso ci a ção Na ci o nal dos Mem bros
do Mi nis té rio Pú bli co, Co namp, ten do em
vis ta a apre sen ta ção de re que ri men to de
adi a men to de apre ci a ção pelo Ple ná rio do
Se na do da Re for ma do Ju di ciá rio, vem ex -
pres sar a V. Exª o gran de an se io dos Pro cu -
ra do res e Pro mo to res bra si le i ros de que a
pro po si ção em ca u sa não te nha in ter rom pi -
da a sua tra mi ta ção, sen do sub me ti da à vo -
ta ção ain da na pre sen te le gis la tu ra.

E con clui por uma ma ni fes ta ção fa vo rá vel a
que se apre cie logo a pro pos ta de Re for ma do Ju di -
ciá rio.

A Co namp é uma en ti da de que me re ce a au -
diên cia des te Ple ná rio. 

A Ana ma tra – Asso ci a ção Na ci o nal dos Ma gis -
tra dos da Jus ti ça do Tra ba lho, em seu Ofí cio nº 132,
de 2002, di ri gi do ao Sr. Pre si den te do Se na do Fe de ral 
diz:

A Ana ma tra – Asso ci a ção Na ci o nal
dos Ma gis tra dos da Jus ti ça do Tra ba lho, en -
ti da de que con gre ga ma is de três mil ju í zes
do Tra ba lho, em fa ce da po lê mi ca que se
es ta be le ceu em tor no do pros se gui men to
da vo ta ção da pro pos ta de Emen da à Cons -

ti tu i ção nº 29 de 2000, ex ter na seu po si ci o -
na men to, ob je to de de li be ra ção do con se lho 
de re pre sen tan tes, fa vo rá vel à in clu são ime -
di a ta da ma té ria con cer nen te à re for ma do
Po der Ju di ciá rio na pa u ta do ple ná rio da
Ca sa pre si di da por V. Exª, de mo do a que
se al can ce o fi nal da vo ta ção ain da na pre -
sen te Le gis la tu ra.

Ma ni fes ta ções co mo es sa, por tan to, se re pe -
tem. A dis cus são ocor reu à exa us tão. Há al go que me
pre o cu pa. O Se na dor Ber nar do Ca bral, Re la tor que
tra ba lhou do is anos na pro pos ta de re for ma do Ju di -
ciá rio, in fe liz men te não es ta rá co nos co no ano de
2003. O Se na dor Ber nar do Ca bral é ex-Pre si den te da 
OAB, foi o Re la tor da Cons ti tu in te e é um ho mem de
re co nhe ci do sa ber ju rí di co. Des cul pem-me di zer, mas 
is so me le vou a de sig nar S. Exª o Re la tor da re for ma
do Ju di ciá rio quan do pre si di a CCJ. Des per di çar a
opor tu ni da de de ou vir os ar gu men tos do Se na dor
Ber nar do Ca bral é um er ro que es ta Ca sa po de rá co -
me ter. 

Argu men tos, na me di da em que as emen das
se jam apre sen ta das, se rão co lo ca dos de par te a par -
te, a fa vor e con tra. Des per di çar a opor tu ni da de de
ou vir a opi nião do ex-Pre si den te da OAB, do Re la tor
da Cons ti tu in te, do ci da dão que, com sa ber ju rí di co e
com isen ção, du ran te do is anos, tra ba lhou na re for ma 
do Ju di ciá rio é, no mí ni mo, uma in sen sa tez. Esta é
uma opi nião pes so al que te nho o de ver de – em no me 
do meu Par ti do – co lo car. 

Acho que nos res ta, de po is de tu do o que foi fe i -
to, vo tar com lu ci dez, con sis tên cia e con vic ção. Pa ra
is so, é pre ci so ou vir as opi niões a fa vor e con tra, e pa -
ra is so é pre ci so ou vir a opi nião do Se na dor Ber nar do
Ca bral.

O PFL vo ta con tra o re que ri men to.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra, pe lo PDT, o Se na dor Osmar Di as. Lo go a se -
guir, es tá ins cri to o Se na dor Re nan Ca lhe i ros, pe lo
PMDB.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pa ra en ca mi -
nhar vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs. e Srs. Se na do res, por for ça das cir cuns tân ci -
as, já que o Se na dor Ber nar do Ca bral, Pre si den te da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do
Se na do, foi tam bém o Re la tor des ta ma té ria, ti ve que
pre si dir a CCJ em to das as re u niões, com ex ce ção de 
uma, ci ta da aqui pe lo Se na dor Ber nar do Ca bral,
quan do es ta va pre si din do a Co mis são o Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra, por que era o pe río do ele i to ral e eu 
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me en con tra va no meu Esta do. Mas em to das es ti ve
pre sen te.

To mei co nhe ci men to de que o Se na dor Jef fer -
son Pé res, do meu Par ti do, as si nou o re que ri men to
pe lo adi a men to. Mas con ver sei com o Se na dor Se -
bas tião Ro cha, Lí der do PDT, que tem o mes mo pen -
sa men to meu. 

E fiz ques tão de di zer que pre si di to das as re u -
niões por que em to das elas to dos os Se na do res, sem 
ex ce ção, fi ze ram elo gi os pú bli cos ao de sem pe nho do
Se na dor Ber nar do Ca bral, co mo Re la tor, não ape nas
pe la efi ciên cia e pe la de di ca ção, mas pe la for ma de -
mo crá ti ca com que se com por tou o Se na dor, per mi -
tin do to das as pro pos tas de adi a men to de vo ta ção na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia; de
pe di do de pra zo pa ra que de ter mi na das ma té ri as fos -
sem ana li sa das pe los Se na do res; de pe di do de vis ta
pa ra que os Se na do res pu des sem apre ci ar me lhor a
ma té ria. To das as con ces sões fo ram fe i tas pe lo Re la -
tor da ma té ria, o Se na dor Ber nar do Ca bral. No dia –
in clu si ve, é pos sí vel ve ri fi car pe las no tas ta qui grá fi -
cas – em que a Co mis são en cer rou os se us tra ba lhos, 
to dos os Srs. Se na do res, de to dos os par ti dos, se pro -
nun ci a ram elo gi an do a con du ta de mo crá ti ca que per -
mi tiu a par ti ci pa ção, o de ba te aber to de to dos os Srs.
Se na do res, e ma is, de to das as en ti da des re pre sen -
ta ti vas da so ci e da de.

Lem bro-me que, não só nas au diên ci as pú bli -
cas, mas tam bém nas re u niões or di ná ri as, nor ma is,
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
mu i tas das en ti da des es ta vam lá re pre sen ta das, en -
ca mi nhan do do cu men tos, po si ci o na men tos, opi nan -
do em re la ção a ca da te ma e a ca da par te da re for ma
do Po der Ju di ciá rio que vi nha sen do de ba ti da pe la
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Só o
fa to de es sa re for ma es tar tra mi tan do há ma is de no -
ve anos – há qua se dez anos – já su ge re que o Se na -
do Fe de ral tem que de ci dir, por que não é pos sí vel al -
guém usar o ar gu men to de que es ta mos vo tan do de
afo ga di lho. 

Uma das en ti da des que en vi a ram ofí cio li do pe -
lo Se na dor Tião Vi a na usa, se não es se ter mo, um
ter mo se me lhan te pa ra di zer que ma té ria de ta ma nha 
gra vi da de não po de ser vo ta da as sim de afo ga di lho.
Não sei se foi es se o ter mo. Mas o que é en tão vo tar,
de po is de es tu dar, de ana li sar de po is de no ve anos?
Isso sig ni fi ca um pra zo ma i or que o man da to in te i ro
de um Se na dor. Estou aqui con clu in do o meu pri me i ro 
man da to; em fe ve re i ro, co me ça rei meu se gun do man -
da to, e es ta ma té ria tem um tem po de tra mi ta ção ma i -
or do que foi o nos so man da to de Se na dor. Co mo
uma en ti da de po de di zer que es ta mos vo tan do de

afo ga di lho se du ran te do is anos o Re la tor se de bru -
çou e tra ba lhou com uma de di ca ção ím par pa ra ofe -
re cer um tra ba lho de con fi an ça aos Se na do res? S.
Exª ace i tou emen das ofe re ci das pe los Se na do res por 
en ten der que aper fe i ço a vam o tex to que ele ofe re ceu
à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
Por tan to, não é só in jus to com o Se na dor Ber nar do
Ca bral, que tra ba lhou du ran te do is anos; é in jus to
com a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, que du ran te to do es se tem po pra ti ca men te deu
ex clu si vi da de à aná li se da re for ma do Ju di ciá rio em
mu i tas re u niões. Po rém, mu i to ma is do que in jus to
com o Se na dor Ber nar do Ca bral, com a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, o adi a men to é in -
jus to com a so ci e da de bra si le i ra, que re cla ma es sa
re for ma há mu i to tem po. 

Diz-se aqui que nós, Se na do res, te mos que ou -
vir a so ci e da de. E é por ou vir a so ci e da de que con tra -
rio a ati tu de do meu com pa nhe i ro de par ti do, que as -
si nou o re que ri men to pe lo adi a men to. Se o Se na do
qui ser res pe i tar a opi nião da so ci e da de bra si le i ra, vo -
ta rá es ta ma té ria sem adi a men to. Adiá-la sig ni fi ca
adi ar a es pe ran ça da so ci e da de bra si le i ra de ter
aces so ma is fá cil à Jus ti ça e de se ter uma tra mi ta ção
ma is rá pi da dos pro ces sos. To dos re cla ma mos do
em per ra men to da Jus ti ça que a tor na ca da vez ma is
dis tan te do ci da dão.

Du vi do que ha ja um só Se na dor re e le i to nes ta
ele i ção ou não re e le i to, co mo foi o ca so, in fe liz men te,
do Se na dor Ber nar do Ca bral, que foi o Re la tor des ta
ma té ria, que não te nha fa la do, du ran te a cam pa nha
ele i to ral, em se us dis cur sos, nos de ba tes de te le vi -
são, nas en tre vis tas de rá dio, de te le vi são e de jor nal,
que era fa vo rá vel à vo ta ção da re for ma do Po der Ju di -
ciá rio da for ma ma is rá pi da pos sí vel; du vi do que ha ja
um Se na dor pre sen te que, du ran te a sua cam pa nha
ele i to ral, não te nha se uti li za do da ban de i ra da re for -
ma do Ju di ciá rio pa ra se ele ger, ou até não se ele ger,
mas di zen do, pa ra con quis tar o vo to da so ci e da de,
que era fa vo rá vel à vo ta ção da re for ma do Ju di ciá rio.
Lem brou bem o Se na dor Jo sé Fo ga ça que é mu i to
com pli ca do e di fí cil vo tar-se uma re for ma tri bu tá ria,
uma re for ma da pre vi dên cia; mas to dos nós as su mi -
mos com pro mis so pe ran te o nos so Esta do e os nos -
sos ele i to res de que es ta ría mos no Con gres so Na ci o -
nal lu tan do pa ra que a vo ta ção das re for mas es tru tu -
ra is fos se fe i ta de for ma ma is rá pi da pos sí vel pa ra
aten der aos an se i os da so ci e da de bra si le i ra. 

Se qui ser mos ser co e ren tes com o nos so dis -
cur so, co e ren tes com o com pro mis so de es tar aqui
re pre sen tan do a so ci e da de bra si le i ra e aten den do
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aos se us ape los, co mo dis se o ilus tre Se na dor Tião
Vi a na, de ve mos vo tar es ta ma té ria, Sr. Pre si den te.

Dis cor dan do do meu com pa nhe i ro de par ti do,
ve nho à tri bu na pa ra di zer que, co mo pre si di to das as
re u niões, eu gos ta ria de de i xar o tes te mu nho de que
nin guém po de re cla mar que não te ve tem po de apre -
ci ar, de es tu dar, de ana li sar as pro pos tas ofe re ci das
pe lo Re la tor ou que S. Exª te nha aca ta do as ofe re ci -
das por ou tros Se na do res. 

Por is so, de fen do a re je i ção do re que ri men to.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra, pe la or dem de ins cri ção, ao Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pa ra
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, des ne ces sá rio re -
pe tir que to dos nós, nes ta Ca sa, te mos mu i to res pe i to 
pe lo Se na dor Ber nar do Ca bral. Eu, mu i to ma is do que 
qual quer um. É ine gá vel di zer da de di ca ção, da com -
pe tên cia, do bom sen so com que o Se na dor Ber nar do 
Ca bral re la ta es ta ma té ria que é com ple xa. To dos de -
fen de mos a re for ma do Ju di ciá rio. O Bra sil pre ci sa,
sim, mu i to de la. To dos que re mos agi li zar as de man -
das ju di ci a is, que re mos de mo cra ti zar ain da ma is o
ace so à Jus ti ça, que re mos a sú mu la vin cu lan te, que -
re mos re de fi nir com pe tên ci as dos tri bu na is. 

Mas es ta ma té ria, in dis cu ti vel men te, traz al guns 
pon tos po lê mi cos. O bom sen so re co men da que per -
ca mos ma is al gum tem po pa ra ten tar apa rar es sas
ares tas. Eu mes mo es tou dis pos to a fa zê-lo. 

Evi den te men te, es ta ma té ria não é par ti dá ria.
Por is so, ma ni fes to o meu vo to pe la apro va ção do re -
que ri men to de que sou subs cri tor, mas li be ro a ban -
ca da pa ra vo tar de acor do com sua cons ciên cia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy, um dos au to -
res do re que ri men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP. Pa -
ra en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pri me i ra men te, 
ma ni fes to o meu res pe i to ao Se na dor Ber nar do Ca -
bral. Tu do que S. Exª re gis trou co mo ha vi do em nos -
sos diá lo gos nas re u niões da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia é a ple na ex pres são da qui lo
que cons ti tui a mi nha con si de ra ção e ad mi ra ção pe lo
tra ba lho exer ci do por S. Exª nes ta Ca sa e, so bre tu do,
pe lo exem plo com que nos brin dou de de di ca ção ao
es tu do da re for ma do Ju di ciá rio.

Em cer ta oca sião, lem bro que ha via um nú me ro
não ple no de Se na do res na re u nião. Esta vam pre sen -
tes os Se na do res Osmar Di as, Ber nar do Ca bral,

Anto nio Car los Jú ni or e Ro me ro Ju cá, que che ga ra
na que le mo men to; mas não ha via, sal vo en ga no, ma -
is do que se is Se na do res. 

Então, to dos con si de ra mos, na que le mo men to,
da da a com ple xi da de da ma té ria e ten do em vis ta o
nú me ro de emen das, que se ria de bom sen so pro ce -
der ao adi a men to, que, in clu si ve, con tou com a boa
von ta de do Re la tor, Se na dor Ber nar do Ca bral. Tam -
bém é fa to, con for me S. Exª re gis trou, que afir mei que 
se ria res pon sa bi li da de nos sa fa zer gran de es for ço
pa ra que a vo ta ção des ta ma té ria ocor res se ain da
nes ta Le gis la tu ra, lo go após o se gun do tur no das ele -
i ções, que se re a li zou em 27 de ou tu bro.

Trans mi to, in clu si ve, ao Se na dor Ber nar do Ca -
bral que foi a lem bran ça des se epi só dio que nos fez,
as sim co mo a ou tros Se na do res, ava li ar co mo ade -
qua da a pro po si ção fe i ta por di ver sos Par la men ta res,
até mes mo pe lo Lí der do PSDB, Se na dor Ge ral do
Me lo, no sen ti do de que de ve ría mos, pe lo me nos,
mar car a vo ta ção pa ra o dia 13, ain da nes ta Le gis la tu -
ra, em vez de sim ples men te adiá-la pa ra ou tra Le gis -
la tu ra, co mo pre ten dia o pri me i ro re que ri men to.

Ao mes mo tem po, por tan to, es tá va mos ace i tan -
do as su ges tões das en ti da des – OAB, Aju fe e ou tras
– cu jas ma ni fes ta ções fo ram li das pe lo Se na dor Tião
Vi a na. Mas tam bém que ría mos re co nhe cer o tra ba lho 
re a li za do com tan to mé ri to pe lo Se na dor Ber nar do
Ca bral. O re que ri men to, que afi nal aca ba mos apre -
sen tan do, re pre sen ta, por tan to, es sa con si de ra ção,
de um la do, da im por tân cia de re a li zar mos um es for -
ço pa ra ob ter con sen so e le var em con ta a vi são de
to dos aque les que tra ba lham nos ór gãos da Jus ti ça,
se jam ju í zes fe de ra is ou es ta du a is, se jam mem bros
do Mi nis té rio Pú bli co, se jam ju í zes das di ver sas ins -
tân ci as e áre as da Jus ti ça, in clu si ve a tra ba lhis ta e a
mi li tar.

Com pre en de mos per fe i ta men te o ex tra or di ná rio 
es for ço do Se na dor Ber nar do Ca bral di an te do en ten -
di men to por ve zes con fli tan te de um seg men to em re -
la ção a ou tros. Não sou ju ris ta nem mes mo ad vo ga do
– mi nha for ma ção é de ba cha rel em Admi nis tra ção e
de po is mes tra do e dou to ra men to em Eco no mia. Por -
tan to, al guns cur sos na área de Di re i to, sim, eu os fiz,
mas nun ca à al tu ra da for ma ção do meu pre za do ami -
go, Se na dor Ber nar do Ca bral, que, além de emi nen te
ju ris ta, foi Re la tor da Cons ti tu in te. É, por tan to, uma
pes soa que tem ex tra or di ná rio co nhe ci men to nes sa
área e to dos os pre di ca dos pa ra ser Re la tor des sa
PEC, me re cen do o nos so res pe i to. Mas que ro aqui in -
for mar que, des de o pri me i ro ins tan te em que pi sei
nes ta Ca sa, te nho ti do uma re la ção ex tra or di ná ria de
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res pe i to com o Se na dor Ber nar do Ca bral. Esse res -
pe i to é mú tuo e vai con ti nu ar.

O re que ri men to que as si na mos te ve a pre o cu -
pa ção de pres tar ho me na gem ao Se na dor Ber nar do
Ca bral, re co nhe cen do o co nhe ci men to e o va lor do
tra ba lho de S. Exª, mas tam bém a de ou vir os an se i os
que nos pa re ce ram jus tos das di ver sas co mu ni da des
de to dos aque les que li dam na área do Di re i to.

Em prin cí pio, por tan to, a nos sa Ban ca da vo ta rá
a fa vor do re que ri men to. Res pe i ta re mos o re sul ta do e 
es ta re mos pron tos pa ra exa mi nar ca da uma das
emen das e des ta ques ca so a de ci são se ja no sen ti do
de exa mi nar mos de pron to a PEC re fe ren te à re for ma
do Ju di ciá rio.

Qu e ro lem brar, na con clu são, que o atu al Vi -
ce-Pre fe i to de São Pa u lo, De pu ta do Hé lio Bi cu do, foi
o sig na tá rio des sa pro pos ta de emen da à Cons ti tu i -
ção e um dos que ma is ti nha, e tem, o pro pó si to de fa -
zer com que o Po der Ju di ciá rio se ja ca rac te ri za do pe -
la for ma ma is de mo crá ti ca pos sí vel. Pres to, por tan to,
ho me na gem ao ex-De pu ta do Hé lio Bi cu do, que tan to
tra ba lhou nes sa área.

Assim, Sr. Pre si den te, a nos sa ma ni fes ta ção é a 
fa vor do re que ri men to e, ao mes mo tem po, no sen ti do 
de ho me na ge ar o Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Jo sé Fo ga ça, úl ti mo ora dor ins -
cri to.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Pa ra en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Obri ga -
do, Sr. Pre si den te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pa re -
ce-me que os au to res do re que ri men to, com to do o
res pe i to, par tem do pres su pos to de que a vo ta ção
das ma té ri as e o tem po aqui no Se na do são co mo o
rio de He rá cli to, ou se ja, de que nun ca nos ba nha mos
nas mes mas águas. Mas, na ver da de, aqui ocor re o
con trá rio: sem pre vol ta mos a nos ba nhar nas mes -
mas águas. Aqui, fi ze mos uma re for ma do Có di go Ci -
vil que du rou na da ma is, na da me nos que 40 anos. E
eu, que fui o úl ti mo Re la tor do Có di go Ci vil nes ta Ca -
sa, não pos so de i xar de re gis trar o tra ba lho an te ri or -
men te fe i to por ho mens co mo Nel son Car ne i ro, Jo -
sap hat Ma ri nho e Ro nal do Cu nha Li ma, que fo ram os
Re la to res an te ri o res a mim.

O im por tan te, na re for ma do Po der Ju di ciá rio, é
não aban do nar mos o cu nho es sen ci al men te de mo -
crá ti co, aber to e par ti ci pa ti vo da cons tru ção des sa
emen da cons ti tu ci o nal. Ela foi fe i ta as sim, des de o iní -
cio, no Se na do, há do is anos, gra ças ao tra ba lho do
Se na dor Ber nar do Ca bral.

Não há ra zão al gu ma, Sr. Pre si den te, pa ra ima -
gi nar mos que, da qui a dez, tre ze ou vin te e cin co di as, 
ha ve rá me lho res con di ções po lí ti cas pa ra efe ti var es -
se tra ba lho. Não. Esse tra ba lho po de rá ser re a li za do
ago ra. E as con di ções são tão igua is quan to se rão as
que te re mos no dia 13 de de zem bro. O Se na do Fe de -
ral não é o rio de He rá cli to. Aqui as águas são as mes -
mas. Foi as sim na apre ci a ção do Có di go de Pro ces so
Ci vil, que du rou qua ren ta anos. A re for ma do Ju di ciá -
rio tra mi ta há dez anos. O mes mo ocor reu com a Lei
de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal. As
águas são as mes mas, as con di ções po lí ti cas de ho je 
se rão as mes mas da qui a dez di as. O es pa ço de re fle -
xão é o mes mo. E ma is, as emen das não po de rão ser
di fe ren tes. São as mes mas emen das.

A per gun ta é a se guin te: por que não fa zer a dis -
cus são aqui e ago ra? Por que não dar con ti nu i da de
ao tra ba lho que vi nha sen do re a li za do? As en ti da des, 
co mo a Asso ci a ção dos Ma gis tra dos do Bra sil, a Aju -
ris do Rio Gran de do Sul ou a Asso ci a ção do Mi nis té -
rio Pú bli co têm de fen di do a vo ta ção da pro pos ta de
emen da ago ra. O que ta is en ti da des não que rem é
que se ja fe i to de atro pe lo, sem de ba te, sem ana li sar
cu i da do sa e cri te ri o sa men te ca da emen da.

Por tan to, a per gun ta que fi ca é a se guin te, pa ra
os que pre ten dem adi ar: qua is as ra zões, qua is as
con di ções po lí ti cas, qua is os ele men tos de re fle xão,
qua is os ele men tos de ava li a ção que te re mos no dia
13 de de zem bro e que não te mos ho je, que con di ções 
no vas po de rão ser cri a das?

Então, a ques tão é mu i to sim ples: é pos sí vel que 
não se con clua ain da nes ta le gis la tu ra; is to até é pos -
sí vel, mas na da nos im pe de de co me çar e tra ba lhar
co mo se ti vés se mos a pos si bi li da de de con clu ir – e
cre io que po de mos. Ago ra, trans fe rir pa ra o dia 13 de
de zem bro, aí é uma de cla ra ção, no meu en ten der, ab -
so lu ta men te in tem pes ti va, des ca bi da, uma de cla ra -
ção de de sis tên cia, por que co me çar a vo tar no dia 13
é o mes mo que abrir mão de vo tar e apre ci ar es sa
ma té ria ain da nes ta le gis la tu ra. Por is so não con cor -
do com o adi a men to; não con cor do de abrir mão das
mi nhas res pon sa bi li da des, co mo tam bém não con -
cor do que um tra ba lho pos sa de po is ser es va zi a do no 
fu tu ro, o tra ba lho do Se na dor Ber nar do Ca bral. Vo to
con tra, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Jo sé Fo ga -
ça, 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 pe lo
Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. Jo sé Fo ga -
ça, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio, 
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de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pe lo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, de cla ro en cer ra do o pro ces so de en -
ca mi nha men to da vo ta ção.

Em vo ta ção o re que ri men to de adi a men to da
vo ta ção da ma té ria pa ra o dia 13 de de zem bro vin -
dou ro.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, pe ço ve ri fi ca ção de vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pe ço a V.
Exª que com ple te o re que ri men to pe din do apo i a men to.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Com o
apo i a men to dos Se na do res Jo sé Edu ar do Du tra,
Edu ar do Su plicy e He lo í sa He le na, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com o
apo i a men to dos ilus tres Se na do res Jo sé Edu ar do
Du tra, Edu ar do Su plicy e He lo í sa He le na, V. Exªs são
qua tro, quer di zer, há nú me ro ne ces sá rio.

Va mos pro ce der à vo ta ção no mi nal des sa ma té -
ria pe lo pro ces so ele trô ni co. So li ci to às Srªs e aos Srs. 
Se na do res que só co me cem a vo tar no mo men to em
que a Me sa de cla rar is so pos sí vel.

As Srªs. e os Srs. Se na do res que de se ja rem o
adi a men to de vem vo tar “sim”; e os que fo rem con tra o
adi a men to vo tem “não”.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.

Pre si den te, ape nas pa ra um es cla re ci men to com re -
la ção à po si ção do PDT. O Se na dor Jef fer son Pé res é
sig na tá rio do re que ri men to, mas o Se na dor Osmar
Di as, que pre si diu to das as ses sões e que já usou a
tri bu na nes ta tar de, tem a po si ção con trá ria ao adi a -
men to. Da mes ma ma ne i ra, te nho a po si ção no sen ti -
do de que se de va vo tar es sa ma té ria, po is é im por -
tan te pa ra o Pa ís.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – É vo tar.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)

– Sim, vo tar con tra o adi a men to. Por tan to, a ori en ta -
ção do PDT, dos do is Se na do res que es tão no ple ná -
rio, é no sen ti do de vo tar con tra o adi a men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A vo ta -
ção es tá sen do pro ces sa da de for ma no mi nal, ilus tre
Se na dor. É só vo tar “sim” ou “não”.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sim, Sr. Pre si den te, mas gos ta ria de de i xar cla ra a
po si ção do PDT em ple ná rio, que é con tra o adi a -
men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se na -
dor Osmar Di as fa lou que vo ta rá con tra o adi a men to e 
V. Exª, pa re ce-me, es tá afir man do is so.

Por is so di go que é vo tar. Con si de ro en cer ra do o 
pro ces so de en ca mi nha men to, de ex pli ca ções.

Va mos à vo ta ção.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL vo -
ta “não” e pe de aos Srs. Se na do res que vo tem “não” e 
que com pa re çam ao ple ná rio.

O SR. MOZARIILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, que ro fa zer um re gis tro. Co mo es ta -
va ocu pan do a Pre si dên cia, não é pos sí vel com pu tar
o meu vo to pe lo pa i nel. Por tan to, que ro re gis trar o
meu vo to “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Me sa re -
gis tra rá o vo to de V. Exª, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.
Isso já acon te ceu on tem com o Se na dor Edi son Lo bão.

A Pre si dên cia lem bra aos Srs. Se na do res que
re que re ram a ve ri fi ca ção de quo rum têm que vo tar,
se não cai a ma té ria.

A Me sa vol ta a in sis tir com as Srªs e os Srs. Se -
na do res que com pa re çam ao ple ná rio, a fim de exer -
ci ta rem o di re i to de vo to. (Pa u sa.)

A Pre si dên cia so li ci ta aos Srs. Lí de res que con -
vo quem os se us li de ra dos. (Pa u sa.)

A Pre si dên cia es cla re ce que exis te quo rum.
Embo ra o Pre si den te não pos sa vo tar, a sua pre sen -
ça va le pa ra dar quo rum. Por tan to, já exis te quo rum.

O Se na dor Ca sil do Mal da ner es tá vo tan do. Além
dis so, há o vo to a ser com pu ta do do Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti, em bo ra sem re gis tro no pa i nel. (Pa u sa.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si -
den te, pe ço per mis são pa ra so li ci tar aos Se na do res
do PFL, que se en con tram nos ga bi ne tes, que ve -
nham ao ple ná rio vo tar es te re que ri men to, que é de
gran de im por tân cia. (Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Aten ção,
Srªs e Srs. Se na do res, Se na do res Lu is Pas to re, Ri -
car do San tos, Edu ar do Si que i ra Cam pos. (Pa u sa.)

Srªs e Srs. Se na do res, se to dos já vo ta ram, a
Me sa vai de cla rar en cer ra do o pro ces so de vo ta ção.

Está en cer ra da a vo ta ção.
Va mos ao re sul ta do.
Pe ço que não ha ja ma ni fes ta ção do Ple ná rio pa -

ra cum prir o Re gi men to.
Vou com pu tar o vo to do Se na dor Mo za ril do Ca -

val can ti. 

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – São 47
vo tan tes.

Vo ta ram SIM 12 Srs. Se na do res; e NÃO 35 Srs.
Se na do res, por que o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti
vo tou “não”.

Não hou ve abs ten ção.
Está re je i ta do o re que ri men to.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Fa rei um

ape lo às Srªs e Srs. Se na do res com re la ção à ma té -
ria. Pe ço a co la bo ra ção das Li de ran ças par ti dá ri as
pa ra que en vi em à Me sa re la ção das emen das con -
sen su a is bem co mo os re que ri men tos de des ta que,
ten do em vis ta que a es ta ma té ria já fo ram apre sen ta -
das 239 emen das e 113 os re que ri men tos de des ta -
que. As Li de ran ças po de ri am co la bo rar co nos co, pa ra 
que ti vés se mos um bom en ca mi nha men to da vo ta -
ção de tão im por tan te ma té ria. Se as Li de ran ças
aten de rem ao ape lo da Me sa, vo ta re mos ini ci al men te 
o que for con sen su al.

São os se guin tes os re que ri men tos de
des ta que:

REQUERIMENTO Nº 555, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do

com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do do in ci so VIII, do 
art. 93, al te ra do pe lo art. 6º da PEC 29/2000.

Sa la das ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy – Jo sé Edu ar do Du tra.

(Jus ti fi ca ção Oral)

REQUERIMENTO Nº 556 DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do

com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do do in ci so VIII-A,
do art. 93, acres ci do pe lo art. 6º da PEC 29/2000.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002.
Edu ar do Su plicy – Jo sé Edu ar do Du tra.

(Jus ti fi ca ção Oral)

REQUERIMENTO Nº 557, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do

com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do do in ci so XI, do
art. 93, al te ra do pe lo art. 6º da PEC 29/2000.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy – Jo sé Edu ar do Du tra.

(Jus ti fi ca ção Oral)

REQUERIMENTO Nº 558, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do

com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do da ex pres são
“ou re ces so”, cons tan te do in ci so XII, do art. 93,
acres ci do pe lo art. 6º da PEC 29/2000.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy – Jo sé Edu ar do Du tra.

(Jus ti fi ca ção Oral)

REQUERIMENTO Nº 559, DE 2002

Des ta que de dis po si ção pa ra vo ta ção
em se pa ra do.

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to

Inter no, re que i ro des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra -
do, da ex pres são “me di an te de ci são de do is ter ços
dos se us mem bros” cons tan te do art. 103-A da Cons -
ti tu i ção, nos ter mos do art. 14 da PEC nº 29, de 2000.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edson Lo bão.

REQUERIMENTO Nº 560, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do

com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do do in ci so II, do
art. 119, al te ra do pe lo art. 26 da PEC nº 29/2000.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy – Jo sé Edu ar do Du tra.

REQUERIMENTO Nº 561, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do

com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do do art. 120, al te -
ra do pe lo art. 27 da PEC nº 29/2000.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002 –
Edu ar do Su plicy – Jo sé Edu ar do Du tra.

REQUERIMENTO Nº 562, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do
com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
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des ta que para vo ta ção em se pa ra do do in ci so II, do
art. 119, al te ra do pelo art. 26 da PEC nº 29/2000.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy – Jo sé Edu ar do Du tra.

REQUERIMENTO Nº 563, DE 2002

Des ta que de dis po si ti vo pa ra vo ta -
ção em se pa ra do.

Nos ter mos do art. 312, do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, re que i ro des ta que para vo ta ção
em se pa ra do da alí nea e (exer cer ati vi da de po lí ti -
ca-par ti dá ria), do in ci so II, § 5º, do art. 128 da Cons ti -
tu i ção, al te ra do pelo art. 33 da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 29, de 2000.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Arlin do Por to.

REQUERIMENTO Nº 564, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do

com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do do in ci so VI, do
pa rá gra fo úni co, do art. 123, al te ra do pe lo art. 33 do
tex to da PEC nº 29/2000.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy – Jo sé Edu ar do Du tra.

REQUERIMENTO Nº 565, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do
com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que para vo ta ção em se pa ra do do § 2º do art.
132, acres ci do pelo art. 40 do tex to da PEC nº
29/2000 con so li da do pela CCJ. (tex to da PEC)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy – Jo sé Edu ar do Du tra. 

REQUERIMENTO Nº 566, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do
com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que para vo ta ção em se pa ra do da ex pres são
“das Pro cu ra do ri as Esta du a is e do Dis tri to Fe de -
ral”, cons tan te do art. 168, al te ra do pelo ad. 43 do
tex to da PEC 29/2000 con so li da do pela CCJ. (tex to
da PEC)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy – Jo sé Edu ar do Du tra.

REQUERIMENTO Nº 567, DE 2002

Se nhor Pre si den te ,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do

com o art. 361, § 2º do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do da alí nea a do
in ci so I, do art. 96, al te ra do pe lo art. 12 do tex to da
PEC nº 29/2000 con so li da do pe la CCJ.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy – Jo sé Edu ar do Du tra. 

REQUERIMENTO Nº 568, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do

com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do da ex pres são
“ma is an ti gos”, cons tan te da alí nea a, do in ci so I, do
art. 96, al te ra do pe lo art. 12 do tex to da PEC nº
29/2000 con so li da do pe la CCJ. (Emen da 29-CCJ).

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy – Jo sé Edu ar do Du tra.

REQUERIMENTO Nº 569, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do

com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do da ex pres são
“vo lun tá ri os”, cons tan te da alí nea g, do in ci so I, do art. 
96, acres ci do pe lo art. 12 do tex to da PEC 29/2000
con so li da do pe la CCJ.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy – Jo sé Edu ar do Du tra.

REQUERIMENTO Nº 570, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do

com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do do in ci so I, do
art. 98, al te ra do pe lo art. 13 do tex to da PEC 29/2000
con so li da do pe la CCJ.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy – Jo sé Edu ar do Du tra.

REQUERIMENTO Nº 571, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do

com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do do § 2º do art.
98, acres ci do pe lo art. 13 do tex to da PEC 29/2000
con so li da do pe la CCJ.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. _
Edu ar do Su plicy – Jo sé Edu ar do Du tra.
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REQUERIMENTO Nº 572, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des ta que pa ra
vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº 36 apre sen ta da
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia à
PEC nº 29/2000. (Emen da 36-CCJ)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ro me ro Ju cá.

REQUERIMENTO Nº 573, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do ar ti go 312, in ci so II do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des ta que para 
vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº 37 apre sen ta da
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia à
PEC nº 29/2000. (Emen da 37-CCJ)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ro me ro Ju cá.

REQUERIMENTO Nº 574, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do ar ti go 312, in ci so II, com bi na do

com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do da ex pres são
“de ofí cio ou”, cons tan te do § 3º do art. 105, acres ci do
pe lo art. 21 do tex to da PEC nº 29/2000 con so li da do
pe la CCJ. (Emen da 43-CCJ)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy – Jo sé Edu ar do Du tra.

REQUERIMENTO Nº 575, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do
com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que para vo ta ção em se pa ra do do § 2º do art.
125, al te ra do pelo art. 34 do tex to da PEC nº 29/2000
con so li da do pela CCJ. (Emen da 53-CCJ)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy – Jo sé Edu ar do Du tra.

REQUERIMENTO Nº 576, DE 2002

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do
com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que para vo ta ção em se pa ra do do ca put do art.
130-A, acres ci do pelo art. 39 do tex to da PEC nº
29/2000 con so li da do pela CCJ. (Emen da 59-CCJ)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002.–
Edu ar do Su plicy – Jo sé Edu ar do Du tra.

REQUERIMENTO Nº 577, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do
com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que para vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº
63-Ple ná rio à PEC nº 29/2000. (Emen da 63-CCJ)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy, Jo sé Edu ar do Du tra.

REQUERIMENTO Nº 578, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II,  com bi na do

com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do do art. 52 do tex -
to da PEC nº 29/2000 con so li da do pe la CCJ. (Emen -
da 63-CCJ, em par te)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy, Jo sé Edu ar do Du tra.

REQUERIMENTO Nº 579, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des ta que pa ra
vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº 81 apre sen ta da
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia à
PEC nº 29/2000. (Emen da 81-CCJ)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Ro me ro Ju cá.

REQUERIMENTO Nº 580, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do ar ti go 312, in ci so II do Re gi men -

to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des ta que pa ra 
vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº 82 apre sen ta da
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia à
PEC nº 29/2000. (Emen da 82-CCJ)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Ro me ro Ju cá.

REQUERIMENTO Nº 581, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do

com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do da ex pres são “§
4º”, cons tan te do in ci so II do art. 113, al te ra do pe lo
art. 28 do tex to da PEC 29/2000 con so li da do pe la
CCJ. (Emen da 83-CCJ, em par te)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
Nº 582, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312 do Re gi men to Inter no do 

Se na do Fe de ral, re que re mos des ta que, pa ra su pres -
são do in ci so V, do art. 95, cons tan te do tex to con so li -
da do da CCJR do Se na do, pa ra man ter o tex to apro -
va do pe la Câ ma ra dos De pu ta dos. (Emen da CCJ-97)

“V – exer cer a ad vo ca cia, an tes de de -
cor ri dos três anos do afas ta men to do car go
por apo sen ta do ria, exo ne ra ção ou de mis -
são, res trin gin do-se o im pe di men to, do is úl -
ti mos ca sos, ao ju í zo ou tri bu nal do qual se
te nha afas ta do;”

Jus ti fi ca ção

O ime di a to in gres so do juiz na ad vo ca cia logo
após de i xar o car go pode im pli car pri vi lé gio pes so al,
em de tri men to dos de ma is ad vo ga dos. Con tu do, o es -
ta be le ci men to de res tri ção ili mi ta da de pra zo lon go
sig ni fi ca o ine vi tá vel afas ta men to do pro fis si o nal, lan -
çan do-o no os tra cis mo, não per mi tin do que ele vol te a 
tra ba lhar, con tri bu in do com seu co nhe ci men to e ex -
pe riên cia para o en ri que ci men to da cul tu ra ju rí di ca
na ci o nal. Assim, o des ta que su pres si vo não tem cu -
nho me ra men te cor po ra ti vo, como pode pa re cer para
al guns, por que con sul ta ao in te res se pú bli co man ter o 
ci da dão/juiz ati vo após apo sen ta do ria.

Ade ma is, o tex to, tal como pro pos to na CCJ/Se -
na do, im pli ca odi o sa dis cri mi na ção ao juiz apo sen ta -
do, pois só em re la ção a este é que pre va le ce a res tri -
ção ili mi ta da. Embo ra o con te ú do éti co, re co nhe ci do
na idéia, o “re mé dio” não pode ser de ma si a do a pon to 
de pre ju di car a so ci e da de. Daí por que o tex to da Câ -
ma ra, por seu equi lí brio, me re ce ser res ta u ra do. Ao
mes mo tem po que veda a atu a ção do pro fis si o nal/juiz 
como ad vo ga do no âm bi to do ju í zo ou tri bu nal no qual 
ju ris di ci o na va e, por tan to, po de ria exer cer a in fluên cia 
in de se ja da; não lhe to lhe, de for ma ab so lu ta e ili mi ta -
da, a pos si bi li da de de se guir tra ba lhan do no cam po
do di re i to, sen do útil à co le ti vi da de. Tan to pro ce de o
ple i to que fo ram pro pos tas três emen das no ple ná rio
des ta Casa, de nºs 179, 210 e 225, to das ten do como
ob je to re pa rar a dis cri mi na ção ata ca da.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Mo za ril do Ca val can ti.

REQUERIMENTO Nº 583, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do ar ti go 312, in ci so II do Re gi men -

to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des ta que pa ra 
vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº 97 apre sen ta da
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia à
PEC nº 29/2000. (Emen da 97-CCJ)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ro me ro Ju cá.

REQUERIMENTO Nº 584, DE 2002 

(DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO)

Nos ter mos do ar ti go 312, II, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, ve nho re que rer a vo ta ção
em se pa ra do da Emen da de Ple ná rio nº 109, apre -
sen ta da à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29,
de 2000 (Re for ma do Po der Ju di ciá rio). (Emen da nº 
109-Plen)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
João Alber to – Amir Lan do – Lind berg Cury.

REQUERIMENTO 585, DE 2002

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO
PEC Nº 29, DE 2000

(Re for ma do Po der Ju di ciá rio)
(Emen da 117-Plen)

Su pri ma-se o § 2º, do art. 98, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com a no va re da ção da da pe la Emen da nº
117, de Ple ná rio, apro va da pe la Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral.

Jus ti fi ca ção

Embo ra lou vá vel, a emen da apre sen ta da pe lo
no bre Se na dor Pe dro Si mon e aco lhi da pe la CCJC, a
cri a ção da fi gu ra do pro mo tor in ves ti ga dor, no pa ís,
en tra em con fli to com o sis te ma de ad mi nis tra ção da
jus ti ça cri mi nal no Bra sil.

O no vo tex to do § 2º, do art. 98, da Cons ti tu i ção
da Re pú bli ca, ao atri bu ir ao Mi nis té rio Pú bli co a di re -
ção das in ves ti ga ções pre li mi na res (in qué ri tos po li ci -
a is) – ma té ria re je i ta da pe lo le gis la dor cons ti tu in te
sig ni fi ca um gra vís si mo cer ce a men to de de fe sa, ten -
do em vis ta, so bre tu do, que o pro mo tor de jus ti ça, co -
mo par te que é na re la ção pro ces su al, não tem a obri -
ga ção de ser im par ci al.

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral já de ci diu, em re i te -
ra das opor tu ni da des, que o par quet, por ví cio de ori -
gem na in ves ti ga ção ini ci al não tem le gi ti mi da de pa ra
pro ce der à apu ra ção pre li mi nar, pre pa ra tó ria da ação
pe nal, já que a ele tam bém se con fe re o po der de re -
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que rer o ar qui va men to da do cu men ta ção dos fa tos,
si tu a ção que o tor na ria ao mes mo tem po o au tor e o
ju iz da de man da, em ver da de i ro sis te ma in qui si tó rio
ve da do pe la Cons ti tu i ção da Re pú bli ca. Pre ce den tes: 
Re cur sos Extra or di ná ri os nº 205.473, re la tor o Mi nis -
tro Car los Vel lo so; nº 233.072, re la tor o Mi nis tro Nel -
son Jo bim; Inqué ri to nº 1.828-7, en tre ou tros.

Nes te sen ti do, é opor tu no des ta car tre cho do
vo to do Mi nis tro Ma u rí cio Cor rêa – Se gun da Tur ma do 
STF, pu bli ca do no DJ de 3-5-2002, nos au tos do re -
cur so ex tra or di ná rio nº 233.072-4/RJ, quan do diz:

“... Este cri té rio de atri bu ir, na per se cu tio cri mi -
nis, fun ções di fe ren ci a das a do is ór gãos dis tin tos é o
que me lhor se co a du na com o sis te ma acu sa tó rio que 
os es tu di o sos, de uma for ma ge ral con si de ram ma is
efi caz do que o sis te ma in qui si tó rio, no to can te ao
res guar do das ga ran ti as do ci da dão em fa ce do po der 
per se cu tó rio do Esta do.

Em nos sos di as, co mo se po de cons ta tar atra -
vés das de ci sões da Cor te Eu ro péia dos Di re i tos do
Ho mem, há uma gran de pre o cu pa ção em pre ser -
var-se o res pe i to pe lo pro cés équi ta ble e pe la equal té
des ar mes, ga ran ti as que fi cam se ri a men te ame a ça -
das se for per mi ti do a uma das par tes – o Mi nis té rio
Pú bli co – o exer cí cio das múl ti plas fun ções, co mo as
de co lher, di re ta men te e sem qual quer con tro le, as
pro vas da fa se pre li mi nar, e de emi tir, de po is, a opi nio
de lic ti, de sen ca de an do a ação pe nal, com ful cro nas
pro vas por ele pró prio pro du zi das, ao seu pu ro ar bí -
trio.

Ade ma is, sob o as pec to ins ti tu ci o nal, es ta fa cul -
da de de o Mi nis té rio Pú bli co pro du zir, di re ta men te, a
pro va da fa se pre li mi nar da per se cu tio im pli ca ria ou -
tor gar-se a es te ór gão um po der in con tro lá vel em ma -
té ria de ar qui va men to das pe ças de in for ma ção...”

O Mi nis té rio Pú bli co, por ma is im por tan te que
se jam as su as fun ções, não tem obri ga ção de ser im -
par ci al. Sen do par te – ad vo ga do da so ci e da de – a
par ci a li da de lhe é ine ren te (STF-RE nº 215.301-CE).

O ilus tre Pro fes sor e Ju ris ta Aury Lo pes Ju ni or
(tam bém ci ta do pe lo no bre Se na dor Pe dro Si mon na
sua Emen da nº 117 de Ple ná rio), in “Sis te ma de
Inves ti ga ção Pre li mi nar no Pro ces so Pe nal”, edi to ra
Lú men Jú ris, Rio de Ja ne i ro, 2001, p.p. 88/89, des ta -
ca a ques tão, no pon to, cu jas crí ti cas, em re la ção ao
pro mo tor in ves ti ga dor, não fi gu ra ram na re fe ri da
Emen da 117, in ver bis:

“... Pa ra fi na li zar, cum pre pon tu a li zar as prin ci -
pa is crí ti cas ao mo de lo de in ves ti ga ção pre li mi nar a
car go do Mi nis té rio Pú bli co (pro mo tor in ves ti ga dor):

a) His to ri ca men te, o mo de lo está re la -
ci o na do ao uti li ta ris mo ju di ci al e às re for mas 
que, em mo men tos de cri se, bus ca vam o
com ba te do cri me a qual quer cus to.

b) Le va da ao ex tre mo, a trans fe rên cia
de po de res faz com que o juiz ins tru tor de i -
xe de ser o te mí vel, e pas sa a sê-lo o pro -
mo tor, ge ran do a não me nos cri ti cá vel in qui -
si ção do pró prio acu sa dor.

c) O ar gu men to da im par ci a li da de do
MP é uma frá gil cons tru ção téc ni ca fa cil -
men te cri ti cá vel, pois é con trá rio à ló gi ca
pre ten der a im par ci a li da de de uma par te.
Ade ma is, é ab so lu ta men te in con ci liá vel que
uma mes ma pes soa in ves ti gue e acu se e
ain da seja de fen di da sua im par ci a li da de.

d) So men te um Mi nis té rio Pú bli co ins ti -
tu ci o nal men te cal ca do na in de pen dên cia em 
re la ção ao po der Exe cu ti vo e sem que exis -
ta hi e rar quia fun ci o nal in ter na, pode ser o ti -
tu lar da in ves ti ga ção pre li mi nar, sob pena
de con ta mi nar po li ti ca men te o pro ces so pe -
nal com os man dos e des man dos do go ver -
no. E isso nos leva a um ques ti o na men to: se 
para atri bu ir a ins tru ção pre li mi nar ao MP é
ne ces sá rio dotá-lo das ga ran ti as de um au -
tên ti co juiz, por que não en car re gar logo um 
juiz ins tru tor?

e) Na prá ti ca, o pro mo tor atua de for -
ma par ci al e não vê mais que uma di re ção.
Ao trans for mar a in ves ti ga ção pre li mi nar
numa via de mão úni ca, está se acen tu an do 
a de si gual da de das fu tu ras par tes com gra -
ves pre ju í zos para o su je i to pas si vo. E con -
ver tê-la em uma sim ples e uni la te ral pre pa -
ra ção da acu sa ção, uma ati vi da de mi ni ma -
lis ta e re pro vá vel, com ine quí vo cos pre ju í -
zos para a de fe sa.

f) Por fim, o fato de atri bu ir nor ma ti va -
men te a in ves ti ga ção pre li mi nar ao MP não
sig ni fi ca que ela será efe ti va men te le va da a
cabo pelo par quet (eter na luta en tre nor ma -
ti vi da de e efe ti vi da de) e o sis te ma po de rá
se trans for mar de fato na ain da pior in ves ti -
ga ção po li ci al ...”

Ante o ex pos to, so li ci ta mos o apo io dos no bres 
pa res para a apro va ção do pre sen te des ta que à
PEC nº 29/2000.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. – 
Ro meu Tu ma.
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REQUERIMENTO 586, DE 2002

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

PEC Nº 29, DE 2002
(Re for ma do Po der Ju di ciá rio)

(Emen da 117-Plen)

Su pri ma-se o § 2º, do art. 98, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com a no va re da ção da da pe la Emen da nº
117, de Ple ná rio, apro va da pe la Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral.

Jus ti fi ca ção

Embo ra lou vá vel, a emen da apre sen ta da pe lo
no bre Se na dor Pe dro Si mon e aco lhi da pe la CCJC, a
cri a ção da fi gu ra do pro mo tor in ves ti ga dor, no pa ís,
en tra em con fli to com o sis te ma de ad mi nis tra ção da
jus ti ça cri mi nal no Bra sil.

O no vo tex to do § 2º, do art. 98, da Cons ti tu i ção
da Re pú bli ca, ao atri bu ir ao Mi nis té rio Pú bli co a di re -
ção das in ves ti ga ções pre li mi na res (in qué ri tos po li ci -
a is) – ma té ria re je i ta da pe lo le gis la dor cons ti tu in te –
sig ni fi ca um gra vís si mo cer ce a men to de de fe sa, ten -
do em vis ta, so bre tu do, que o pro mo tor de jus ti ça, co -
mo par te que é na re la ção pro ces su al, não tem a obri -
ga ção de ser im par ci al.

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral já de ci diu, em re i te -
ra das opor tu ni da des, que o par quet, por ví cio de ori -
gem na in ves ti ga ção ini ci al não tem le gi ti mi da de pa ra
pro ce der à apu ra ção pre li mi nar, pre pa ra tó ria da ação
pe nal, já que a ele tam bém se con fe re o po der de re -
que rer o ar qui va men to da do cu men ta ção dos fa tos,
si tu a ção que o tor na ria ao mes mo tem po o au tor e o
ju iz da de man da, em ver da de i ro sis te ma in qui si tó rio
ve da do pe la Cons ti tu i ção da Re pu bli ca. Pre ce den tes: 
Re cur sos Extra or di ná ri os nº 205.473, re la tor o Mi nis -
tro Car los Vel lo so; nº 233.072, re la tor o Mi nis tro Nel -
son Jo bim; Inqué ri to nº 1.828-7, en tre ou tros.

Nes te sen ti do, é opor tu no des ta car tre cho do
vo to do Mi nis tro Ma u rí cio Cor rêa – Se gun da Tur ma do 
STF, pu bli ca do no DJ de 3-5-2002, nos au tos do re -
cur so ex tra or di ná rio nº 233.072-4/RJ, quan do diz:

“... Este cri té rio de atri bu ir, na per se cu tio cri mi -
nis, fun ções di fe ren ci a das a do is ór gãos dis tin tos é o
que me lhor se co a du na com o sis te ma acu sa tó rio que 
os es tu di o sos, de uma for ma ge ral con si de ram ma is
efi caz do que o sis te ma in qui si tó rio, no to can te ao
res guar do das ga ran ti as do ci da dão em fa ce do po der 
per se cu tó rio do Esta do.

Em nos sos di as, co mo se po de cons ta tar atra -
vés das de ci sões da Cor te Eu ro péia dos Di re i tos do
Ho mem, há uma gran de pre o cu pa ção em pre ser -

var-se o res pe i to pe lo pro cés équi ta ble e pe la equa li té 
des ar mes, ga ran ti as que fi cam se ri a men te ame a ça -
das se for per mi ti do a uma das par tes – o Mi nis té rio
Pú bli co – o exer cí cio das múl ti plas fun ções, co mo as
de co lher, di re ta men te e sem qual quer con tro le, as
pro vas da fa se pre li mi nar, e de emi tir, de po is, a opi nio
de lic ti, de sen ca de an do a ação pe nal, com ful cro nas
pro vas por ele pró prio pro du zi das, ao seu pu ro ar bí -
trio.

Ade ma is, sob o as pec to ins ti tu ci o nal, es ta fa cul -
da de de o Mi nis té rio Pú bli co pro du zir, di re ta men te, a
pro va da fa se pre li mi nar da per se cu tio im pli ca ria ou -
tor gar-se a es te ór gão um po der in con tro lá vel em ma -
té ria de ar qui va men to das pe ças de in for ma ção ...”

O Mi nis té rio Pú bli co, por ma is im por tan te que
se jam as su as fun ções, não tem obri ga ção de ser im -
par ci al. Sen do par te – ad vo ga do da so ci e da de – a
par ci a li da de lhe é ine ren te (STF-RE nº 215.301-CE).

O ilus tre Pro fes sor e Ju ris ta Aury Lo pes Ju ni or
(tam bém ci ta do pe lo no bre Se na dor Pe dro Si mon na
sua Emen da nº 117 de Ple ná rio), in “Sis te ma de
Inves ti ga ção Pre li mi nar no Pro ces so Pe nal”, edi to ra
Lú men Jú ris, Rio de Ja ne i ro, 2001, p.p. 88/89, des ta -
ca a ques tão, no pon to, cu jas crí ti cas, em re la ção ao
pro mo tor in ves ti ga dor, não fi gu ra ram na re fe ri da
Emen da 117, in ver bis:

“... Pa ra fi na li zar, cum pre pon tu a li zar as prin ci -
pa is crí ti cas ao mo de lo de in ves ti ga ção pre li mi nar a
car go do Mi nis té rio Pú bli co (pro mo tor in ves ti ga dor):

a) His to ri ca men te, o mo de lo está re la -
ci o na do ao uti li ta ris mo ju di ci al e às re for mas 
que, em mo men tos de cri se, bus ca vam o
com ba te do cri me a qual quer cus to.

b) Le va da ao ex tre mo, a trans fe rên cia
de po de res faz com que o juiz ins tru tor de i -
xe de ser o te mí vel, e pas sa a sê-lo o pro -
mo tor, ge ran do a não me nos cri ti cá vel in qui -
si ção do pró prio acu sa dor.

c) O ar gu men to da im par ci a li da de do
MP é uma frá gil cons tru ção téc ni ca fa cil -
men te cri ti cá vel, pois é con trá rio à ló gi ca
pre ten der a im par ci a li da de de uma par te.
Ade ma is, é ab so lu ta men te in con ci liá vel que
uma mes ma pes soa in ves ti gue e acu se e
ain da seja de fen di da sua im par ci a li da de.

d) So men te um Mi nis té rio Pú bli co ins ti -
tu ci o nal men te cal ca do na in de pen dên cia em 
re la ção ao po der Exe cu ti vo e sem que exis -
ta hi e rar quia fun ci o nal in ter na, pode ser o ti -
tu lar da in ves ti ga ção pre li mi nar, sob pena
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de con ta mi nar po li ti ca men te o pro ces so pe -
nal com os man dos e des man dos do go ver -
no. E isso nos leva a um ques ti o na men to: se 
para atri bu ir a ins tru ção pre li mi nar ao MP é
ne ces sá rio dotá-lo das ga ran ti as de um au -
tên ti co juiz, por que não en car re gar logo um 
juiz ins tru tor?

e) Na prá ti ca, o pro mo tor atua de for -
ma par ci al e não vê mais que uma di re ção.
Ao trans for mar a in ves ti ga ção pre li mi nar
numa via de mão úni ca, está se acen tu an do 
a de si gual da de das fu tu ras par tes com gra -
ves pre ju í zos para o su je i to pas si vo. É con -
ver tê-la em uma sim ples e uni la te ral pre pa -
ra ção da acu sa ção, uma ati vi da de mi ni ma -
lis ta e re pro vá vel, com ine quí vo cos pre ju í -
zos para a de fe sa.

f) Por fim, o fato de atri bu ir nor ma ti va -
men te a in ves ti ga ção pre li mi nar ao MP não
sig ni fi ca que ela será efe ti va men te le va da a
cabo pelo Par quet (eter na luta en tre nor ma -
ti vi da de e efe ti vi da de) e o sis te ma po de rá
se trans for mar de fato na ain da pior in ves ti -
ga ção po li ci al ...”

Ante o ex pos to, so li ci ta mos o apo io dos no bres 
pa res para a apro va ção do pre sen te des ta que à
PEC nº 29/2000.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Mo za ril do Ca val can ti.

REQUERIMENTO Nº 587, DE 2002

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do
com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que para vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº
117-Ple ná rio à PEC nº 29/2000. (Emen da
117-PLEN)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy – Jo sé Edu ar do Du tra.

REQUERIMENTO Nº 588, DE 2002

Nos ter mos do ar ti go 312, in ci so II do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des ta que para 
vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº 125 apre sen ta da 
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia à
PEC nº 29/2000. (Emen da 125-PLEN)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ro me ro Ju cá.

REQUERIMENTO Nº 589, DE 2002

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do
com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que para vo ta ção em se pa ra do da Emen da no 
139-Ple ná rio à PEC nº 29/2000. (Emen da
139-PLEN)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy – Jo sé Edu ar do Du tra.

REQUERIMENTO Nº 590, DE 2002
(Des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do)

(Emen da 147-PLEN)

Nos ter mos do ar ti go 312, II, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, ve nho re que rer a vo ta ção
em se pa ra do da Emen da de Ple ná rio nº 147, apre -
sen ta da à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29,
de 2000 (Re for ma do Po der Ju di ciá rio).

Bra sí lia, 20 de no vem bro de 2002. – Tas so Ro -
sa do.

REQUERIMENTO Nº 591, DE 2002
(Des ta que pa ra Vo ta ção em Se pa ra do)

Nos ter mos do ar ti go 312, II, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, ve nho re que rer a vo ta ção
em se pa ra do da Emen da de Ple ná rio nº 147, apre -
sen ta da à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29,
de 2000 (Re for ma do po der Ju di ciá rio). (Emen da
147-Plen)

Bra sí lia, 20 de no vem bro de 2002. – Tas so Ro -
sa do.

REQUERIMENTO Nº 592, DE 2002

Nos ter mos do ar ti go 312, in ci so II do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral; re que i ro des ta -
que para vo ta ção em se pa ra do da Emen da de Ple -
ná rio nº 149 apre sen ta da à PEC nº 29/2000. (Emen -
da 149-Plen.)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Ro me ro Ju cá.

REQUERIMENTO Nº 593, DE 2002

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do
com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i -
ro des ta que para vo ta ção em se pa ra do da Emen da 
nº 149-Ple ná rio à PEC 29/2000. (Emen da
149-Plen)

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Edu ar do Su plicy, José Edu ar do Du tra.
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REQUERIMENTO Nº 594, DE 2002

Des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do.
Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to

Inter no, re que i ro des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do 
da Emen da nº 152 da Pro pos ta de Emen da à Cons ti -
tu i ção nº 29/2000 (Re for ma do Po der Ju di ciá rio), que
al te ra a com pe tên cia pa ra o co nhe ci men to da ação
de aci den te de tra ba lho da Jus ti ça Esta du al pa ra a
Jus ti ça do Tra ba lho. (Emen da 152-Plen)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

REQUERIMENTO Nº 595, DE 2002

Des ta que de dis po si ção pa ra vo ta ção em se pa -
ra do.

Nos ter mos de art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do 
da Emen da nº 152 da Pro pos ta de Emen da à Cons ti -
tu i ção nº 29/2000 (Re for ma do Po der Ju di ciá rio), que
al te rou a com pe tên cia pa ra o co nhe ci men to da ação
de aci den te de tra ba lho da Jus ti ça Esta du al pa ra a
Jus ti ça do Tra ba lho. (Emen da 152-Plen)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Ro meu Tu ma.

REQUERIMENTO Nº 596, DE 2002

Nos ter mos do ar ti go 312, in ci so II do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des ta -
que pa ra vo ta ção em se pa ra do da Emen da de Ple -
ná rio nº 152 apre sen ta da à PEC nº 29/2000. (Emen -
da 152-Plen)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Ro me ro Ju cá.

REQUERIMENTO Nº 597, DE 2002

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do
com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº
152-Ple ná rio à PEC 29/2000. (Emen da 152-Plen)

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Edu ar do Su plicy, José Edu ar do Du tra.

REQUERIMENTO Nº 598, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Com ba se no Arti go 235, Inci so III, Le tra d, Item

6, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, so li ci to
des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº
152, pe la re je i ção, apre sen ta da ao Pa re cer nº 1.035,
re fe ren te à PEC nº 29 de 2000.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002.
Lu iz Pas to re.

REQUERIMENTO Nº 599, DE 2002

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

PEC Nº 29, DE 2000
(Re for ma do Po der Ju di ciá rio)

EMENDA 152

Su pri ma-se, do in ci so I, do art. 109 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, a ex pres são: “... as de aci den te de tra ba -
lho...”. Em de cor rên cia, acres cen te-se o se guin te in ci -
so VII-A, ao art. 115, cons tan te do art. 24 da PEC 29,
de 2000:

“Art. 115. ...............................................
VII-A – Ações re la ti vas aos aci den tes

de tra ba lho, do en ça pro fis si o nal, e de ade -
qua ção am bi en tal para res guar do da sa ú de
e da se gu ran ça do tra ba lha dor,”

Jus ti fi ca ção

A emen da re fe ri da deve ser re je i ta da. O ar gu -
men to prin ci pal des sa ir re sig na ção é de or dem ló gi -
co-ju rí di ca.

A re da ção do art. 109, I, da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, ex cep ci o na da Jus ti ça Fe de ral a com pe tên cia pa -
ra pro ces sar e jul gar as ca u sas re la ti vas a aci den tes
do tra ba lho, co mo cla ra men te emer ge da re da ção da
pres cri ção cons ti tu ci o nal, que re pro du zi mos aba i xo:

Art. 109. Aos ju í zes fe de ra is com pe te
pro ces sar e jul gar:

I – as ca u sas em que a União, en ti da -
de au tár qui ca ou em pre sa pú bli ca fe de ral fo -
rem in te res sa das na con di ção de au to ras,
rés, as sis ten tes ou opo en tes, ex ce to as de
fa lên cia, as de aci den tes de tra ba lho e as
su je i tas à Jus ti ça Ele i to ral e à Jus ti ça do
Tra ba lho. (Gri fa mos)

Nes sa li nha, a ado ção da emen da vai re pre sen -
tar uma eli mi na ção da ex ce ção, ten do po ten ci al pa ra
ge rar in ten sos de ba tes acer ca da com pe tên cia re ma -
nes cen te pa ra a ma té ria.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Iris Re zen de. 

REQUERIMENTO Nº 600, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do

com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº
167-Ple ná rio à PEC 29/2000.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy _ Jo sé Edu ar do Du tra.
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REQUERIMENTO Nº 601, DE 2002
(Des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do)

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do ar ti go 312, II, do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, ve nho re que rer a vo ta ção
em se pa ra do da Emen da de Ple ná rio nº 218, apre -
sen ta da à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29,
de 2000 (Re for ma do Po der Ju di ciá rio).

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Jo sé Agri pi no Ma ia.

REQUERIMENTO Nº 602, DE 2002

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do
com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº
218-Ple ná rio à PEC 29/2000. (Emen da 218-Plen)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. _
Edu ar do Su plicy.

REQUERIMENTO Nº 603, DE 2002

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do
com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº
177-Ple ná rio à PEC 29/2000. (Emen da 177-Plen,
com sub men da)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. _
Edu ar do Su plicy _ Jo sé Edu ar do Du tra.

REQUERIMENTO Nº 604, DE 2002 

Nos ter mos do ar ti go 312, in ci so II do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des ta que pa ra 
vo ta ção em se pa ra do da Emen da de Ple ná rio nº 217
apre sen ta da à PEC nº 29/2000. (Emen da 217-Plen,
com sub men da)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. _
Ro me ro Ju cá.

REQUERIMENTO Nº 605, DE 2002

Nos ter mos do art 312, in ci so II, com bi na do com 
o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro des ta -
que pa ra vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº
217-Ple ná rio à PEC 29/2000. (Emen da 217-Plen,
com sub men da)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. _
Edu ar do Su plicy _ Jo sé Edu ar do Du tra.

REQUERIMENTO Nº 606, DE 2002

Des ta que de dis po si ção pa ra vo ta -
ção em se pa ra do.

(Su be men da à Emen da 232-PLEN, em par te)

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro  des ta que, pa ra vo ta ção em se pa ra -

do, da ex pres são “re a li za do por en ti da de pú bli ca não
per ti nen te à es tru tu ra do Po der Ju di ciá rio”, cons tan te
da su be men da do Re la tor à Emen da 232-PLEN, apre -
sen ta da à PEC 29/00, da Re for ma do Po der Ju di ciá rio.

Sa la das Ses sões 20 de no vem bro de 2002. –
Jo sé Fo ga ça.

REQUERIMENTO Nº 607, DE 2002
(Emen da 232-Plen, com sub men da)

Nos ter mos do dis pos to no ar ti go 312, in ci so II,
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des -
ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do da Emen da Nº 232
– PLEN, de au to ria do Se na dor Ro ber to Re quião, à
PEC 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.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002 –
Se na dor Ro ber to Re quião.

REQUERIMENTO Nº 608, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, des ta que em 

se pa ra do da Emen da nº 112 de e mi nha au to ria, que
pro põe a al te ra ção da alí nea a, in ci so I do art. 96.

Art. 96....................................................

I – .........................................................
a) – pro mo ver a ele i ção de seus ór -

gãos di re ti vos, sen do a es co lha do Pre si -
den te e dos Vice-Pre si den tes pro ce di da
atra vés de voto di re to e se cre to de seus in -
te gran tes e dos ju í zes vi ta lí ci os de pri me i ro
grau, em ati vi da de, por ma i o ria ab so lu ta,
para man da to de dois anos, ve da da a re e le i -
ção, e ela bo rar seus re gi men tos in ter nos,
com ob ser vân cia das nor mas de pro ces so e 
das ga ran ti as pro ces su a is das par tes, dis -
pon do so bre a cri a ção, a com pe tên cia, a
com po si ção e o fun ci o na men to dos res pec -
ti vos ór gãos ju ris di ci o na is e ad mi nis tra ti vos;

Jus ti fi ca ção

(Jus ti fi ca ti va fe i ta oral men te pe lo au tor)

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002 –
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

REQUERIMENTO Nº 609, DE 2002

Nos ter mos do ar ti go 312, in ci so II do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des ta que pa ra 
vo ta ção em se pa ra do da Emen da de Ple ná rio nº 112
apre sen ta da à PEC nº 29/2000.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Ro me ro Ju cá.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE
Nº 610, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do art. 312, II, com bi na do
com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, o des ta que pa ra vo ta ção em se pa ra do da
Emen da de Ple ná rio nº 112, à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 29, de 2000.

“Art. 96. .................................................
I – ..........................................................
a) – pro mo ver a ele i ção de seus ór -

gãos di re ti vos, sen do a es co lha do Pre si -
den te e dos Vice-Pre si den tes pro ce di da
atra vés de voto di re to e se cre to de seus in -
te gran tes e dos ju í zes vi ta lí ci os de pri me i ro
grau, em ati vi da de, por ma i o ria ab so lu ta,
para man da to de dois anos, ve da da a re e le i -
ção, e ela bo rar seus re gi men tos in ter nos,
com ob ser vân cia das nor mas de pro ces so e 
das ga ran ti as pro ces su a is das par tes, dis -
pon do so bre a cri a ção, a com pe tên cia, a
com po si ção e o fun ci o na men to dos res pec -
ti vos ór gãos ju ris di ci o na is e ad mi nis tra ti vos;”

Jus ti fi ca ção
Des de o fi nal do Esta do No vo, to das as Cons ti -

tu i ções ou tor ga ram au to no mia aos Tri bu na is pa ra a
ele i ção de se us car gos di re ti vos, con sa gran do o prin -
cí pio do au to go ver no da ma gis tra tu ra (Pin to Fer re i ra).

No en tan to, com a con so li da ção do Esta do De -
mo crá ti co de Di re i to, é pre ci so ga ran tir aos ju í zes o di -
re i to de ele ger di re ta men te os ad mi nis tra do res de se -
us res pec ti vos Tri bu na is, ga ran tin do-lhes par ti ci pa -
ção ma is efe ti va nos ru mos da Ma gis tra tu ra.

A Ma gis tra tu ra Na ci o nal es tá cons ci en te de su as
res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas. A par ti ci pa ção dos
Ju í zes de pri me i ro grau na es co lha dos Pre si den tes e
Vi ce-Pre si den tes é de fun da men tal im por tân cia, em
ra zão do con ta to que têm com as par tes e se us pa tro -
nos, de co nhe cer e com pre en der não ape nas os an se -
i os da co mu ni da de des ti na tá ria de seu tra ba lho, mas
em es pe ci al a efi cá cia ou ne ces si da de de pro vi dên ci as 
e atos da al ta ad mi nis tra ção do Po der Ju di ciá rio, no
sen ti do de atin gir as me tas por eles pro pos tas.

No Mi nis té rio Pú bli co es ta du al, o Pro mo tor de
Jus ti ça par ti ci pa do pro ces so de es co lha do che fe da
ins ti tu i ção, ou se ja, do Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça do 
Esta do, as sim co mo da com po si ção do Con se lho Su -
pe ri or da que le ór gão, cu jas atri bu i ções são de ex tre -
ma im por tân cia pa ra a car re i ra de se us mem bros. É o
Con se lho Su pe ri or quem pro mo ve e re mo ve os pro -
mo to res de jus ti ça; pre pa ra e re a li za os con cur sos da
ins ti tu i ção; ins ta u ra e jul ga, em pro ces sos ad mi nis tra -
ti vos, as de nún ci as in cu ti das a se us mem bros, etc.

Não fo ra por es ses as pec tos, que, por si, já jus ti -
fi ca ri am a apro va ção da emen da, há, ain da, o que diz

com o ob je ti vo da ma i or de mo cra ti za ção in ter na do
Po der Ju di ciá rio, re cla ma do por to da a ma gis tra tu ra e
pe la so ci e da de bra si le i ra co mo um to do.

Não sen do in sen sí ve is aos re cla mos dos ór gãos 
su pe ri o res da jus ti ça bra si le i ra, ca da vez ma is as so -
ber ba dos de pro ces sos, em fa ce do vi gen te sis te ma
re cur sal, os ju í zes en ten dem, to da via, que os ob je ti -
vos pre co ni za dos pe la pro pos ta de ado ção da sú mu la 
vin cu lan te po dem ser per fe i ta men te al can ça dos por
ou tra via, sem a pre sen ça de ne nhum dos tra u má ti -
cos in con ve ni en tes, an tes apon ta dos.

Pa ra tan to, bas ta rá que os se nho res par la men -
ta res de ci dam es cre ver no tex to na Re for ma Cons ti tu -
ci o nal re la ti va ao Po der Ju di ciá rio dis pon do que ne -
nhum re cur so po de rá ser ad mi ti do ou en de re ça do ao
STF ao STJ e ao TST, sem pre que a de ci são do ór gão 
ju ris di ci o nal de hi e rar quia in fe ri or re fle tir o en ten di -
men to da ju ris pru dên cia des ses tri bu na is.

Qu er di zer: se en tre o ju iz da ca u sa, o tri bu nal de 
ape la ção e o tri bu nal su pe ri or (STF, STJ ou TST) hou -
ver uni for mi da de de en ten di men to ju rí di co em tor no
da ques tão pro pos ta e de ci di da, não ha ve rá, efe ti va -
men te, qual quer ra zão ló gi ca, éti ca ou ju rí di ca que
jus ti fi que a ne ces si da de de no vo pro nun ci a men to
nes ses tri bu na is.

O en ten di men to uni for me das ins tan ci as ju di ci a -
is de ve atu ar, por con se guin te, co mo um fa tor ca paz
de im pe dir a ad mis si bi li da de e o jul ga men to de re cur -
sos, sem que is so ge re a ne ces si da de do ju iz ou tri bu -
nal de ju ris di ção in fe ri or de edi tar uma sú mu la cor res -
pon den te co mo a de no mi na ção (sú mu la im pe di ti va
de re cur so) pos sa even tu al men te su ge rir.

É cer to que a so lu ção al vi tra da per mi ti rá que
qual quer ci da dão in gres se com a ação em ju í zo.

Con vém lem brar que a pro pos ta de sú mu la vin -
cu lan te tam bém não te rá a for ça de evi tar o afo ra men -
to de no vas de man das, mes mo con ten do pre ten sões
con trá ri as à sú mu la. Co mo to dos sa bem, por ser a
ação um di re i to sub je ti vo pú bli co, a par te tem o di re i to
que o Ju di ciá rio emi ta um pro nun ci a men to, mes mo
pa ra de cla rá-la pri va da do di re i to que ale ga ter.

São es sas, den tre ou tras, as ra zões da ma gis -
tra tu ra bra si le i ra pa ra ple i te ar a apro va ção da pro pos -
ta de sú mu la im pe di ti va de re cur sos em lu gar da sú -
mu la vin cu lan te.

Com ela al can çar-se-á a re du ção do vo lu me de
pro ces sos e de re cur sos nos Tri bu na is Su pe ri o res,
man ter-se-á o plu ra lis mo ju rí di co, a in de pen dên cia da 
ma gis tra tu ra e a fe cun da par ti ci pa ção de to dos os
ato res ju di ciá ri os (ad vo ga dos, pro mo to res e ju í zes)
no pro ces so de cri a ção e de ajus ta men to do di re i to às 
re a li da des das di ver sas re giões do pa ís.

Sa la das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Oli vir Ga bar do.
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REQUERIMENTO Nº 611, DE 2002

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

PEC Nº 29, DE 2000
(Re for ma do Po der Ju di ciá rio)

EMENDA Nº 120

Dê-se a se guin te re da ção ao art. 101, in ci so I,
alí nea i, da Cons ti tu i ção Fe de ral:

“Art. 102 ...............................................

..............................................................
i) o ha be as cor pus, quan do im pe tra do 

com fun da men to cons ti tu ci o nal con tra ato
de Tri bu nal Su pe ri or, ou quan do o co a tor ou
o pa ci en te for au to ri da de ou fun ci o ná rio cu -
jos atos es te jam su je i tos di re ta men te à ju ris -
di ção do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, ou se
tra te de cri me su je i to à mes ma ju ris di ção
em uma úni ca ins tâ ni ca;”

Jus ti fi ca ção

A re dis tri bu i ção de com pe tên ci as, prin ci pal men -
te no âm bi to dos Tri bu na is Su pe ri o res e do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, en con tra na re for ma do Po der Ju di -
ciá rio seu ins tru men to ade qua do, in clu si ve por que
pode re pre sen tar sim pli fi ca ção pro ces su al, eli mi na -
ção de ins tân ci as, re cu pe ra ção da lo gi ci da de e da ap -
ti dão na tu ral dos Tri bu na is para da dos te mas e res ta -
u ra ção do juiz na tu ral na sua ple ni tu de.

Nes sa li nha, é in com pre en sí vel que o ha be as
cor pus seja pre ser va do sob com pe tên cia ori gi ná ria
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, na ex ten são em que
pres cri to pelo art. 102, I, i.

A po si ção de Cor te Cons ti tu ci o nal con vi da a eli -
mi nar da com pe tên cia des se Tri bu nal ma té ria que lhe
é ins ti tu ci o nal men te es tra nha. A cus tó dia do di re i to de 
lo co mo ção é ma té ria cons ti tu ci o nal, mas ou tras tan -
tas tam bém o são, sem que o jul ga men to ori gi ná rio do 
pro ces so seja afe ta do di re ta men te à Egré gia Cor te.

A re da ção im pos ta pela Emen da 120 é bas tan te 
para pre ser var a com pe tên cia da Excel sa Cor te e,
prin ci pal men te, para pres tar tri bu to às suas com pe -
tên ci as e à sua po si ção na es tru tu ra do Ju di ciá rio pá -
trio, res trin gin do sua atu a ção às hi pó te ses de im pe -
tra ção des se re mé dio cons ti tu ci o nal quan do, com
fun da men to cons ti tu ci o nal, ata que ato de Tri bu nal Su -
pe ri or ou de au to ri da de su je i ta di re ta men te à ju ris di -
ção do STF.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Íris Re zen de, Se na dor.

REQUERIMENTO Nº 612, DE 2002

 DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

PEC Nº 29, DE 2000
(Re for ma do Po der Ju di ciá rio)

EMENDA Nº 121

Dê-se a se guin te re da ção ao art. 102, in ci so II,
da Cons ti tu i ção:

Art. 102  ................................................
..............................................................
II – jul gar, em re cur so or di ná rio fun da -

do em ma té ria cons ti tu ci o nal, o há be as cor -
pus, o man da do de se gu ran ça, o há be as
data e o man da do de in jun ção de ci di dos em 
úni ca ins tân cia pe los Tri bu na is Su pe ri o res,
se de ne ga tó ria a de ci são.

Jus ti fi ca ção

A ma i or pre ci são da re da ção da Emen da 121 ao 
ca bi men to do re cur so or di ná rio pe ran te o Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral é a ra zão cen tral a re co men dar o seu 
aco lhi men to.

Re al men te, con di ci o nar o re cur so or di ná rio
pe ran te a Excel sa Cor te à exis tên cia e de mons tra -
ção de ma té ria cons ti tu ci o nal não só re i te ra a po si -
ção do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral como Cor te Cons -
ti tu ci o nal como eli mi na de seu mo vi men to fo ren se
um gran de nú me ro de fe i tos me no res, nos qua is,
quer pela qua li da de das par tes, quer pela pro fun di -
da de do ar gu men to, quer pela trans cen dên cia da
tese, não se pode di vi sar ra zão bas tan te a sus ten -
tar essa su bi da.

Não ha ven do con ten ci o so de ma té ria cons ti tu ci -
o nal, há que se pre ser var o es pí ri to do de vi do pro ces -
so le gal e de i xar o jul ga men to às ins tân ci as or di ná ri -
as, se gun do sua vo ca ção na tu ral e a pró pria es tru tu ra 
do Ju di ciá rio.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Íris Re zen de, Se na dor.

REQUERIMENTO Nº 613, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do
com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que para vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº
122-Ple ná rio à PEC 29/2000.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy, José Edu ar do Du tra.
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REQUERIMENTO Nº 614, DE 2002

Des ta que de dis po si ção para vo ta -
ção em se pa ra do.

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra -
do, da emen da de nº 123 – PLEN, apre sen ta da à pro -
pos ta de Emen da  Cons ti tu ci o nal 29/00, da Re for ma
do Po der Ju di ciá rio.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
José Fo ga ça.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
Nº 615, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do art. 312, II, com bi na do
com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, o des ta que para vo ta ção em se pa ra do da
Emen da de Ple ná rio nº 123 à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 29, de 2000.

“Art. 103-A. O Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral po de rá apro var sú mu la, de ofí cio ou por
pro vo ca ção, me di an te de ci são fun da men ta -
da de qua tro quin tos dos mem bros de seu
Ple ná rio, após re i te ra das de ci sões so bre a
ma té ria e de cla rar que seus enun ci a dos, a
par tir da pu bli ca ção, cons ti tu ir-se-ão em im -
pe di men to à in ter po si ção de qua is quer re -
cur sos con tra de ci são que a hou ver apli ca -
do.”

Jus ti fi ca ção

Os ju í zes de todo o Bra sil têm ple na cons ciên cia 
de que a re pe ti ção de ações ver san do ma té ri as já pa -
ci fi ca das pela ju ris pru dên cia com pro me te a ce le ri da -
de da pres ta ção ju ris di ci o nal. O cres ci men to das de -
man das e dos re cur sos, en tre tan to, tam bém pode ser
in ter pre ta do, em sen ti do re ver so, como uma ma i or
de mons tra ção de con fi an ça do povo nas suas ins ti tu i -
ções, se gun do con clu são de pes qui sa da Fun da ção
Kon rad Ade na u er.

Isso sig ni fi ca di zer que a pre o cu pa ção em en -
fren tar e re sol ver o ci ta do pro ble ma, em um país
como o nos so, cu jas re la ções so ci a is aca ba ram sen -
do in ten sa men te ju di ci a li za das, não deve pro du zir li -
mi ta ção aos di re i tos que a Cons ti tu i ção, em boa hora,
veio as se gu rar aos bra si le i ros.

O aces so à Jus ti ça é uma ma ni fes ta ção elo -
qüen te do Esta do de Di re i to De mo crá ti co. A Jus ti ça,
com efe i to, pres ta ser vi ço pú bli co re le van te e, por
isso, afir mar que a so lu ção dos pro ble mas do Ju di ciá -
rio pas sa pela su má ria re du ção do nú me ro de pro ces -

sos ou de re cur sos per mi te afir mar tam bém que os
pro ble mas da sa ú de pú bli ca no Bra sil pas sam pela
re du ção do nú me ro de con sul tas ou de in ter na men tos 
hos pi ta la res, por exem plo.

A pro pos ta de cri a ção da sú mu la vin cu lan te,
para en fren ta men to do pro ble ma, tra rá como pri me i ra 
con se qüên cia a ma i or ero são de po der do Par la men -
to bra si le i ro: os Mi nis tros dos Tri bu na is Su pe ri o res se -
rão trans for ma dos em le gis la do res, com po der de
apli car seus enun ci a dos su mu la res até mes mo re tro -
a ti va men te...

Ela ain da cen tra li za rá as de ci sões nas cú pu las
do Po der Ju di ciá rio, eli mi nan do, na prá ti ca, a ga ran tia
da in de pen dên cia fun ci o nal da ma gis tra tu ra os ju í zes
aca ba rão trans for ma dos em me ros cum pri do res de
or dens, exa ta men te como Na po leão ad vo ga va para a 
ma gis tra tu ra fran ce sa...

A pre ten di da no vi da de, as sim, en ges sa rá a ju -
ris pru dên cia e como con se qüên cia os ad vo ga dos, os
pro mo to res e os ju í zes fi ca rão afas ta dos do pro ces so
de cri a ção e de adap ta ção do di re i to à re a li da de so ci -
al do país.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Oli vir Ga bar do.

REQUERIMENTO Nº 616, DE 2002

Nos ter mos do ar ti go 312, in ci so II do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des ta que para 
vo ta ção em se pa ra do da Emen da de Ple ná rio nº 128
apre sen ta da à PEC nº 29/2000.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Ro me ro Jucá.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
Nº 617, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do art. 312, II, com bi na do
com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, o des ta que para vo ta ção em se pa ra do do in -
ci so V-A e § 5º, que a Emen da de Ple ná rio nº 132 à
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2000,
pre ten de ver su pri mi dos do art. 109 da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

“Art. 109. ...............................................
..............................................................
V-A – as ca u sas re la ti vas a di re i tos hu -

ma nos a que se re fe re o § 5º des te ar ti go;
§ 5º Nas hi pó te ses de gra ve vi o la ção

de di re i tos hu ma nos, o Pro cu ra dor-Ge ral da
Re pú bli ca, com a fi na li da de de as se gu rar o
cum pri men to de obri ga ções de cor ren tes de
tra ta dos in ter na ci o na is de di re i tos hu ma nos
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dos qua is o Bra sil seja par te, po de rá sus ci -
tar, pe ran te o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça,
em qual quer fase do in qué ri to ou pro ces so,
in ci den te de des lo ca men to de com pe tên cia
para a Jus ti ça Fe de ral.”

Jus ti fi ca ção

A ma gis tra tu ra bra si le i ra fe chou ques tão con tra
a fe de ra li za ção da com pe tên cia para jul ga men to dos
cri mes abran gi dos por tra ta dos in ter na ci o na is de di -
re i tos hu ma nos, dos qua is o país seja par te.

A Jus ti ça Fe de ral não pos sui ju í zes em to das as
co mar cas do País, o que con tri bu i ria para ma i or de mo -
ra no jul ga men to dos pro ces sos a ela di ri gi dos por for -
ça do pre ten di do des lo ca men to de com pe tên cia.
Enquan to isso, a Jus ti ça es ta du al man tém enor me ca -
pi la ri da de em todo o ter ri tó rio na ci o nal, tan to que as su -
miu, com re co nhe ci da efi ciên cia, a fun ção ele i to ral que 
é de na tu re za ti pi ca men te fe de ral. De man das ju di ci a is
le va das a ju í zes fe de ra is dis tan tes do lo cal dos fa tos
acar re ta ri am ne ces sa ri a men te a pro du ção de pro vas,
por car tas pre ca tó ri as, pela Jus ti ça Esta du al.

A pro pos ta con subs tan ci a da nos dis po si ti vos
aci ma não con ta com a apro va ção da ma gis tra tu ra
prin ci pal men te por que pre vê que a sus ci ta ção de in ci -
den te de des lo ca men to da com pe tên cia da jus ti ça
dos es ta dos para a jus ti ça fe de ral fi que en tre gue â
con ve niên cia do Po der Exe cu ti vo, por meio do Pro cu -
ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, o ór gão in cum bi do de exe -
cu tar suas po lí ti cas, nes se cam po.

Ora, pou ca co i sa é mais ne fas ta para o re gi me
de mo crá ti co do que se de i xar ao ar bí trio de al guém
ou de al gu ma en ti da de _ cer ta men te com in te res se
ju rí di co, eco nô mi co, po lí ti co, ou qual quer ou tro so bre
de ter mi na da de man da ju di ci al _ o po der de pro vo car,
con cre ta men te, caso a caso, a fi xa ção de com pe tên -
cia de de ter mi na do juiz ou tri bu nal para jul gar tal ou
qual li tí gio ju di ci al.

Já se co nhe ceu tal prá ti ca em al guns pa í ses,
mas in va ri a vel men te em épo ca de di ta du ra.

A re fe ri da pro pos ta gera, tam bém, in se gu ran ça
ju rí di ca. Ao sus ci tar o in ci den te, o Pro cu ra dor-Ge ral
en se ja a avo ca ção da ca u sa de du zi da pelo Pro mo tor
de Jus ti ça ori gi ná rio e agri de ao prin cí pio-ga ran tia do
ju í zo na tu ral, con si de ra do cláu su la pé trea, in sus ce tí -
vel de al te ra ção pelo po der cons ti tu in te de ri va do.

A agra var ain da mais o pro ble ma, sa li en ta-se
que o tex to apro va do para o in ci so V-A é nor ma de im -
pos sí vel con cre ção, eis que não es pe ci fi ca as ca u sas
re la ti vas a di re i tos hu ma nos e, ain da, não faz re mis -
são à lei or di ná ria para essa es pe ci fi ca ção. Com efe i -

to, ao re fe rir-se aos “di re i tos hu ma nos” a nor ma nada
es pe ci fi ca, rom pen do com a me lhor tra di ção de mo -
crá ti ca de nos sas car tas cons ti tu ci o na is, acer ca do
prin cí pio da le ga li da de dos cri mes e das pe nas.

Essa im pre ci são da nor ma le va rá, por ou tro
lado, a uma su ces são in fin dá vel de con fli tos de com -
pe tên cia a abar ro tar os tri bu na is su pe ri o res com pro -
ce di men tos para di ri mir dis pu tas a res pe i to de qual ju -
í zo de ve rá apre ci ar qual ma té ria.

Isso sem con si de rar que os ju ris di ci o na dos se -
quer sa be rão, pre vi a men te, acer ca do ju í zo onde se -
rão jul ga dos, se es ta du al ou fe de ral, pois tudo fi ca rá
na de pen dên cia da von ta de do Pro cu ra dor.

O mes mo pode-se di zer quan to ao § 5º do mes -
mo ar ti go, eis que ao alu dir à “gra ve vi o la ção de di re i -
tos hu ma nos” de i xa em aber to a com pre en são do que
ve nha a ser con si de ra do como cri me nes sa ór bi ta, em
ofen sa aos prin cí pi os uni ver sal men te ace i tos da le ga li -
da de e da ta xa ti vi da de dos cri mes em ti pos ex plí ci tos.

Essas são, den tre ou tras, as prin ci pa is ra zões
da ma gis tra tu ra bra si le i ra para a re je i ção da pro pos ta.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Oli vir Ga bar do.

REQUERIMENTO Nº 618, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, des ta que

para su pri mir o in ci so V-A e § 5º, cons tan te do Art. 25
do Pa re cer nº 538, de 2002, da Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia (Tex to Con so li da do do Re -
la tor). (Emen da 132-Plen)

Art. 109. ................................................
..............................................................
V-A – as ca u sas re la ti vas a di re i tos hu -

ma nos a que se re fe re o § 5º des te ar ti go;
§ 5º Nas hi pó te ses de gra ve vi o la ção

de di re i tos hu ma nos, o Pro cu ra dor-Ge ral da
Re pú bli ca, com a fi na li da de de as se gu rar o
cum pri men to de obri ga ções de cor ren tes de
tra ta dos in ter na ci o na is de di re i tos hu ma nos
dos qua is o Bra sil seja par te, po de rá sus ci -
tar, pe ran te o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça,
em qual quer fase do in qué ri to ou pro ces so,
in ci den te de des lo ca men to de com pe tên cia
para a Jus ti ça Fe de ral.

Jus ti fi ca ção

(Jus ti fi ca ti va fe i ta oral men te pelo au tor)

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ro ber to Sa tur ni no.

Novembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu inta-fe i ra  21 22363

NOVEMBRO 2002108    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



REQUERIMENTO Nº 619, DE 2002

PEC Nº 29, DE 2000
(Re for ma do Po der Ju di ciá rio)

EMENDA Nº 132

Su pri mam-se in ci so V-A e o pa rá gra fo 5º do art.
109, con for me art. 25 da PEC 29/2000, re nu me ran -
do-se os de ma is.

Jus ti fi ca ção

A apre sen ta ção des te des ta que mos tra-se bas -
tan te opor tu na dada à re le vân cia da ma té ria. De bom
al vi tre sa li en tar que o con te ú do da pro pos ta não ape -
nas se mos tra in cons ti tu ci o nal, mor men te se con si de -
ra do o mo de lo atu al, mas tam bém uma afron ta ao
Esta do De mo crá ti co de Di re i to e aos Po de res Cons ti -
tu í dos.

Re gis tre-se que his to ri ca men te o Po der Ju di ciá -
rio vem con quis tan do, com ár duo tra ba lho e es tu do,
que os prin cí pi os e ga ran ti as cons ti tu ci o na is se jam
de vi da men te pra ti ca dos, evi tan do-se, por tan to, sua
vi o la ção. Con tu do, a apro va ção da pro pos ta em en fo -
que pa ra li sa ria o de sen vol vi men to da jus ti ça so ci al
por ca rac te ri zar e ma te ri a li zar a dis cri mi na ção ins ti tu -
ci o nal.

A pro pos ta, ao de i xar ao al ve drio do Pro cu ra -
dor-Ge ral da Re pú bli ca o des lo ca men to da com pe -
tên cia de pro ces sos re la ti vos a cri mes con tra os di re i -
tos hu ma nos, é aten ta tó ria à dig ni da de e à qua li da de
dos tra ba lhos dos ju í zes dos Tri bu na is Esta du a is, pois 
co lo ca-os em po si ção de in fe ri o ri da de ao agre dir o
prin cí pio do juiz na tu ral. É im pe ra ti vo que esta Casa,
ao exa mi nar a ques tão, con si de re, a par tir do en fá ti co
exem plo his tó ri co, a pos si bi li da de de essa ma té ria ce -
der es pa ço no ju í zo ju di ciá rio para ar gu men tos po lí ti -
cos. A con cen tra ção de po der nas mãos de au to ri da -
de pú bli ca, mor men te com re fe rên cia a pro ce di men -
tos ju di ci a is e es pe ci al men te em ma té ri as como di re i -
tos hu ma nos, deve ser afas ta das com de ter mi na ção,
pois que não se pode con di ci o nar a ação do Po der Ju -
di ciá rio a fil tra gens de con ve niên cia po lí ti ca ou go ver -
na men ta is.

Não se bus ca po der, tam pou co re co nhe ci men -
to, mas bus ca-se a ga ran tia do de vi do pro ces so le gal,
com to dos os seus con sec tá ri os, sem que haja a in -
ter fe rên cia po lí ti ca em áre as que de vem pri mar pela
re ti dão, tec ni cis mo e jus ti ça so ci al. Ape nas a in de pen -
dên cia e a pre ser va ção das ga ran ti as que já fo ram al -
can ça das é que im pe di rão que di re i tos mun di al men te 
de fen di dos se jam ob je to do bom sen so e com pro mis -

sos de uma úni ca pes soa, no me a da pelo dig nís si mo
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

Des tar te, a apro va ção da emen da que su pri me
a pro pos ta re ve la-se lan ci nan te, eis que inad mis sí vel
a in ter ven ção do Exe cu ti vo em ma té ri as que são, de
ori gem, do Ju di ciá rio, mor men te por que não se deve
en fra que cer as ins ti tu i ções que es tão con so li da das.
Con tra ri a men te, ne ces sá rio se faz que esta tão dis cu -
ti da re for ma seja con tun den te na apre sen ta ção de
be ne fí ci os, tan to para a po pu la ção que dela ne ces si -
ta, quan to para a clas se que a pro mo ve.

Se na do Fe de ral, 20 de no vem bro de 2002. – Íris 
Re zen de.

REQUERIMENTO Nº 620, DE 2002
(Des ta que para vo ta ção em se pa ra do)

Nos ter mos do ar ti go 312, II, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, ve nho re que rer a vo ta ção
em se pa ra do da Emen da de Ple ná rio nº 132, apre -
sen ta da à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29,
de 2000 (Re for ma do Po der Ju di ciá rio).

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –_
Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – José
Alen car – José Alen car – Ju vên cio da Fon se ca – 
Amir Lan do – Lind berg Cury.

REQUERIMENTO Nº 621, DE 2002

Nos ter mos do ar ti go 312, in ci so II do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des ta que para 
vo ta ção em se pa ra do da Emen da de Ple ná rio nº 132
apre sen ta da à PEC nº 29/2000.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ro me ro Jucá.

REQUERIMENTO Nº 622, DE 2002

Des ta que de dis po si ti vo para vo ta -
ção em se pa ra do.

Nos ter mos do art. 312 do Re gi men to Inter no do 
Se na do Fe de ral, Des ta cam-se, para vo ta ção em se -
pa ra do, a ex pres são “E No me a dos pelo Pre si den te
da Re pú bli ca”, cons tan te do ca put do art. 113, e a ex -
pres são “Por ato do pró prio Tri bu nal”, cons tan te do in -
ci so II do art. 113, to dos da Emen da de Ple ná rio nº
135, de ini ci a ti va do Se na dor Arlin do Por to, apre sen -
ta da à Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29/00,
que tra ta da Re for ma do Po der Ju di ciá rio. (Par te da
Emen da 135-Plen)

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Arlin do Por to.

22364 Quinta-fe i ra  21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2002

    109NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



REQUERIMENTO Nº 623, DE 2002

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do
com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que para vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº
136-Ple ná rio à PEC 29/2000.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy – José Edu ar do Du tra.

(Jus ti fi ca ção Oral)

REQUERIMENTO Nº 624, DE 2002

Nos ter mos do ar ti go 312, in ci so II do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des ta que para 
vo ta ção em se pa ra do da Emen da de Ple ná rio nº 136
apre sen ta da à PEC nº 29/2000.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ro me ro Jucá.

REQUERIMENTO Nº 625, DE 2002

Des ta que de dis po si ção em vo ta ção 
em se pa ra do

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra -
do, da Emen da  de nº 137-PLEN, apre sen ta da à PEC
nº 29/00, da  re for ma do Po der Ju di ciá rio.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
José Fo ga ça.

REQUERIMENTO Nº 626, DE 2002

(Emen da 140-PLEN))

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra -
do da Emen da 140-PLEN, apre sen ta da à PEC nº
29/00, da Re for ma do Po der Ju di ciá rio

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
José Fo ga ça.

REQUERIMENTO Nº 627, DE 2002

Nos ter mos do ar ti go 312, in ci so II do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des ta que para 
vo ta ção em se pa ra do da Emen da de Ple ná rio nº 141
apre sen ta da à PEC nº 29/2000.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Ro me ro Jucá.

REQUERIMENTO Nº 628, DE 2002

Des ta que de dis po si ção para vo ta -
ção em se pa ra do.

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que para vo ta ção em se pa ra do 

da Emen da nº 145-Plen, pri me i ro sig na tá rio o Se na -
dor Ro me ro Jucá.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edi son Lo bão.

REQUERIMENTO Nº 629, DE 2002

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do
com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que para vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº
150-Ple ná rio à PEC nº 29/2000.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy – José Edu ar do Du tra.

REQUERIMENTO Nº 630, DE 2002

Des ta que de dis po si ti vo para vo ta -
ção em se pa ra do.

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des ta que, para
vo ta ção em se pa ra do, da Emen da de Ple ná rio nº 158
ofe re ci da à PEC nº 29, de 2000.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ney Su as su na.

REQUERIMENTO Nº 631, DE 2002

Nos ter mos do ar ti go 312, in ci so II do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des ta que para 
vo ta ção em se pa ra do da Emen da de Ple ná rio nº 160
apre sen ta da à PEC nº 29/2000.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. – 
Ro me ro Jucá.

REQUERIMENTO Nº 632, DE 2002
(Des ta que para vo ta ção em se pa ra do)

Nos ter mos do ar ti go 312, II, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, ve nho re que rer a vo ta ção
em se pa ra do da Emen da de Ple ná rio nº 160, apre -
sen ta da à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29,
de 2000, (Re for ma do Po der Ju di ciá rio).

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ro nal do Cu nha Lima Se bas tião Ro cha – José
Alen car – Amir Lan do – Ju vên cio da Fon se ca –
Lind berg Cury. 

REQUERIMENTO Nº 633, DE 2002

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

PEC Nº 29, DE 2000
(Re for ma do Po der Ju di ciá rio)

EMENDA Nº 160

Res ta be le ça-se o in ci so I do art. 93, apro va do
pela Câ ma ra dos De pu ta dos, mo di fi can do-se aque le
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cons tan te do art 9º da PEC nº 29/2000, de modo a
ado tar-se a se guin te re da ção:

Art. 93. (......)
I – in gres so na car re i ra, cujo car go ini ci al será o

de juiz subs ti tu to, me di an te con cur so pú bli co de pro -
vas e tí tu los, com a par ti ci pa ção da Ordem dos Advo -
ga dos do Bra sil em to das as fa ses, exi gin do-se do ba -
cha rel em di re i to, no mí ni mo, três anos de ati vi da de
ju rí di ca e obe de cen do-se, nas no me a ções, à or dem
de clas si fi ca ção;

(...)”

Jus ti fi ca ção

A de fe sa des ta emen da, vi san do à al te ra ção do
ar ti go 93 da pro pos ta ori gi ná ria, de no ta a pre o cu pa -
ção do le gis la dor com o prin cí pio da iso no mia e da se -
pa ra ção dos po de res. Ou tra não po de ria ser a con clu -
são, eis que não há mo ti vos para dar va zão ao gran de 
equí vo co ins ta la do.

Tem-se como in con ce bí vel a pro pos ta de re a li -
za ção de con cur so pú bli co para a ma gis tra tu ra por
en ti da de ex ter na ao po der equi va len te. Ina ce i tá vel
em ra zão do ca rá ter se gre ga ti vo e in va sor da pro pos -
ta, por quan to co lo ca ria em ques ti o na men to a so li dez
e a ca pa ci da de do Po der Ju di ciá rio, ca u san do ver da -
de i ra cri se ins ti tu ci o nal.

Vi sí vel é a ten ta ti va de in ter fe rên cia e pres sões
ao Po der Ju di ciá rio, o que em mo men to al gum
pode-se ad mi tir, eis que deve ser as se gu ra da a har -
mo nia e o res pe i to en tre os po de res. A ace i ta ção da
pro pos ta fe i ta abre um am plo es pec tro, cuja ne bu lo sa
mos tra-se te me rá ria.

Atu al men te ga ran te-se que a in ves ti du ra so -
men te se dará com a com pro va ção do co nhe ci men -
to es pe cí fi co in dis pen sá vel, além de ga ran tir a pre -
sen ça e fis ca li za ção eqüâ ni me de ins ti tu i ções sé ri -
as, tais como a Ordem dos Advo ga dos do Bra sil e
ou tros. Nada obs tan te, a pro pos ta ori gi ná ria, além
de des ni ve lar o Po der Ju di ciá rio em de tri men to das
re gras ati nen tes ao Po der Exe cu ti vo e Le gis la ti vo,
pode re ve lar-se pe ri go sa pela au sên cia de con tro le, 
bem como pe los flan cos aber tos ao cli en te lis mo po -
lí ti co.

É opor tu no que se per ce ba: a atri bu i ção da
com pe tên cia para a for mu la ção e re a li za ção dos con -
cur sos de aces so à ma gis tra tu ra a en ti da de ex ter na
ao Po der Ju di ciá rio não eli mi na o ris co de con ta mi na -
ção por ele men tos es tra nhos aos de se le ção, an tes
pelo con trá rio. Li vre das pe i as e con tro les do pró prio
po der, os cer ta mes po de ri am, aí sim, ser tra ba lha dos
para o con tor no ou até a eli mi na ção da se le ti vi da de e

da me ri to cra cia. Te mos para nós que o pró prio Ju di -
ciá rio, por en ti da de a ele in ter na, tem con di ções me -
lho res do que qual quer ban ca para a re a li za ção isen -
ta e lim pa de tais cer ta mes.

A ocor rên cia de pos sí ve is fa lhas não é apta
para pro vo car a de ce pa ção dos mem bros do Ju di -
ciá rio em ati vi da des que lhe são ine ren tes. As im -
per fe i ções fo ram de vi da men te cor ri gi das, o que de -
mons tra que as even tu a li da des do pro ces so são
ob je to de mera per se gui ção, tor nan do ques ti o ná vel
o seu pro pó si to.

Urge a apro va ção da emen da apre sen ta da,
mor men te por que evi ta-se a con sa gra ção de dis cri mi -
na ção e de in ter ven ções po lí ti cas que de ve ri am po si -
ci o nar-se dis tan te do que deve ser emi nen te men te
téc ni co. Não há ra zão de dar tra ta men to di fe ren ci a do,
com pre sun ção de sus pe i ção des te Po der, na fe i tu ra
dos cer ta mes pú bli cos, por re ve lar-se aten ta tó rio ao
ór gão pa ci fi ca dor so ci al.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Iris Re zen de.

REQUERIMENTO Nº 634, DE 2002

Se nhor Pre si en te,
Nos ter mos do dis pos to no ar ti go 312, in ci so II,

Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des -
ta que para vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº
168-PLEN, de au to ria do Se na dor Ro ber to Re quião,
à PEC 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.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ro ber to Re quião.

REQUERIMENTO Nº 635, DE 2002

Nos ter mos do dis pos to no ar ti go 312, in ci so II,
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des -
ta que para vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº 169 – 
PLEN, de au to ria do Se na dor Ro ber to Re quião, à
PEC 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.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Ro ber to Re quião.

REQUERIMENTO Nº 636, DE 2002

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do
com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que para vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº
169-Ple ná rio à PEC nº 29/2000.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy – José Edu ar do Du tra.
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REQUERIMENTO Nº 637, DE 2002

Nos ter mos do dis pos to no ar ti go 312, in ci so II,
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des -
ta que para vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº
170-PLEN, de au to ria do Se na dor Ro ber to Re quião,
à nº PEC 29, de 2000, que in tro duz mo di fi ca ções na
es tru tu ra do Po der Ju di ciá rio.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Ro ber to Re quião.

REQUERIMENTO Nº 638, DE 2002

Nos ter mos do ar ti go 312, in ci so II do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ra1, re que i ro des ta que
para vo ta ção em se pa ra do da Emen da de Ple ná rio nº
170 apre sen ta da à PEC nº 29/2000.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002 –
Se na dor Ro me ro Jucá.

REQUERIMENTO Nº 639, DE 2002

Nos ter mos do dis pos to no ar ti go 312, in ci so II,
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des -
ta que para vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº 171–
PLEN, de au to ria do Se na dor Ro ber to Re quião, à
PEC 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.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002 –
Se na dor Ro ber to Re quião.

REQUERIMENTO Nº 640, DE 2002

Nos ter mos do dis pos to no ar ti go 312, in ci so II,
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des -
ta que para vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº 172–
PLEN, de au to ria do Se na dor Ro ber to Re quião, à
PEC 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.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Ro ber to Re quião.

REQUERIMENTO Nº 641, DE 2002

Nos ter mos do dis pos to no ar ti go 312, in ci so II,
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des -
ta que para vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº 173 – 
PLEN, de au to ria do Se na dor Ro ber to Re quião, à
PEC 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.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Ro ber to Re quião.

REQUERIMENTO Nº 642, DE 2002

Nos ter mos do dis pos to no ar ti go 312, in ci so II,
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des -
ta que para vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº 174 – 

PLEN, de au to ria do Se na dor Ro ber to Re quião, à
PEC 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.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Ro ber to Re quião.

REQUERIMENTO Nº 643, DE 2002

Nos ter mos do ar ti go 312, in ci so II do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des ta que para 
vo ta ção em se pa ra do da Emen da de Ple ná rio nº 179
apre sen ta da à PEC nº 29/2000.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Ro me ro Jucá.

REQUERIMENTO Nº 644, DE 2002

Des ta que de dis po si ti vo para vo ta -
ção em se pa ra do.

Nos ter mos do art. 312 do Re gi men to Inter no do 
Se na do Fe de ral, re que i ro des ta que, para vo ta ção em
se pa ra do da Emen da nº 190-PLEN, apre sen ta da a
Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29/00, que tra -
ta da re for ma do Ju di ciá rio.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Wal deck Orne las.

REQUERIMENTO Nº 645, DE 2002

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do
com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro
des ta que para vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº
191-Ple ná rio à PEC nº 29/2000.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Edu ar do Su plicy – José Edu ar do Du tra.

REQUERIMENTO Nº 646, DE 2002

Des ta que de dis po si ção para vo ta -
ção em se pa ra do.

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra -
do, da emen da nº 214-Plen, pri me i ra sig na tá ria a Se -
na do ra Ma ria do Car mo Alves.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Edi son Lo bão.

REQUERIMENTO Nº 647, DE 2002

Nos ter mos do ar ti go 312, in ci so II do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des ta que para 
vo ta ção em se pa ra do da Emen da de Ple ná rio nº 214
apre sen ta da à PEC nº 29/2000.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Ro me ro Jucá.
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REQUERIMENTO Nº 648, DE 2002
(Des ta que para vo ta ção em se pa ra do)

Nos ter mos do ar ti go 312, II, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, ve nho re que rer a vo ta ção
em se pa ra do da Emen da de Ple ná rio nº 214. apre -
sen ta da à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29,
de 2000 (Re for ma do Po der Ju di ciá rio).

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
João Alber to – Amir Lan do – Lind berg Cury.

REQUERIMENTO Nº 649, DE 2002

Des ta que de dis po si ti vo para vo ta -
ção em se pa ra do.

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des ta que, para
vo ta ção em se pa ra do, da Emen da de Ple ná rio nº 221
ofe re ci da à PEC nº 29, de 2000.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ney Su as su na.

REQUERIMENTO Nº 650, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos Des ta que para Vo ta ção em Se pa -

ra do da emen da de nº 227-plen, apre sen ta da a PEC
nº 29/2000, que “in tro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ge ral do Melo.

REQUERIMENTO Nº 651, DE 2002
(Des ta que para Vo ta ção em Se pa ra do)

Nos ter mos do ar ti go 312, II, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, ve nho re que rer a vo ta ção
em se pa ra do da Emen da de Ple ná rio nº 239, apre -
sen ta da à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29,
de 2000 (Re for ma do Po der Ju di ciá rio).

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
João Alber to – Lind berg Cury.

REQUERIMENTO Nº 652, DE 2002

Nos ter mos do ar ti go 312, in ci so II do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro des ta que para 
vo ta ção em se pa ra do da Emen da de Ple ná rio nº 199
apre sen ta da à PEC nº 29/2000. (Emen da 199-Plen)

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ro me ro Jucá.

REQUERIMENTO Nº 653, DE 2002

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, com bi na do
com o art. 361, § 2º, do Re gi men to Inter no, re que i ro

des ta que para vo ta ção em se pa ra do da Emen da nº
202-Ple ná rio à PEC 29/2000. (Emen da 202-Plen)

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy – José Edu ar do Du tra.

REQUERIMENTO Nº 654, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos Des ta que para Vo ta ção em Se pa -

ra do da emen da de nº 207-Plen, apre sen ta da à PEC
nº 29/2000, que “in tro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio”.(Emen da 207-Plen)

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ge ral do Melo.

REQUERIMENTO Nº 655, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos Des ta que para Vo ta ção em Se pa -

ra do da emen da de nº 208-Plen, apre sen ta da à PEC
nº 29/2000, que “in tro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio”.(Emen da 208-Plen)

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ge ral do Melo.

REQUERIMENTO Nº 656, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Re que re mos Des ta que para Vo ta ção em Se pa -
ra do da emen da de nº 209-Plen, apre sen ta da a PEC
nº 29/2000, que “in tro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio”. (Emen da 209-Plen)

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ge ral do Melo. 

REQUERIMENTO Nº 657, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, Des ta que para Vo ta ção em Se pa -

ra do da emen da de nº 210-plen, apre sen ta da à PEC
nº 29/2000, que “in tro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio”. (Emen da 210-Plen)

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ge ral do Melo.

REQUERIMENTO Nº 658, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos Des ta que para Vo ta ção em

Se pa ra do da emen da de nº 212-plen, apre sen -
ta da à PEC nº 29/2000, que “in tro duz mo di fi ca ções
na es tru tu ra do Po der Ju di ciá rio”. (Emen da 212-Plen)

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ge ral do Melo.
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REQUERIMENTO Nº 659, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos Des ta que para Vo ta ção em Se pa -

ra do da emen da de nº 213-plen, apre sen ta da à PEC
nº 29/2000, que “in tro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio”. (Emen da 213-Plen)

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ge ral do Melo.

REQUERIMENTO Nº 660, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos Des ta que para Vo ta ção em Se pa -

ra do da emen da de nº 228-plen, apre sen ta da à PEC
nº 29/2000, que “in tro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio”. (Emen da 228-Plen)

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ge ral do Melo.

REQUERIMENTO Nº 661, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos Des ta que para Vo ta ção em Se pa -

ra do da emen da de nº 229-Plen, apre sen ta da à PEC
nº 29/2000, que “in tro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio”. (Emen da 229-Plen)

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ge ral do Melo.

REQUERIMENTO Nº 662,  2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos Des ta que para Vo ta ção em Se pa -

ra do da emen da de nº 230-Plen, apre sen ta da à PEC
nº 29/2000, que “in tro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio”. (Emen da 230-Plen)

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ge ral do Melo.

REQUERIMENTO Nº 663, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos Des ta que para Vo ta ção em Se pa -

ra do da emen da de nº 231-Plen, apre sen ta da à PEC
nº 29/2000, que “in tro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio”. (Emen da 231-Plen)

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ge ral do Melo.

REQUERIMENTO Nº 664,  2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos Des ta que para Vo ta ção em Se pa -

ra do da emen da de nº 233-Plen, apre sen ta da à PEC

nº 29/2000, que “in tro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio”. (Emen da 233-Plen)

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ge ral do Melo.

REQUERIMENTO Nº 665, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos Des ta que para Vo ta ção em Se pa -

ra do da emen da de nº 235-Plen, apre sen ta da À PEC
nº 29/2000, que “in tro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
Po der Ju di ciá rio”. (Emen da 235-Plen)

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ge ral do Melo.

REQUERIMENTO Nº 666, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos Des ta que para Vo ta ção em Se pa -

ra do da emen da de nº 236-plen., apre sen ta das à
PEC nº 29/2000, que “in tro duz mo di fi ca ções na es tru -
tu ra do Po der Ju di ciá rio”. (Emen da 236-Plen)

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. –
Ge ral do Melo.

REQUERIMENTO Nº 667, DE 2002.
(Des ta que para vo ta ção em se pa ra do)

Nos ter mos do ar ti go 312, II, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, ve nho re que rer a vo ta ção
em se pa ra do da Emen da de Ple ná rio nº 236, apre -
sen ta da à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29,
de 2000 (Re for ma do Po der Ju di ciá rio). (Emen da
236-Plen)

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. – 
Ge ral do Melo. 

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, pela or dem, o 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, gos -
ta ria de fa zer uma pro pos ta aos Lí de res. Já são 20
ho ras. Já to ma mos uma de ci são im por tan te, con ti nu -
ar a vo ta ção da Re for ma do Ju di ciá rio. Qual é a pro -
po si ção que que ria fa zer à Mesa?

Apro va ría mos em blo co to dos os cen to e dez
pe di dos de re que ri men to de des ta que; to dos se ri am
apro va dos, para se rem dis cu ti dos pos te ri or men te.
Fa ría mos um le van ta men to até o iní cio da pró xi ma
se ma na de to dos os des ta ques por as sun to das
emen das e vo ta ría mos em blo co por as sun to, cada
Se na dor sa ben do aqui lo que está sen do vo ta do. Cen -
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to e dez DVSs e mais du zen tas emen das, sem dú vi da
ne nhu ma, por mais que se que i ra co lo car or dem ago -
ra, se ria mu i to di fí cil.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não é
ago ra. Te mos pra zo para fa zer isso. V. Exªs fa rão isso
nor mal men te. Os re que ri men tos es tão na Mesa. Peço 
a com pre en são da Casa para um bom en ca mi nha -
men to da vo ta ção. Não há ne ces si da de de aço da -
men to nes sa ma té ria. Hoje, de ci diu-se po si ti va men te
em re la ção à ma té ria. O mais im por tan te de hoje o
Ple ná rio de ci diu, data ve nia. Ha via um re que ri men to,
e esse re que ri men to foi vo ta do.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra pela or dem, Se na dor José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela or dem. 
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, en tre a sá -
bia de ci são de V. Exª e o que pro põe o Se na dor Ro -
me ro Jucá, há uma di fe ren ça úni ca: que é de se vo tar,
ago ra, os des ta ques. Só isso. De res to, V. Exª e ele es -
tão acor des, e eu es tou acor de com os dois.

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

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, pela or dem, o Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, a de li be ra ção mais im por tan te, o Ple ná rio já to -
mou. O Se na do vai vo tar. Cre io que os Lí de res ago ra
es tão na obri ga ção de, como pro põe o Se na dor Ro -
me ro Jucá, apro var to dos os re que ri men tos de des ta -
que. Se há re que ri men to de des ta que, há Se na do res
que en ten dem que esta ou aque la emen da, este ou
aque le ar ti go de vam ser sub me ti dos a vo tos em se pa -
ra do. 

Fa zen do um aden do à pro pos ta do Se na dor Ro -
me ro Jucá, apro va re mos hoje to dos os re que ri men -
tos de des ta que em blo co e já mar ca ría mos como
pon to úni co da pa u ta, para a pró xi ma quar ta-fe i ra, o
iní cio da vo ta ção. Qu ar ta-fe i ra é um dia no bre do Se -
na do e com cer te za ha ve rá quo rum qua li fi ca do.
Como pon to úni co da pa u ta, na pró xi ma quar ta-fe i ra,
nós já ini ci a ría mos o pro ces so de vo ta ção. Se ria a
pro pos ta do Se na dor Ro me ro Jucá, fa zen do um
aden do para que ela se ini ci as se na pró xi ma quar -
ta-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul -
ta rei as Li de ran ças quan to à pro pos ta do Se na dor

Ro me ro Jucá, que pen so ter a apro va ção do Se na dor
José Edu ar do Du tra, fa lan do pelo PT.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
S. Exª fa lou pelo PT.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Aten ção,
Srªs. e Srs. Se na do res. Hou ve uma pro pos ta para vo -
tar mos hoje só os re que ri men tos de des ta que, não o
mé ri to de les. O re que ri men to foi apre sen ta do pelo
Se na dor Ro me ro Jucá. O Se na dor José Agri pi no fez
uma in ter fe rên cia sa lo mô ni ca. Per mi to-me in ter pre -
tá-la como fa vo rá vel à apro va ção dos re que ri men tos
de des ta que hoje. 

O Se na dor José Edu ar do Du tra, cre io, fa lou pelo 
PT. 

Vou con sul tar os ou tros par ti dos e de ci dir a ma -
té ria.

Com a pa la vra o Lí der do PDT, Se na dor Se bas -
tião Ro cha, para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – O
en ca mi nha men to é fa vo rá vel à vo ta ção, hoje, dos re -
que ri men tos de des ta que. Enten do que de ve ría mos
co me çar a vo tar esta ma té ria, já que é de se jo do Se -
na do a vo ta ção, na ter ça-fe i ra, não na quar ta-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, o PMDB con cor da com a vo ta ção
dos re que ri men tos de des ta que hoje? So men te os re -
que ri men tos de des ta que, não o mé ri to de les. A data
do mé ri to a Pre si dên cia vai co lo car de acor do com o
Re gi men to. Va mos cum prir o Re gi men to.

V. Exª con cor da?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –

Con cor do com o pro ces so su ge ri do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor

Ge ral do Melo, com a pa la vra V. Exª.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, apóio a pro pos ta do Se na dor Ro me -
ro Jucá. Acre di to que seja o pro ce di men to mais ade -
qua do para ser se gui do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Agra de -
ço a V. Exª.

Te nho a im pres são de que ouvi to das as Li de -
ran ças.

Por tan to, con for me de li be ra ção do Ple ná rio, co -
lo co em vo ta ção ape nas os re que ri men tos de des ta -
que, sem en trar mos no mé ri to de cada um de les.

Em vo ta ção to dos os re que ri men tos de des ta -
que apre sen ta dos até ago ra.(Re que ri men tos nºs 555
a 667, de 2002).
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As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos os re que ri men tos de des ta que.
A ma té ria será apre ci a da opor tu na men te, de

acor do com a ma ni fes ta ção do Ple ná rio.

São as se guin tes as ma té ri as que tra -
mi tam em con jun to com a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2002:

11

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)

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.

12

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)

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.

13

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)

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.

14

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)

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.

15

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)

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.

16

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)

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.
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17

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)

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.

18

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)

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.

19

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)

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.

20

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)

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.

21

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)

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.

22

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)

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.

23

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)

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.
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24

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)

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.

25

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)

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.

26

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)

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.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 27:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2002

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à

Cons ti tu i ção nº 14, de 2002, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Fer nan do Ri be i -
ro, que cria com pen sa ção fi nan ce i ra, com
par te da re ce i ta do im pos to de im por ta ção,
às uni da des da Fe de ra ção que pro du zi rem
sal do po si ti vo na sua ba lan ça com o ex te ri -
or, ten do

Pa re cer sob nº 532, 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 Anto nio Car los Ju ni or,
fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 a 4-CCJ,
de re da ção, que apre sen ta, e abs ten ção do
Se na dor Ri car do San tos.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a -
ção so bres ta da em vir tu de do acor do de li de ran ças
re fe ren te à Me di da nº 59, de 2002.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter no,
a ma té ria cons ta rá da Ordem do dia du ran te cin co
ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis cus -
são, em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe re ci -
das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni mo, da
com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a quar ta ses são de dis cus são.
Dis cus são, em con jun to, da pro pos ta e das

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 pros se gui men to da dis cus são.

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 a V. Exª.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, é
para de i xar bem cla ro aos que es tão nos ou vin do que, 
com a vo ta ção des te re que ri men to de des ta que, está
ini ci a do o pro ces so de vo ta ção. Con se qüen te men te,
é ir re ver sí vel o pro ces so de vo ta ção. Qu e ro ape nas
es cla re cer al gu mas pes so as que nos ou vem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sem dú -
vi da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 28:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 2, 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 2, de 2002, ten do como pri -
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me i ro sig na tá rio o Se na dor Ri car do San tos,
que al te ra o § 5º do art. 212 da Cons ti tu i ção
Fe de ral (des ti na ção do sa lá rio-edu ca ção),
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 486, 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.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a -
ção so bres ta da em vir tu de do acor do de li de ran ças
re fe ren te à Me di da nº 59, de 2002.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter no,
a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin co
ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis cus -
são em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe re ci -
das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni mo, da
com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus -
são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem 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 29:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 380, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 380, de 2001, que
ou tor ga per mis são à Fun da ção Sô nia Ivar
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no -
ra na ci da de de Braz lân dia - DF, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 9, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Lind berg Cury.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a -
ção so bres ta da em vir tu de do acor do de li de ran ças
re fe ren te à Me di da nº 59, de 2002.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e 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 380, DE 2001

(Nº 1.012/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção So nia Ivar, 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 Braz lân dia,
Dis tri to Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por -

ta ria nº 348, de 17 de ju lho de 2000, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Sô nia Ivar 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 Braz lân dia, Dis -
tri to Fe de ral.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 30:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 206, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 206, de 2002 (nº
1.287/2001, 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 “Cul tu ra e Sa ú 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 Ca i a pô nia, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 747, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ma u ro Mi ran da.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a -
ção so bres ta da em vir tu de do acor do de li de ran ças
re fe ren te à Me di da nº 59, de 2002.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.

As Srªs e 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 206, DE 2002

(Nº 1.287/2001, 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 Cul tu ra e Sa ú 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 Ca i a pô nia, Esta do de
Go iás.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por -
ta ria nº 758, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za 
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria “Cul tu ra e Sa ú de” a exe cu -
tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca i a pô -
nia, Esta do de Go iás.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 31:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 209, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 209, de 2002 (nº
1.294/2001, 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 Alter na ti va de Ra di o di fu são a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de São Lou ren ço, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 748, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Arlin do Por to.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a -
ção so bres ta da em vir tu de do acor do de li de ran ças
re fe ren te à Me di da nº 59, de 2002.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 209, DE 2002

(Nº 1.294/2001, 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 Alter na ti va de Ra di o di -
fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de São Lou ren ço,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por -

ta ria nº 797, de 28 de de zem bro de 2000, que au to ri za 
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Alter na ti va de Ra di o di fu -
são a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de São Lou ren ço, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item
32:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 229, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 229, de 2002 (nº
1.168/2001, 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, Artís ti ca Co mu ni tá ria Ana Nu -
nes do Rêgo – ABACANR 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 ta le gre, Esta do do Rio Gran de do Nor te,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 923, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra
ad hoc: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a -
ção so bres ta da em vir tu de do acor do de li de ran ças
re fe ren te à Me di da nº 59, de 2002.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do. 

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 229, DE 2002

(Nº 1.168/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Be ne fi cen te, Artís ti ca Co mu ni tá ria
Ana Nu nes do Rêgo – ABACANR a Exe -
cu tar sér vio de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Por ta le gre, 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 à Por -

ta ria nº 401, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Be ne fi cen te, Artís ti ca Co mu ni tá ria Ana
Nu nes do Rêgo - ABACANR 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 ta le gre, 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 33:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 239, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 239, de 2002 (nº
1.008/2001, 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 Artís ti co, Cul tu ral e So -
ci al Me tró po le a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Andra di na,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 925, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Edu ar do Su plicy.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a -
ção so bres ta da em vir tu de do acor do de li de ran ças
re fe ren te à Me di da nº 59, de 2002.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 239, DE 2002

(Nº 1.008/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul -
tu ral e So ci al Me tró po le a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de Andra di na, 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 à Por -

ta ria nº 107, de 30 de ju lho de 1999, que au to ri za a
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e
So ci al Me tró po le 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 Andra di na, 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
34:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 240, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 240, de 2002 (nº
1.019/2001, 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 de Três Fron te i ras “ACTF” a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Três Fron te i ras, Esta do de São
Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 926, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam -
pos.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a -
ção so bres ta da em vir tu de do acor do de li de ran ças
re fe ren te à Me di da nº 59, de 2002.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do. 

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 35:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 241, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 241, de 2002 (nº
1.024/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Só cio-Cul tu ral Ri be i rão Bran 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 Ri be i rão Bran co, Esta do de São Pa u -
lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 806, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Val mir Ama ral.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a -
ção so bres ta da em vir tu de do acor do de li de ran ças
re fe ren te à Me di da nº 59, de 2002.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 241, DE 2002

(Nº 1.024/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Sóco-Cul tu ral Ri be i rão Bran 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 Ri be i rão Bran co, Esta -
do de São Pa u lo.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 387, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Só cio-Cul tu ral Ri be i rão Bran 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 Ri be i rão
Bran co, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item
36:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 242, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 242, de 2002 (nº
1.047/2001, 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 Co mu ni ca ção e Cul tu ra 
de Apo di/RN (ACAPORN) a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Apo di, Esta do do Rio Gran de do Nor te,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 927, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra
ad hoc: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a -
ção so bres ta da em vir tu de do acor do de li de ran ças
re fe ren te à Me di da nº 59, de 2002.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do. 

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 242, DE 2002

(Nº 1.047/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul -
tu ra de Apo di/RN (ACAPORN) a exe cu tar
na ci da de de Apo di, 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 à
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Apo di/RN (ACAPORN) 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 Apo di, 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.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 37:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 243, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 243, de 2002 (nº
1.052/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Rá dio Co mu ni tá ria de Extre moz a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Extre moz, Esta do do Rio Gran de do
Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 928, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra
ad hoc: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a -
ção so bres ta da em vir tu de do acor do de li de ran ças
re fe ren te à Me di da nº 59, de 2002.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do. 

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 243, DE 2002

(Nº 1.052/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Extre moz a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Extre moz, Esta do do
Rio Gran de do Nor te.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 506, de 23 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Extre moz 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 Extre -
moz, 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 38:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 245, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 245, de 2002 (nº
1.218/2001, 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 Esco la de Rá dio São José do 
Vale do Rio Pre to (ACERSJ) 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 do Vale do Rio Pre to, Esta do
do Rio de Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 929, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a -
ção so bres ta da em vir tu de do acor do de li de ran ças
re fe ren te à Me di da nº 59, de 2002.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 245, DE 2002

(Nº 1.218/2001, 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 e Esco la de Rá dio São
José do Vale do Rio Pre to (ACERSJ) 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 do Vale do
Rio Pre to, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por -

ta ria nº 561, de 14 de se tem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Esco la de Rá dio São
José do Vale do Rio Pre to (ACERSJ) a exe cu tar, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São José do Vale 
do Rio Pre to, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 39:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 257, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 257, de 2002 (nº
1.170/2001, 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 De sen vol vi men to Cul tu ral e
Artís ti co de Cor bé lia a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cor -
bé lia, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 755, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Álva ro Dias.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a -
ção so bres ta da em vir tu de do acor do de li de ran ças
re fe ren te à Me di da nº 59, de 2002.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 257, DE 2002

( Nº 1.170, 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 de De sen vol vi men -
to Cul tu ral e Artís ti co de Cor bé lia a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Cor bé lia,  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 à

Por ta ria nº 402, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri -
za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to
Cul tu ral e Artís ti co de Cor bé lia, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cor bé ria, 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 40:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 258, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 258, de 2002 (nº
1.214/2001, 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 Par que Ama zô nia a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Go iâ nia, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 933, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam -
pos.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a -
ção so bres ta da em vir tu de do acor do de li de ran ças
re fe ren te à Me di da nº 59, de 2002.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do. 

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 258, DE 2002

(Nº 1.214/2001, 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 Par que Ama zô nia a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Go iâ nia, Esta do de
Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por -

ta ria nº 551, de 14 de se tem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Par que Ama zô nia a exe cu -
tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Go iâ nia,
Esta do de Go iás.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 41:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 259, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 259, de 2002 (nº
1.252/2001, 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 Co mu ni ca ção e Cul tu ra de
San ta Ma ria/RN ACCCSM/RN a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de San ta Ma ria, Esta do do Rio Gran de
do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 934, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra:
Se na do ra Ma ri na Sil va.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a -
ção so bres ta da em vir tu de do acor do de li de ran ças
re fe ren te à Me di da nº 59, de 2002.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 259, DE 2002

(Nº 1.214/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul -
tu ra de San ta Ma ria/RN ACCCSM/RN a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de San ta Ma ria, Esta do do 
Rio Gran de do Nor te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 734, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za 
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra 
de San ta Ma ria/RN ACCCSM/RN a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de San ta Ma ria, 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 42:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 261, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 261, de 2002 (nº
978/2001, 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 Artís ti co, Cul tu ral e So ci al
de San ta Alber ti na a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de San ta
Alber ti na a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de San ta Alber ti na,
Esta do de São pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 935, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra:
Se na dor Ro meu Tuma.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a -
ção so bres ta da em vir tu de do acor do de li de ran ças
re fe ren te à Me di da nº 59, de 2002.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 261, DE 2002

(Nº 978, na Câ ma ra dos De pu ta dos de 2001)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul -
tu ral e So ci al de San ta Alber ti na a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de San ta Alber ti na, 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 à Por -

ta ria nº 494, de 23 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e
So ci al de San ta Alber ti na a exe cu tar, por três anos,
sem di re to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de San ta Alber ti na, 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.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 43:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 264, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 264, de 2002 (nº
1.106/2001, 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 do Mu ni cí pio de Indi a ra – Go iás
(Rá dio Edu ca ti va 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 Indi a -
ra, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 756, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ma u ro Mi ran da.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a -
ção so bres ta da em vir tu de do acor do de li de ran ças
re fe ren te à Me di da nº 59, de 2002.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 264, DE 2002

(Nº 1.106, 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 Cul tu ral do Mu ni cí pio de Indi a ra –
Go iás (Rá dio Edu ca ti va 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 Indi a ra, Esta do de Go iás.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à
Por ta ria nº 328, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral do Mu ni cí pio de Indi a ra – Go -
iás (Rá dio Edu ca ti va 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 Indi a ra, Esta do de
Go iás.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 44:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 265, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 265, de 2002
(nº 1.128/2001, 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 Pi ra po zi nho a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci a da de de Pi ra po zi nho, Esta do de
São Pa u lo,  ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 936, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuama.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua apre ci a -
ção so bres ta da em vir tu de do acor do de li de ran ças
re fe ren te à Me di da nº 59, de 2002.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 265, DE 2002

(Nº 1.128, 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 de Pi ra po zi nho a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Pi ra po zi nho, 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 à Por -
ta ria nº 545, de 14 de se tem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Pi ra po zi nho a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pi ra po zi nho,
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.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 45:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 32, DE 2001

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em se gun do tur no, da Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 32, de
2001, 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 in ci so
II do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral para
per mi tir o de sen vol vi men to fun ci o nal de
ocu pan te de car go efe ti vo ou em pre go per -
ma nen te, me di an te pro ces so se le ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 236, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça, ofe re -
cen do a re da ção para o se gun do tur no.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 13, quan do teve a
dis cus são en cer ra da e a vo ta ção trans fe ri da para hoje.

Não ha ven do quo rum qua li fi ca do, trans fi ro a
PEC nº 32, de 2001, para a ses são a ser re a li za da na
pró xi ma quar ta-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 46:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 42, DE 2000

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são,
em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 42, de 2000, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma gui to Vi le -
la, que dá nova re da ção ao art. 217 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para ve dar a re con du -
ção dos di ri gen tes de en ti da des de ad mi nis -
tra ção do des por to por mais de um pe río do
con se cu ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1.178, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias, fa vo rá vel, 
com as Emen das nºs 1 e 2-CCJ, que apre -
sen ta, e vo tos con trá ri os dos Se na do res
José Edu ar do Du tra, Le o mar Qu in ta ni lha e
Bel lo Par ga.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 13, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter no,
a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin co

ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis cus -
são, em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe re ci -
das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni mo, da
com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a quin ta e úl ti ma ses são de dis -
cus são.

Dis cus são em con jun to da pro pos ta e das
emen das. (Pa u sa.)

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

A ma té ria, por fal ta de quo rum qua li fi ca do, é
trans fe ri da para a ses são a ser re a li za da na pró xi ma
quar ta-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 47:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 71, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 71, de 2002 (nº
1.192/2001, 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 e Cul tu ra de Bon fi nó po lis a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Bon fi nó po lis, Esta do de
Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 759, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ma u ro Mi ran da.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

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

o en ca mi nha men to.
As Srªs 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 71, DE 2002

(Nº 1.192/2001, 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 ca ção e Cul tu ra de Bon fi nó -
po lis a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Bon fi nó po lis,
Esta do de Go iás.

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  345, de 17 de ju lho de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Bon fi nó -
po lis a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si -
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de Bon fi nó po lis, Esta do de Go iás.

Art. 2º  Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 48:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 78, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 78, de 2002 (nº
1.023/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Ipo ra en se de Co mu ni ca ção - ASSICOM a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ipo rá, Esta do de Go iás,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 760, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ma u ro Mi ran da.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

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

o en ca mi nha men to.
As Srªs 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 78, 
DE 2002

(Nº 1.023/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Ipo ra en se de Co mu ni ca ção –
ASSICOM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ipo rá,
Esta do de Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º  Fica apro va do o ato a que se re fe re a

Por ta ria nº 435, de 3 de agos to de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Ipo ra en se de Co mu ni ca ção –
ASSICOM 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 Ipo rá, Esta do de Go iás.

Art. 2º  Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 49:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 88, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 88, de 2002 (nº
1.078/2001, 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 De sen vol vi men to Cul tu ral e
Artís ti co de Qu i tan di nha a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Qu i tan di nha, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 762, 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. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs 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 88, DE 2002 

(Nº 1.078/2001, 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 De sen vol vi men to
Cul tu ral e Artís ti co de Qu i tan di nha a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Qu i tan di nha, 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 à Por ta -

ria nº 462, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu ral e 
Artís ti co de Qu i tan di nha 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 Qu i tan di nha, 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.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 50:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 111, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 111, de 2002 (nº
974/2001, 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 Cul tu ral e Artís ti co da Co -
mu ni da de de São João do Tri un fo - PR a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de São João do Tri un fo, Esta -
do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 766, 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. (Pa u sa.)

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

As Srªs 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 111, DE 2002

(Nº 974/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de De sen vol vi men to Cul tu ral e
Artís ti co da Co mu ni da de de São João do
Tri un fo – PR a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São
João do Tri un fo, 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 à Por -
ta ria nº 486, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção do De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co
da Co mu ni da de de São João do Tri un fo – PR a exe cu -
tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São
João do Tri un fo, 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 51:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 266, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 266, de 2002 (nº
1.132/2001, 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 Sapé 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 Sapé,
Esta do da Pa ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 937, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Adir Gen til.

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 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 pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 266, DE 2002 

(Nº 1.132, de 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 Sapé 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 
Sapé, Esta do da Pa ra í ba.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à

Por ta ria nº 682, de 25 de ou tu bro de 2000, que au to ri -
za a Rá dio Co mu ni tá ria Sapé 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 Sapé, Esta do da Pa -
ra í ba.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na ci da de de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 52:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 349, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 349, de 2002 (nº
1.476/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
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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 Ca ná po lis, Esta do
de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.004, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)

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

As Srªs 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 349, DE 2002

(Nº 1.476/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga a 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 Ca ná -
po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º  Fica apro va do o ato a que se re fe re à

Por ta ria nº 164, de 27 de mar ço de 2001, que ou tor ga
per mis são á Rá dio FM de Ipo rá 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 ná po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 53:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 551, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 551, de 2002 (nº
2.098/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Su per Rá dio DM 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 Ale gre, Esta do do
Espí ri to San to, ten do Pa re cer fa vo rá vel, sob

nº 1.073, de 2002, da Co mis são de Edu ca -
ção, Re la tor: Se na dor Ri car do San tos.

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 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 pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 551, DE 2002

(Nº 2.098/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Su per Rá dio DM 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 Ale gre, Esta do
do Espí ri to San to.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por -
ta ria nº 157, de 27 de mar ço de 2001, que ou tor ga
per mis são à Su per Rá dio DM 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 Ale gre, Esta do do Espí ri to San to.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 54:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 82, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 82, de 2000, de ini ci a ti va
da Co mis são Di re to ra, que dis põe so bre a
Po lí cia do Se na do Fe de ral, ten do

Pa re ce res sob nºs 972 e 973, de 2002, 
das Co mis sões 

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, 
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, fa vo rá vel,
com as Emen das nºs 3 a 6-CCJ, que apre -
sen ta; pela re je i ção das Emen das nºs 1 e
2-Plen, com vo tos em se pa ra do, con trá rio
do Se na dor Ro ber to Fre i re, e fa vo rá vel do
Se na dor Se bas tião Ro cha; e
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– da Co mis são Di re to ra, Re la tor: Se -
na dor Car los Wil son, fa vo rá vel, com a
Emen da nº 7-CDir (Subs ti tu ti vo), que ofe -
re ce.

A Pre si dên cia trans fe re a apre ci a ção des ta
ma té ria para a ses são da pró xi ma quar ta-fe i ra.

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 que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.130, 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 468, de
2002 (nº 1.702/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Edi to ra Boa Vis ta 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 Boa
Vis ta, Esta do de Ro ra i ma.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

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 468, de 2002 (nº 1.702,
de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
ato que ou tor ga con ces são à Edi to ra Boa Vis ta
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 Boa Vis ta, Esta do de
Ro ra i ma.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.353,
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 do De cre to de 5 de
de zem bro de 2001, 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 Edi to ra Boa Vis ta Ltda. (cf. fl. 29):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Ge tú lio Alber to de Sou za Cruz 40.000
• Ma ria de Na za ré Ara ú jo de Sou za Cruz 10.000
To tal de Co tas 50.000

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, o De pu ta do Ju lio Se meg hi -
ni.

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 de 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 468, 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 Edi to ra Boa
Vis ta 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, 19 de no vem bro de 2002. – 
Ri car do San tos – Ro ber to Re quião. 
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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.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

Não há mais ora do res ins cri tos.
O Sr. Se na dor Car los Pa tro cí nio 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. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.

Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, des de a sua cri a -
ção, co in ci din do com a pro mul ga ção da Car ta Cons ti -

tu ci o nal de 05 de ou tu bro de 1988, o meu Esta do, o
To can tins, vem ca rac te ri zan do sua tra je tó ria, den tro
da Fe de ra ção bra si le i ra, como uma jo vem Uni da de
pre o cu pa da em in for mar sua cons tru ção co ti di a na
pela via da mo der ni da de. Um ca mi nho que, se não
dis pen sa os apor tes pú bli cos re gu la res, pri vi le gia o
in cen ti vo e o es ta be le ci men to con cre to das pré-con -
di ções in dis pen sá ve is para a ação ci da dã, co or de na -
da e efi caz da ini ci a ti va pri va da. É cer to que o pri me i -
ro mo men to exi giu in ves ti men tos pú bli cos re le van tes,
es pe ci al men te de vi do ao ver da de i ro des ca so que o
nor te de Go iás me re cia do Po der Pú bli co Esta du al. 

Ape nas para re cu pe rar e fi xar da dos de uma re -
a li da de que mu i to cus tou aos to can ti nen ses, em ter -
mos de de sen vol vi men to, re cor do que a re gião que
hoje con for ma o Esta do de To can tins ge ra va dois
quin tos da re ce i ta tri bu tá ria de Go iás. Re ce bia, en tão, 
como re tor no, par ce las in sig ni fi can tes, tan to em in -
ves ti men tos quan to na pró pria ma nu ten ção dos ra ros
ór gãos afe tos ao se tor pú bli co es ta du al. Mas, fe liz -
men te, tudo isso é pas sa do, e o que nos im por ta é
ape nas co nhe cê-lo, para me lhor ge rir o pre sen te e
pro je tar o fu tu ro com se gu ran ça, ar ro jo e de ter mi na -
ção. Um fu tu ro se gu ra men te aus pi ci o so para o To can -
tins e para to dos os bra si le i ros que ali vi vem, tra ba -
lham, e aju dam a cons tru ir um Bra sil me lhor. 

Den tro des sa li nha de con vic ção e ação, des de
os pri mór di os, vi mos cons ta tan do o en tu si as mo, tan to 
dos na tu ra is da ter ra quan to dos que acor re ram, vin -
dos dos qua tro can tos do ter ri tó rio na ci o nal. É evi den -
te, tam bém, a im por tân cia que con ce dem ao em pre -
en de do ris mo, à ca pa ci da de in di vi du al e co le ti va de
ge ra ção de ri que zas, de cor rer ris cos e lan çar nas li -
des da vida eco nô mi ca agen tes cons tru to res, ca pa -
zes de atu ar in de pen den te men te da in ter ven ção ou
sub ven ção es ta tal.

A des pe i to das di fi cul da des in fra-es tru tu ra is
com que se de fron ta um Esta do com me nos de 13
anos de exis tên cia, vi mos con quis tan do gra us sig ni fi -
ca ti vos de avan ço eco nô mi co. Nos dez anos que se
se gui ram à sua cri a ção, o To can tins ex pe ri men tou o
ex pres si vo cres ci men to de 60%, com re la ção à si tu a -
ção ori gi nal da re gião em que está in se ri do. Este fato
com pro va o ca rá ter bri o so e tra ba lha dor da po pu la -
ção que, mo vi da pe los ide a is de pro gres so e ci da da -
nia, se em pe nha de sol a sol.

Com esse es pí ri to de luta e su pe ra ção, de
não-con for mis mo – tra ços mar can tes da gen te do To -
can tins – e ins pi ra dos pelo pro gra ma fe de ral Inves te
Bra sil, es ta mos dan do iní cio a uma nova eta pa da
vida eco nô mi ca do Esta do. Tra ta-se do Inves te To can -
tins, opor tu na e pro mis so ra ini ci a ti va da Fe de ra ção
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da Agri cul tu ra de nos so Esta do, que, a par tir de ago -
ra, vai se em pe nhar na con quis ta e cap ta ção de in -
ves ti men tos para os di ver sos seg men tos da eco no -
mia, es pe ci al men te o pri má rio – agri cul tu ra e pe cuá -
ria –, vo ca ção na tu ral da re gião. Mas não fi ca rá a pro -
pos ta ape nas nes se se tor eco nô mi co. A am bi ção de
to dos os par ti ci pan tes é am pli ar sem pre as es fe ras de 
al can ce da ini ci a ti va, bus can do fi xar no Esta do em -
pre en di men tos vol ta dos para a in dús tria, o co mér cio
e os ser vi ços. 

Inú me ras ações es tão sen do ges ta das para
mos trar ao em pre sa ri a do bra si le i ro e es tran ge i ro to -
das as po ten ci a li da des do To can tins. Mo du la do em
uma Câ ma ra in te gra da pe las Fe de ra ções Esta du a is,
bem como pe las Se cre ta ri as de Esta do, se rão co li gi -
das, con so li da das e dis po ni bi li za das em um ban co de 
da dos to das as in for ma ções ne ces sá ri as aos em pre -
en de do res que con si de rem o Esta do como base para
seus ne gó ci os. Além de atu ar como uma agên cia de
in for ma ção, res pon sá vel pelo fo men to de no vas opor -
tu ni da des e no vos ne gó ci os, de ve rão ser de sen vol vi -
das li nhas de cré di to de apo io às ini ci a ti vas for ma li za -
das den tro do pro gra ma.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, V. Exªs e
o povo do To can tins são tes te mu nhas de que não
meço es for ços nas lu tas em fa vor de meu Esta do,
bus can do sem pre da União a jus ta con tra par ti da pelo
di re ci o na men to de re cur sos ca pa zes de pro mo ver o
equi li bra do de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al da -
que la Uni da de Fe de ra ti va.

Lem bro que a Zona de Pro ces sa men to de
Expor ta ção (ZPE) do To can tins só foi au to ri za da pelo
Pre si den te da Re pú bli ca, quan do con se gui, com o
de ci si vo apo io de meus Co le gas do Con gres so Na ci -
o nal, a apro va ção de emen da mo di fi can do a Me di da
Pro vi só ria que ve da va a cri a ção de no vas ZPE’s. Isso
por que en ten dia, na épo ca, como cre io ain da hoje,
que as Zo nas de Pro ces sa men to de Expor ta ção e os
dis tri tos in dus tri a is são pe ças fun da men ta is na ge ra -
ção de em pre gos e de ri que zas. O Inves te To can tins
ca mi nha tam bém nes se sen ti do e exa ta men te por
isso me re ce todo o meu apo io e en tu si as mo de ci da -
dão e ho mem pú bli co.

Ao mes mo tem po em que re gis tro a ini ci a ti va e
pa ra be ni zo a Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Esta do, as -
sim como os meus con ter râ ne os to can ti nen ses, be -
ne fi ciá ri os di re tos des se em pre en di men to, re i te ro a
cer te za de que o Inves te To can tins vai se trans for mar, 
ra pi da men te, em um im por tan te ve tor do de sen vol vi -
men to re gi o nal, pro mo ven do no vos ne gó ci os, ge ran -
do em pre gos e mul ti pli can do a ri que za do Esta do.

Con fir ma rá, as sim, a pu jan ça da re gião e de nos sa
gen te. 

O pro gra ma Inves te To can tins pre ten de mos trar
aos in ves ti do res e em pre sá ri os do Bra sil e do ex te ri or
todo o po ten ci al de re cur sos na tu ra is e hu ma nos ofe -
re ci dos pelo To can tins, pro por ci o nan do, com agi li da -
de e efi ciên cia, in for ma ções ob je ti vas, cla ras e con fiá -
ve is. Esse é, sem dú vi da, um dos ca mi nhos mais rá pi -
dos e ade qua dos para a pro mo ção do de sen vol vi -
men to sus ten ta do e du ra dou ro do Esta do e do povo
to can ti nen se.

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

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs. e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às dez ho ras, a se guin te

ORDEM DO DIA
Às 11 ho ras

1

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2002

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são, em pri me i -
ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
14, de 2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na -
dor Fer nan do Ri be i ro, que cria com pen sa ção fi nan ce -
i ra, com par te da re ce i ta do im pos to de im por ta ção,
às uni da des da Fe de ra ção que pro du zi rem sal do po -
si ti vo na sua ba lan ça com o ex te ri or, ten do

Pa re cer sob nº 532, 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
Anto nio Car los Ju ni or, fa vo rá vel, com as Emen das
nºs 1 a 4-CCJ, de re da ção, que apre sen ta, e abs ten -
ção do Se na dor Ri car do San tos.

2

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 2, DE 2002

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 2, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ri -
car do San tos, que al te ra o § 5º do art. 212 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral (des ti na ção do sa lá rio-edu ca ção), ten -
do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 486, 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.
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3

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 268, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 268, de 2002 (nº 1.165/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a ADECON – Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu -
ni tá rio da Rua Nova – Be lém – PB a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Be lém,
Esta do da Pa ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 939, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Adir Gen til.

4

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 269, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 269, de 2002 (nº 1.242/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Pe dre i ra a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Pe dre i ra, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 943, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Edu ar do Su -
plicy.

5

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 270, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 270, de 2002 (nº 1.243/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
o Insti tu to São José do Bar re i ro de Cul tu ra a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São 
José do Bar re i ro, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 944, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Edu ar do Su -
plicy.

6

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 271, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 271, de 2002 (nº 1.264/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Fun da ção Ci da de His tó ri ca de Ita guaí a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ita -
guaí, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 945, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân -
di do.

7

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 272, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 272, de 2002 (nº 1.268/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Fun da ção Edu ca ti va e So ci al de Pi res do Rio a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Pi res do Rio, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 946, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Edu -
ar do Si que i ra Cam pos.

8

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 273, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 273, de 2002 (nº 1.271/2001, 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 De sen vol vi men to Cul -
tu ral e Artís ti co de Anahy a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Anahy, Esta do do
Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 947, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Adir
Gen til.

9

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 274, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 274, de 2002 (nº 1.283/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Ita i nó po lis –
ACCI a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ita i nó po lis, Esta do do Pi a uí, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 948, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Edu -
ar do Si que i ra Cam pos.

10

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 275, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 275, de 2002 (nº 1.285/2001, na Câ -
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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 do Mu ni -
cí pio de Tim ba ú ba dos Ba tis tas - RN a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Tim ba ú -
ba dos Ba tis tas, Esta do do Rio Gran de do Nor te, ten -
do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 949, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Be ní cio
Sam pa io.

11

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 277, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 277, de 2002 (nº 1.310/2001, 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 Eco ló gi ca de Pla nal 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 Pla nal to, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 950, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Edu -
ar do Si que i ra Cam pos.

12

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 280, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 280, de 2002 (nº 1.316/2001, 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 Cul tu ral de Eu ge nó -
po lis a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Eu ge nó po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 951, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por -
to.

13

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 281, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 281, de 2002 (nº 1.318/2001, 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 da Área Ita qui-Ba 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 São Luís, Esta do do Ma ra nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 952, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Be ní cio
Sam pa io.

14

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 288, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 288, de 2002 (nº 1.364/2001, 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 Co mu ni ca ção e Cul tu ra 
de La goa de Pe dras/RN 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 goa de Pe dras,
Esta do do Rio Gran de de Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 954, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Be ní cio
Sam pa io.

15

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 290, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 290, de 2002 (nº 1.370/2001, 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 De sen vol vi men to Artís -
ti co e Cul tu ral de Ro che do a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ro che do, Esta do
de Mato Gros so do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 955, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca.

16

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 291, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 291, de 2002 (nº 1.374/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Sa gra do Co ra ção de Je sus a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Nova Espe ran ça, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 956, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Edu -
ar do Si que i ra Cam pos.

17

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 292, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 292, de 2002 (nº 1.377/2001, 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 Co mu ni ca ção e Cul tu ra 
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Por tal da Ser ra a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Bom Re ti ro, Esta do de San ta
Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 957, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Adir Gen til.

18

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 331, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 331, de 2002 (nº 1.564/2001, 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 Sa le si a na Pa dre
Cí ce ro 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 Ju a ze i ro do
Nor te, Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 1.036, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

19

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 392, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 392, de 2002 (nº 1.436/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à RBN – Rede Bra sil Nor te 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 Bre ves,
Esta do do Pará, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.010, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 20 ho ras e 13 
mi nu tos.)
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Ata da 132ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 21 de No vem bro 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 e Lin de berg Cury

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

Ade mir Andra de  – Ante ro Paes de Bar ros  –
Anto nio Car los Jú ni or  – Anto nio Car los Va la da res  – 
Arlin do Por to  – Artur da Ta vo la  – Bel lo Par ga  –
Ber nar do Ca bral  – Car los Be zer ra  – Car los Pa tro -
cí nio  – Ca sil do Mal da ner  – Chi co Sar to ri  – Edi son 
Lo bão  – 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  – Fre i tas
Neto  – Ge ral do Althoff  – Ge ral do Cân di do  – Ge -
ral do Melo  – Gil ber to Mes tri nho  – Gil vam Bor ges 
– He lo í sa He le na  – Iris Re zen de  – Jef fer son Pe res  
– João Alber to Sou za  – Jo nas Pi nhe i ro  – Jor ge
Bor nha u sen  – José Agri pi no  – José Alen car  –
José Edu ar do Du tra  – José Fo ga ça  – José Jor ge 
– José Sar ney  – José Ser ra  – Ju vên cio da Fon se -
ca  – Lind berg Cury  – Lú dio Co e lho  – Luiz Ota vio 
– Luiz Pas to re  – Luiz Pon tes  – Ma gui to Vi le la  –
Mar lu ce Pin to  – Mo za ril do Ca val can ti  – Na bor Jú -
ni or  – Ney Su as su na  – Oli vir Ga bar do  – Osmar
Dias  – Pe dro Si mon  – Ra mez Te bet  – Re nan Ca -
lhe i ros  – Ri car do San tos  – Ro ber to Re quião  – Ro -
ber to Sa tur ni no  – Ro me ro Jucá  – Ro nal do Cu nha
Lima  – Se bas tião Ro cha  – Sér gio Ma cha do  – Te o -
to nio Vi le la Fi lho  – Tião Vi a na  – Val mir Ama ral  –
Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 63 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 Ca sil -
do Mal da ner, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 1.131, 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 516, de
2002 (nº 1.836/2002, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral
de Ara ras, para exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são de sons e ima gens na ci da de de 
Ara ras, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ri car do San tos

I – Re la tó rio
Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 178, de

2002, 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 do De cre to de 8 de mar ço de 2002, que ou -
tor ga con ces são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de
Ara ras para exe cu tar, pelo pra zo de quin ze anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men te edu -
ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na
ci da de de Ara ras, Esta do de São Pa u lo.

Nos ter mos do art. 16, § 1º, do Re gu la men to dos 
Ser vi ços de ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº
52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
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.

II – 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 516, de 2002.

Sala da Co mis são, 19 de no vem bro de 2002. –
Pre si den te, – Se na dor Ri car do San tos, 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
....................................................................................

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.

....................................................................................
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PARECER Nº 1.132, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 102
de 2001 (nº 1.130/95, na ori gem), que dis -
põe so bre a li be ra ção da con tri bu i ção de
Con se lhos Pro fis si o na is re gi o na is e fe -
de ra is.

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

I – Re la tó rio

Em aná li se nes ta co mis são o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 102, de 2001, de au to ria do De pu ta do Feu
Rosa. A pro po si ção ini ci al men te ob je ti va va dis pen sar
os Téc ni cos em Admi nis tra ção do pa ga men to de con -
tri bu i ções para o Con se lho Fe de ral des sa ca te go ria,
des de que o pro fis si o nal não es ti ves se com pro va da -
men te no efe ti vo exer cí cio de suas ati vi da des.

O au tor jus ti fi ca a ini ci a ti va afir man do que a
de sa ce le ra ção da eco no mia tem le va do ao re ces so
inú me ras ati vi da des pro du ti vas que mu i tos pro fis si o -
na is li be ra is se ve jam da pro fis são. Se gun do ele, os
téc ni cos em pa ga men to das anu i da des po dem so -
frer dé bi to na Dí vi da Ati va da União Fe de ral.

Na Co mis são de Tra ba lho, de Admi nis tra ção e
Ser vi ço Pú bli co da Câ ma ra dos De pu ta dos a ma té -
ria, ao ser ana li sa da, re ce beu subs ti tu ti vo em de cor -
rên cia de pa re cer do De pu ta do José Pi men tel. A pos -
si bi li da de de sus pen são do pa ga men to foi es ten di da
às con tri bu i ções de vi das aos de ma is Con se lhos pro -
fis si o na is fe de ra is e re gi o na is, ge ne ra li zan do-se o
be ne fí cio.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A re gu la men ta ção do exer cí cio de pro fis sões e
as nor mas que re gu lam a atu a ção dos con se lhos
pro fis si o na is per ten cem ao âm bi to do Di re i to do
Tra ba lho. A ma té ria é de com pe tên cia do Con gres -
so Na ci o nal e a ini ci a ti va de le gis la ção dis pon do so -
bre ela é a co mum, nos ter mos do in ci so I do art. 22
e ca put do art. 61 da Cons ti tu i ção Fe de ral, res pec ti -
va men te. O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 102, de
2001, ob ser va es ses pres su pos tos e seus dis po si ti -
vos não con tra ri am prin cí pi os cons ti tu ci o na is ou ju -
rí di cos. Nos ter mos re gi men ta is, a ma té ria tam bém
está apta a ser ana li sa da. Sen do as sim, re co nhe ce -
mos a ade qua ção cons ti tu ci o nal, re gi men tal e ju rí -
di ca da pro pos ta.

Com re la ção ao mé ri to so mos con trá ri os à apro -
va ção da ma té ria. Os pro fis si o na is li be ra is, ain da que

sub me ti dos à de so cu pa ção e às va ri a ções no vo lu me
de tra ba lho, re ce bem dos Con se lhos Pro fis si o na is a
co ber tu ra e o apo io ins ti tu ci o na is. Em al guns ca sos, é
jus ta men te no mo men to de di fi cul da des que es sas
en ti da des são mais úte is, fa zen do a de fe sa dos in te -
res ses co le ti vos e es ti mu lan do a re ci cla gem e a re a -
dap ta ção dos pro fis si o na is. O pa ga men to de con tri -
bu i ções, en tão, jus ti fi ca-se mes mo nos pe río dos de
di mi nu i ção ou au sên cia de ati vi da de.

A co bran ça de anu i da des para os Con se lhos
Pro fis si o na is, via de re gra, não é efe tu a da com a ri -
gi dez que o pro je to dá a en ten der que ocor re. Se o
pro fis si o nal não usu frui mo men ta ne a men te de ren -
da de cor ren te de seu tra ba lho, os Con se lhos não
sus pen dem ime di a ta men te ins cri ção dele e, não ra -
ras ve zes, per mi tem re ne go ci a ções e par ce la men -
tos dos dé bi tos.

Além dis so, a isen ção in dis cri mi na da tam bém
não se ria po si ti va, da das as di fi cul da des de fis ca li -
za ção do exer cí cio das pro fis sões li be ra is. A fle xi bi li -
za ção ex ces si va po de ria ca u sar até um cer to des -
con tro le. Me di an te mera de cla ra ção o pro fis si o nal
es ta ria li be ra do pe ri o di ca men te dos pa ga men tos.
Aos Con se lhos, se obri ga dos a in ves ti gar a ver da de
das de cla ra ções, res ta ria um au men to nos cus tos
ad mi nis tra ti vos.

Os va lo res co bra dos pe los Con se lhos, além de 
ra zoá ve is, são com pa tí ve is com as ne ces si da des
das ca te go ri as pro fis si o na is re pre sen ta das. Estão
de acor do com as de man das dos ins cri tos e a im -
por tân cia ne ces sá ria para aten der a es sas re i vin di -
ca ções. Por essa ra zão, a in ter ven ção da lei no vo lu -
me de apor tes fi nan ce i ros des sas en ti da des po de ria 
le var a uma si tu a ção de fi ci tá ria em al gu mas de las
ou, no mí ni mo, pro vo car um au men to nas con tri bu i -
ções, em pre ju í zos dos de ma is con tri bu in tes.

Fi nal men te, é pre ci so re gis trar que as de ci -
sões, de mo cra ti ca men te to ma das, são mais in di ca -
das para a de fi ni ção de isen ções de pa ga men to de
anu i da des de Con se lhos. Os pró pri os pro fis si o na is
de vem re u nir-se e de ci dir, pelo voto da ma i o ria, os
cri té ri os e as hi pó te ses em que se rão de fe ri das ex -
ce ções, no vos pra zos ou par ce la men tos.

III – Voto

Di an te do ex pos to, opi na mos pela re je i ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 102, de 2001.

Sala da co mis são. – Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca, Re la tor.
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DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO
INTERNO:

RELATÓRIO

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 
102, de 2001 (nº 1.130, de 1995, na ori -
gem), que “Dis põe so bre a li be ra ção da
con tri bu i ção de Con se lhos Pro fis si o na is
re gi o na is e fe de ra is”.

Re la tor: Se na dor Luiz Pon tes

I – Re la tó rio

Em aná li se nes ta Co mis são o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 102, de 2001, de au to ria do De pu ta do Feu
Rosa. A pro po si ção ini ci al men te ob je ti va va dis pen sar
os Téc ni cos em Admi nis tra ção do pa ga men to de con -

tri bu i ções para o Con se lho Fe de ral des sa ca te go ria,
des de que o pro fis si o nal não es ti ves se com pro va da -
men te no efe ti vo exer cí cio de suas ati vi da des.

O au tor jus ti fi ca a ini ci a ti va afir man do que a de -
sa ce le ra ção da eco no mia tem le va do ao re ces so de
inú me ras ati vi da des pro du ti vas, fa zen do com que mu i -
tos pro fis si o na is li be ra is se ve jam for ça dos a in ter rom -
per o exer cí cio da pro fis são. Se gun do ele, os téc ni cos
em ad mi nis tra ção que in ter rom pem o pa ga men to das
anu i da des po dem so frer co bran ça ju di ci al e ins cri ção
do dé bi to na Dí vi da Ati va da União Fe de ral.

Na Co mis são de Tra ba lho, de Admi nis tra ção e
Ser vi ço Pú bli co da Câ ma ra dos De pu ta dos a ma té ria,
ao ser ana li sa da, re ce beu subs ti tu ti vo em de cor rên cia
de pa re cer do De pu ta do José Pi men tel. A pos si bi li da de 
de sus pen são do pa ga men to foi es ten di da às con tri bu i -
ções de vi das aos de ma is con se lhos pro fis si o na is fe de -
ra is e re gi o na is, ge ne ra li zan do–se o be ne fí cio.

É o re la tó rio.

Novembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  22 22425

NOVEMBRO 2002142    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



II – Aná li se

A re gu la men ta ção do exer cí cio de pro fis sões e
as nor mas que re gu lam a atu a ção dos con se lhos pro -
fis si o na is per ten cem ao âm bi to do Di re i to do Tra ba -
lho. A ma té ria é de com pe tên cia do Con gres so Na ci o -
nal e a ini ci a ti va de le gis la ção dis pon do so bre ela é a
co mum, nos ter mos do in ci so I do art. 22 e ca put do
art. 61 da Cons ti tu i ção Fe de ral, res pec ti va men te. O
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 102, de 2001, ob ser va
es ses pres su pos tos e seus dis po si ti vos não con tra ri -
am prin cí pi os cons ti tu ci o na is ou ju rí di cos. Nos ter mos 
re gi men ta is, a ma té ria tam bém está apta a ser ana li -
sa da. Sen do as sim, re co nhe ce mos a ade qua ção
cons ti tu ci o nal, re gi men tal e ju rí di ca da pro pos ta.

Com re la ção ao mé ri to so mos con trá ri os à apro -
va ção da ma té ria. Os pro fis si o na is li be ra is, ain da que
sub me ti dos à de so cu pa ção e às va ri a ções no vo lu me
de tra ba lho, re ce bem dos Con se lhos Pro fis si o na is a
co ber tu ra e o apo io ins ti tu ci o na is. Em al guns ca sos, é
jus ta men te no mo men to de di fi cul da des que es sas
en ti da des são mais úte is, fa zen do a de fe sa dos in te -
res ses co le ti vos e es ti mu lan do a re ci cla gem e a re a -
dap ta ção dos pro fis si o na is. O pa ga men to de con tri -
bu i ções, en tão, jus ti fi ca–se mes mo nos pe río dos de
di mi nu i ção ou au sên cia da ati vi da de.

A co bran ça de anu i da des para os Con se lhos Pro -
fis si o na is, via de re gra, não é efe tu a da com a ri gi dez
que o pro je to dá a en ten der que ocor re. Se o pro fis si o -
nal não usu frui mo men ta ne a men te de ren da de cor ren te 
de seu tra ba lho, os Con se lhos não sus pen dem ime di a -
ta men te ins cri ção dele e, não ra ras ve zes, per mi tem re -
ne go ci a ções e par ce la men tos dos dé bi tos.

Além dis so, a isen ção in dis cri mi na da tam bém
não se ria po si ti va, da das as di fi cul da des de fis ca li za -
ção do exer cí cio das pro fis sões li be ra is. A fle xi bi li za -
ção ex ces si va po de ria ca u sar até um cer to des con -
tro le. Me di an te mera de cla ra ção o pro fis si o nal es ta ria
li be ra do pe ri o di ca men te dos pa ga men tos. Aos Con -
se lhos, se obri ga dos a in ves ti gar a ver da de das de -
cla ra ções, res ta ria um au men to nos cus tos ad mi nis -
tra ti vos.

Os va lo res co bra dos pe los Con se lhos, além de
ra zoá ve is, são com pa tí ve is com as ne ces si da des das 
ca te go ri as pro fis si o na is re pre sen ta das. Estão de
acor do com as de man das dos ins cri tos e a im por tân -
cia ne ces sá ria para aten der a es sas re i vin di ca ções.
Por essa ra zão, a in ter ven ção da lei no vo lu me de
apor tes fi nan ce i ros des sas en ti da des po de ria le var a
uma si tu a ção de fi ci tá ria em al gu mas de las ou, no mí -
ni mo, pro vo car um au men to nas con tri bu i ções, em
pre ju í zo dos de ma is con tri bu in tes.

Fi nal men te, é pre ci so re gis trar que as de ci sões,
de mo cra ti ca men te to ma das, são mais in di ca das para 
a de fi ni ção de isen ções de pa ga men to de anu i da des
de Con se lhos. Os pró pri os pro fis si o na is de vem re u -
nir–se e de ci dir, pelo voto da ma i o ria, os cri té ri os e as
hi pó te ses em que se rão de fe ri das ex ce ções, no vos
pra zos ou par ce la men tos.

III – Voto

Di an te do ex pos to, opi na mos pela re je i ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 102, de 2001.

Sala da Co mis são.  –  Se na dor Luiz Pon tes,
Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

TÍTULO III
Da Orga ni za ção do Esta do

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

CAPÍTULO II
Da União

....................................................................................
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;
....................................................................................
....................................................................................

Seção VIII

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

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.
....................................................................................
....................................................................................
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PARECER Nº 1.133, 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 161, de 2002, de au to ria do Se -
na dor Wal deck Orne las, que al te ra o art.
149 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de -
zem bro de 1940 (Có di go Pe nal), para es -
ta be le cer pe nas ao cri me nele ti pi fi ca do e 
in di car as hi pó te ses em que se con fi gu ra 
con di ção aná lo ga à de es cra vo.

Re la tor: Se na dor José Jor ge

I – Re la tó rio

Vem a esta co mis são para exa me, em de ci são
ter mi na ti va, con so an te os arts. 91, in ci so I, e 101, in ci -
so II, alí nea d, to dos do Re gi men to Inter no do Se na do 
Fe de ral, o Pro je to de Lei do Se na do nº 161, de 2002,
de au to ria do emi nen te Se na dor Wal deck Orne las.

O pro je to visa al te rar o art. 149 do Có di go Pe -
nal, que des cre ve o cri me de “re du ção a con di ção
aná lo ga à de es cra vo”, al te ran do-lhe a pena e
acres cen tan do os §§ 1º, 2º, 3º e 4º, para de fi nir “hi -
pó te ses em que se con fi gu ra con di ção aná lo ga à de 
es cra vo”.

O au tor, ao jus ti fi car a pro pos ta, iden ti fi ca as
prin ci pa is prá ti cas de tra ba lho for ça do no Bra sil,
des cre ven do, em por me no res, seus mé to dos, a si tu -
a ção das ví ti mas, as re giões de ma i or ocor rên cia,
além de ana li sar da dos do Mi nis té rio do Tra ba lho e
Empre go e da Co mis são Pas to ral da Ter ra. Des ta ca
que “Uma das di fi cul da des en con tra das para pu nir
os res pon sá ve is é a fal ta de cla re za na ti pi fi ca ção e
na re gu la men ta ção do que ve nha a ser um cri me de 
‘re du zir al guém à con di ção aná lo ga à de es cra vo’”.
Men ci o na, ain da, que a Orga ni za ção Inter na ci o nal
do Tra ba lho tem di ri gi do crí ti cas à le gis la ção bra si le -
i ra, es pe ci al men te no to can te ao art. 149 do Có di go
Pe nal, de ma si a da men te ge né ri co.

Não hou ve apre sen ta ção de emen das du ran te
o pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

O pro je to não traz ví ci os de le ga li da de ou de re -
gi men ta li da de. Do pon to de vis ta cons ti tu ci o nal, o au -
tor pre o cu pa-se em re al çar o com pro mis so de nos sa
Lei Ma i or com a dig ni da de da pes soa hu ma na, com
os va lo res so ci a is do tra ba lho e da li vre ini ci a ti va e
com os ob je ti vos fun da men ta is da Re pú bli ca, como a
cons tru ção de uma so ci e da de li vre, jus ta e so li dá ria.
Como se vê, o pro je to, na sua es sên cia, bus ca con -

cre ti zar va lo res dos mais re le van tes, en fren tan do pro -
ble ma de tris te re a li da de so ci al.

Ape nas no que tan ge ao pre ten di do acrés ci mo do
§ 1º, in ci so V (ip sis ver bis: “a ne ga ção de in for ma ção
so bre a lo ca li za ção ou via de aces so do lo cal em que se 
en con tra o tra ba lha dor”), no art. 149 do Có di go Pe nal vi -
gen te, nos sa aten ção se vol ta es pe ci al men te ao prin cí -
pio cons ti tu ci o nal da am pla de fe sa, ins cri to no art. 5º, LV, 
da Cons ti tu i ção Fe de ral. Sabe-se que o tex to cons ti tu ci -
o nal as se gu ra ao acu sa do to dos os me i os e re cur sos
ine ren tes à de fe sa am pla, en tre os qua is o de per ma ne -
cer em si lên cio e de não se ver obri ga do a pro du zir pro -
va con tra si mes mo. Por cer to, o ple no exer cí cio de uma
ga ran tia cons ti tu ci o nal não po de rá tra du zir-se, con tra di -
to ri a men te, em con du ta cri mi no sa. Ocor re que, nas cir -
cuns tân ci as fá ti cas, “a ne ga ção de in for ma ções” pode
ser ve í cu lo pri me i ro e na tu ral de de fe sa e, como tal, in -
sus ce tí vel de res pon sa bi li za ção cri mi nal. A nos so ju í zo,
pois, o art. 149, § 1º, V, do Có di go Pe nal, como cons ta
do pro je to em exa me, afi gu ra-se in cons ti tu ci o nal, de -
ven do ser su pri mi do.

No mé ri to, é de se re co nhe cer que a ex pres -
são “con di ção aná lo ga à de es cra vo” apre sen ta, de
fato, di fi cul da des de in ter pre ta ção. De há mu i to di zia 
Ben to de Fa ria: “Te nho para mim, e devo de cla rar,
com sin ce ri da de e in de pen dên cia, que esse dis po si -
ti vo (o art. 149) é de pura or na men ta ção, pois ra ris -
si ma men te será apli cá vel” (ci ta do por Nel son Hun -
gria, Co men tá ri os ao có di go pe nal, v. VI, p. 200). Cu -
i da Ma ga lhães No ro nha de es cla re cer que a es sên -
cia do de li to re si de na su je i ção de uma pes soa a ou -
tra, no do mí nio, em sen ti do ma te ri al ou fí si co. O sta -
tus li ber ta tis do su je i to pas si vo é su pri mi do como
fato, con quan to per ma ne ça como es ta do de di re i to.
A re la ção que se es ta be le ce en tre os su je i tos do de -
li to é aná lo ga à da es cra vi dão, pois o pas si vo per de
sua li ber da de nas mãos do agen te, qual se nhor e
dono” (Di re i to pe nal, v. II, p. 179). Por sua vez, Luiz
Re gis Pra do ob ser va que “a ex pres são con di ção
aná lo ga à de es cra vo deve ser com pre en di da como
toda e qual quer si tu a ção de fato na qual se es ta be -
le ça, de modo con cre to, a sub mis são da ví ti ma à
pos se e do mí nio de ou trem (v.g. com pra e ven da de
se res hu ma nos, im po si ção de tra ba lhos for ça dos a
al guém, com pro i bi ção de au sen tar-se do lo cal onde 
pres ta ser vi ços etc.)” (Cur so de di re i to pe nal bra si le -
i ro, v. 2, p. 301).

Não há dú vi da de que o pro je to é ex tre ma men -
te opor tu no, na me di da em que visa es pe ci fi car hi -
pó te ses de ocor rên cia do cri me pre vis to no art. 149
do Có di go Pe nal, tam bém co nhe ci do como plá gio.
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Assim, além de tra zer van ta gens ao prin cí pio da le -
ga li da de, con fe re ma i or efe ti vi da de ao re fe ri do dis -
po si ti vo le gal em face das prá ti cas odi o sas de ex plo -
ra ção do tra ba lho e de cons tran gi men tos à li ber da de 
pes so al. Re cor de mo-nos, ain da, que a re cen te De -
cla ra ção da Con fe rên cia Mun di al con tra o Ra cis mo,
Dis cri mi na ção Ra ci al, Xe no fo bia e Into le rân cia Cor -
re la ta (Áfri ca do Sul, Dur ban, 2001) de cla ra em seu
item 29: “Con de na mos ve e men te men te o fato de
que a es cra vi dão e as prá ti cas aná lo gas à es cra vi -
dão ain da exis tam hoje em par tes do mun do e ins ta -
mos os Esta dos a to ma rem me di das ime di a tas, em
ca rá ter pri o ri tá rio, para por um fim a tais prá ti cas as
qua is cons ti tu em vi o la ções fla gran tes aos di re i tos
hu ma nos”.

Sem em bar go, a nos so ju í zo, o pro je to está a
me re cer aper fe i ço a men tos do pon to de vis ta es tri ta -
men te téc ni co. Em pri me i ro lu gar, não há pre ce den -
te no atu al Có di go Pe nal de in ter pre ta ção au tên ti ca
in te gral. Ou seja, in ter pre ta ção pro du zi da pelo pró -
prio le gis la dor so bre toda a nor ma pe nal in cri mi na -
do ra. Mais res tri ti va men te, cos tu ma-se in ter pre tar
ele men tos de ter mi na dos, como o con ce i to de “casa” 
(art. 150, § 4º, CP); “do cu men to” (art. 297, § 2º, CP); 
“fun ci o ná rio pú bli co” (art. 327, CP), en tre ou tros.
Como cons ta do pro je to, o ca put do art. 149 do CP
per de ria sua fun ci o na li da de, em ra zão da pre va lên -
cia ab so lu ta das hi pó te ses do § 1º, o que não pa re -
ce de boa téc ni ca le gis la ti va. Com efe i to, me lhor se -
ria que as con du tas des cri tas in te gras sem o pró prio
ca put, al can çan do-se, igual modo, o grau de de ta -
lha men to per se gui do pelo au tor do pro je to.

De ou tra par te, al gu mas das hi pó te ses des cri -
tas não im pli cam afe ta ção di re ta ao bem ju rí di co “li -
ber da de pes so al”, por tan to, lo ca li za das sem de se já -
vel sis te ma ti ci da de, como, por exem plo, o dis pos to
no art. 149, § 1º, IV, CP, con for me re da ção ofe re ci da 
pelo pro je to.

Ade ma is, o in du zi men to de pes soa à pros ti tu i -
ção, me di an te vi o lên cia, gra ve ame a ça ou fra u de, já
cons ti tui in fra ção pe nal pre vis ta no art. 228, § 2º, CP, 
in clu si ve com pena su pe ri or a que foi pro pos ta no
pro je to ora re la ta do. Logo, des ne ces sá ria a pro po si -
ção cons tan te do art. 149, § 2º, CP, como cons ta do
pro je to sub exa mi ne.

Por fim, na es te i ra dos do cu men tos in ter na ci o -
na is de re pú dio ao ra cis mo, pa re ce-nos opor tu no
acres cen tar ca u sa de au men to da pena re fe ren te à
re du ção a con di ção aná lo ga à de es cra vo “por mo ti -
vo de pre con ce i to de raça, cor, et nia, re li gião ou ori -
gem”.

III – Voto

Em face do ex pos to, cum pri men tan do o au tor
pela bri lhan te ini ci a ti va, e com o pro pó si to úni co de
con tri bu ir, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te ao pro je -
to, nos ter mos do se guin te:

EMENDA Nº 1–CCJ (Subs ti tu ti vo)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 161, DE 2002

Alte ra o art. 149 do De cre to-Lei nº 2.848, 
de 7 de de zem bro de 1940 (Có di go Pe nal).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 149 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7

de de zem bro de 1940, pas sa a vi go rar com a se guin te 
re da ção:

“Art. 149. Re du zir al guém à con di ção
aná lo ga à de es cra vo, quer sub me ten do-o a 
tra ba lhos for ça dos ou a jor na da exa us ti va,
quer su je i tan do-o a con di ções de gra dan tes
de tra ba lho, quer res trin gin do, por qual quer
meio, sua lo co mo ção em ra zão de dí vi da
con tra í da com o em pre ga dor ou pre pos to.

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 8 (oito)
anos, e mul ta, além da pena cor res pon den -
te à vi o lên cia.

§ 1º Nas mes mas pe nas in cor re quem:
I – cer ce ia o uso de qual quer meio de

trans por te por par te do tra ba lha dor, com o
fim de retê-lo no lo cal de tra ba lho;

II – man tém vi gi lân cia os ten si va no lo -
cal de tra ba lho ou se apo de ra de do cu men -
tos ou ob je tos pes so a is do tra ba lha dor, com 
o fim de retê-lo no lo cal de tra ba lho.

§ 2º A pena é au men ta da de me ta de,
se o cri me é co me ti do:

I – con tra cri an ça ou ado les cen te;
II – por mo ti vo de pre con ce i to de raça,

cor, et nia, re li gião ou ori gem.” (NR)

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

Sala da Co mis são, 6 de no vem bro de 2002. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – José Jor ge, Re la tor 
– Amir Lan do – Fran ce li no Pe re i ra – Ri car do
San tos – Luiz Pas to re – João Alber to Sou za –
Bel lo Par ga – Wal deck Orné las – Au tor – Osmar
Dias – Ro meu Tuma – Jef fer son Pé res – Anto nio
Car los Jú ni or – Íris Re zen de – Fer nan do Ri be i ro
– Se bas tião Ro cha.
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TEXTO FINAL

Do Pro je to de Lei do Se na do nº 161, de 2002
na Co mis são de Cons ti tu i ção, 

Jus ti ça e Ci da da nia que:

“Alte ra o art. 149 do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1.940 (Có di go 
Pe nal)”.

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

Art. 1º O art. 149 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7
de de zem bro de 1940, pas sa a vi go rar com a se guin te 
re da ção:

“Art. 149. Re du zir al guém a con di ção
aná lo ga à de es cra vo, quer sub me ten do-o a 
tra ba lhos for ça dos ou a jor na da exa us ti va,
quer su je i tan do-o a con di ções de gra dan tes
de tra ba lho, quer res trin gin do, por qual quer
meio, sua lo co mo ção em ra zão de dí vi da
con tra í da com o em pre ga dor ou pre pos to.

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 8 (oito)
anos, e mul ta, além da pena cor res pon den -
te à vi o lên cia.

§ 1º Nas mes mas pe nas in cor re quem:

I – cer ce ia o uso de qual quer meio de
trans por te por par te do tra ba lha dor, com o
fim de retê-lo no lo cal de tra ba lho;

II – man tém vi gi lân cia os ten si va no lo -
cal de tra ba lho ou se apo de ra de do cu men -
tos ou ob je tos pes so a is do tra ba lha dor, com 
o fim de retê-lo no lo cal de tra ba lho.

§ 2º A pena é au men ta da de me ta de,
se o cri me é co me ti do:

I – con tra cri an ça ou ado les cen te;

II – por mo ti vo de pre con ce i to de raça,
cor, et nia, re li gião ou ori gem.”

(NR)

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

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Ber nar do Ca bral, Pre si den te.

SECRETARIA GERAL DA MESA
SUBSCRETARIA DE COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA

Ofí cio nº 168/02-Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 13 de no vem bro de 2002.

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

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 161, de
2002, de au to ria do Se na dor Wal deck Orne las, que
“Alte ra o art. 149 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de
de zem bro de 1940 (Có di go Pe nal), para es ta be le cer 
pe nas ao cri me nele ti pi fi ca do e in di car as hi pó te ses 
em que se con fi gu ra con di ção aná lo ga à de es cra vo.

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.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA – CEDI

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

LV  – aos li ti gan tes, em pro ces so ju di ci al ou ad -
mi nis tra ti vo, e aos acu sa dos em ge ral são as se gu ra -
dos o con tra di tó rio e am pla de fe sa, com os me i os e
re cur sos a ela ine ren tes;
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL

....................................................................................
Art. 149.  Re du zir al guém a con di ção aná lo ga à

de es cra vo:
Pena  – re clu são, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.

Seção II
Dos Cri mes Con tra a

Invi o la bi li da de do Do mi cí lio

Vi o la ção de do mi ci lio
....................................................................................

Art 150.  Entrar ou per ma ne cer, clan des ti na ou 
as tu ci o sa men te, ou con tra a von ta de ex pres sa ou
tá ci ta de quem de di re i to, em casa alhe ia ou em
suas de pen dên ci as:

Pena  – de ten ção, de 1 (um) a 3 (três) me ses,
ou mul ta.

§ 1º  Se o cri me é co me ti do du ran te a no i te, ou 
em lu gar ermo, ou com o em pre go de vi o lên cia ou
de arma, ou por duas ou mais pes so as:

Pena  – de ten ção, de 6 (seis) me ses a 2 (dois)
anos, além da pena cor res pon den te à vi o lên cia.

§ 2º   Au men ta-se a pena de um ter ço, se o
fato é co me ti do por fun ci o ná rio pú bli co, fora dos ca -
sos le ga is, ou com inob ser vân cia das for ma li da des
es ta be le ci das em lei, ou com abu so do po der.

§ 3º  Não cons ti tui cri me a en tra da ou per ma -
nên cia em casa alhe ia ou em suas de pen dên ci as:

I – du ran te o dia, com ob ser vân cia das for ma li -
da des le ga is, para efe tu ar pri são ou ou tra di li gên cia;

II  – a qual quer hora do dia ou da no i te, quan -
do al gum cri me está sen do ali pra ti ca do ou na imi -
nên cia de o ser.

§4º A ex pres são “casa” com pre en de:

I  – qual quer com par ti men to ha bi ta do;

II  – apo sen to ocu pa do de ha bi ta ção co le ti va;

III  – com par ti men to não aber to ao pú bli co,
onde al guém exer ce pro fis são ou ati vi da de.

§ 5º  Não se com pre en dem na ex pres são
casa.

I  – hos pe da ria, es ta la gem ou qual quer ou tra
ha bi ta ção co le ti va, en quan to aber ta, sal vo a res tri -
ção do nº II do pa rá gra fo an te ri or;

II  – ta ver na, casa de jogo e ou tras do mes mo
gê ne ro.

Seção III
Dos Cri mes Con tra a

Invi o la bi li da de de Cor res fondëncia

Vi o la ção de cor res pon dên cia
....................................................................................

Art. 228.  Indu zir ou atra ir al guém à pros ti tu i ção,
fa ci li tá-la ou im pe dir que al guém a aban do ne:
....................................................................................

§ 2º  – Se o cri me, é co me ti do com em pre go de
vi o lên cia, gra ve ame a ça ou fra u de:
....................................................................................

Art. 297.  Fal si fi car, no todo ou em par te, do cu -
men to pú bli co, ou al te rar do cu men to pú bli co ver da de -
i ro:
....................................................................................

§ 2º  – Para os efe i tos pe na is, equi pa ram-se a
do cu men to pú bli co o ema na do de en ti da de pa ra es ta -
tal, o tí tu lo ao por ta dor ou trans mis sí vel por en dos so,
as ações de so ci e da de co mer ci al, os li vros mer can tis
e o tes ta men to par ti cu lar.
....................................................................................

Art. 327.  Con si de ra-se fun ci o ná rio pú bli co, para 
os efe i tos pe na is, quem, em bo ra tran si to ri a men te ou
sem re mu ne ra ção, exer ce car go, em pre go ou fun ção
pú bli ca.

PARECER Nº 1.134, 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 114, de 2002, de au to ria do Se -
na dor Ri car do San tos, que 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, para re du zir os va lo -
res de foro, la u dê mio e ta xas de ocu pa -
ção de imó ve is que es pe ci fi ca.

Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta
Re la tor: ad hoc Se na dor Luiz Pas to re 

I – Re la tó rio

De au to ria do ilus tre Se na dor Ri car do San tos,
vem a esta Co mis são, em de ci são ter mi na ti va, o Pro -
je to de Lei do Se na do nº 114, de 2002, que 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,
para re du zir os va lo res de foro, la u dê mio e ta xas de
ocu pa ção de imó ve is da União, que es pe ci fi ca.
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No pra zo re gi men tal ne nhu ma emen da foi apre -
sen ta da Pro po si ção.

Va za da em qua tro ar ti gos dis po si ti vos (o art. 5º
con tém a cláu su la de vi gên cia), o art. 1º dá nova re da -
ção ao ca put do art. 101 do De cre to-Lei nº 9.760, de 5 
de se tem bro de 1946, al te ra do pelo art. 88 da Lei nº
7.450, de 23 de de zem bro de 1985, cu jos ter mos atu -
a is as sim re zam:

Art. 101. Os ter re nos afo ra dos pela
União fi cam su je i tos ao foro de 0,6% (seis
dé ci mos por cen to) do va lor do res pec ti vo
do mí nio ple no, que será anu al men te atu a li -
za do.

A nova re da ção soa como aba i xo:

Art. 101. Os ter re nos afo ra dos pela
União fi cam su je i tos ao foro de 0,3% (três
dé ci mos por cen to) do va lor atu a li za do do
res pec ti vo do mí nio ple no. (NR)

O art. 2º, por sua vez, al te ra o § 3º do art. 128 do
De cre to-Lei nº 9.760, de 5 de se tem bro de 1946, com
a nova re da ção que lhe foi atri bu í da pelo art. 32 da Lei 
nº 9.636, de 15 de maio de 1998, re du zin do de 10
para 1% (dez para um por cen to) o va lor atu a li za do do 
do mí nio ple no do ter re no, por ano ou fra ção. a ser
pago, a tí tu lo de taxa de ocu pa ção, pelo ocu pan te de
ter re no da União, após ex pi ra do o pra zo de ins cri ção
para ca das tra men to, além de man ter a imis são su má -
ria da União na pos se do imó vel.

O art. 3º do pro je to im pri me ao art. 1º do De cre -
to-Lei nº 2.398, de 21 de de zem bro de 1987, al te ra do
pelo De cre to-Lei nº 2.422, de 30 de maio de mar ço de 
1988, igual men te, nova re da ção, com a uni fi ca ção em 
1% (um por cen to), do va lor da taxa de ocu pa ção de
ter re nos da União, cal cu la da so bre o va lor do do mí nio 
ple no do ter re no, anu al men te atu a li za do pelo Ser vi ço
do Pa tri mô nio da União, a par tir do exer cí cio de 1988,
in de pen den te men te da data de ins cri ção da ocu pa -
ção.

Fi nal men te, o art. 4º mo di fi ca o ca put do art. 3º
do De cre to-Lei nº 2.398, de 21 de de zem bro de 1987,
re du zin do de 5 para 1% (cin co para um por cen to) do
va lor atu a li za do do do mí nio ple no e das ben fe i to ri as o 
la u dê mio a ser pre vi a men te re co lhi do nos ca sos de
trans fe rên cia one ro sa en tre vi vos do do mí nio útil de
ter re no da União ou de di re i to so bre ben fe i to ri as nele
cons tru í das, bem as sim a ces são de di re i tos a ele re -
la ti vos.

Na Jus ti fi ca ção, es cla re ce o Au tor:
O ob je ti vo do pre sen te pro je to, como se ve ri fi ca

do con te ú do de suas for mu la ções, é pro mo ver al gu -

mas in dis pen sá ve is al te ra ções tan to no tex to do De -
cre to-Lei nº 9.760, de 1946, quan to nos arts. 1º e 3º
do De cre to-Lei nº 2.398. de 1987, am bos re la ci o na -
dos com o re gi me de ad mi nis tra ção dos bens imó ve is
da União.

Como ele men to co mum per me a dor das ra zões
ex pen di das na ex pli ca ção de cada uma das al te ra -
ções, evi den ci am-se as pre o cu pa ções eco nô mi -
co-so ci a is e de jus ti ça nela con subs tan ci a das, ten do
em vis ta a con di ção so ci al pre va len te en tre os even tu -
a is be ne fi ciá ri os das re du ções dos pa ga men tos a tí tu -
lo de la u dê mio, foro e taxa de ocu pa ção de ter re nos
da União.

II – Aná li se

Com pe te à União, le gis lar, pri va ti va men te, so -
bre, den tre ou tras ma té ri as, di re i to ci vil (art. 22, I, da
Cons ti tu i ção Fe de ral).

Tra ta-se, na es pé cie, de as sun to su je i to à ini ci a -
ti va co mum do Pre si den te da Re pú bli ca e de mem bro
ou Co mis são do Se na do Fe de ral, da Câ ma ra dos De -
pu ta dos e do Con gres so Na ci o nal (art. 61, ca put, da
Lei Ma i or).

Nada há, des sar te, a ob je tar, na pro pos ta, do
pon to de vis ta dos prin cí pi os e nor mas cons ti tu ci o na -
is.

Não vis lum bra mos, de igual sor te, óbi ces ju rí -
di cos, re gi men ta is e de téc ni ca le gis la ti va à sua tra -
mi ta ção.

No mé ri to (art. 101, II), a Pro po si ção se im põe
por seu al can ce eco nô mi co e por ir ao en con tro do
sen ti do so ci al que deve pre si dir ao uso da pro pri e da -
de, so bre tu do da que la de do mí nio pú bli co.

III – Voto

Ante o ex pos to, opi na mos pela apro va ção do
Pro je to, por cons ti tu ci o nal, ju rí di co, re gi men tal, de
boa téc ni ca le gis la ti va e, no mé ri to, opor tu no e con ve -
ni en te.

Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia
Pro je to de Lei do Se na do nº 114, de 2002

Sala das Re u niões, 6 de no vem bro de 2002. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Luiz Pas to re, Re la tor 
Ad Hoc – Ri car do San tos (au tor) – Wal deck Orne -
las (con trá rio) – Íris Re zen de – Amir Lan do – Fer -
nan do Ri be i ro – João Alber to Sil va – Bel lo Par ga –
Jor ge Bor nha u sen – Osmar Dias – José Jor ge
(sem voto) – Ro meu Tuma – Anto nio Car los Jú ni or.
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Ofí cio nº 166/02 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 6 de no vem bro de 2002

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

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no 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 Extra or di 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 114, de 2002, de au to -
ria do Se na dor Ri car do San tos, que “Alte ra dis po si ti -
vos dos De cre tos–Leis nºs 9.760, de 5 de se tem bro
de 1946, e 2.398, de 21 de de zem bro de 1987, para
re du zir os va lo res de foro, la u dê mio e ta xas de ocu pa -
ção de imó ve is da União, que es pe ci fi ca”.

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.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA – CEDI

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;
Xl – trân si to e trans por te;

XII – ja zi das, mi nas, ou tros re cur sos mi ne ra is e
me ta lur gia;

XIII – na ci o na li da de, ci da da nia e na tu ra li za ção;
XIV – po pu la ções in dí ge nas;
XV – emi gra ção e imi gra ção, en tra da, ex tra di -

ção e ex pul são de es tran ge i ros;
XVI – or ga ni za ção do sis te ma na ci o nal de em -

pre go e con di ções para o exer cí cio de pro fis sões;
XVII – or ga ni za ção ju di ciá ria, do Mi nis té rio Pú -

bli co e da De fen so ria Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral e dos 
Ter ri tó ri os, bem como or ga ni za ção ad mi nis tra ti va
des tes;

XVIII – sis te ma es ta tís ti co, sis te ma car to grá fi co
e de ge o lo gia na ci o na is;

XIX – sis te mas de pou pan ça, cap ta ção e ga ran -
tia da pou pan ça po pu lar;

XX – sis te mas de con sór ci os e sor te i os;
XXI – nor mas ge ra is de or ga ni za ção, efe ti vos,

ma te ri al bé li co, ga ran ti as, con vo ca ção e mo bi li za ção
das po lí ci as mi li ta res e cor pos de bom be i ros mi li ta res;

XXII – com pe tên cia da po lí cia fe de ral e das po li -
ci as ro do viá ria e fer ro viá ria fe de ra is;

XXIII – se gu ri da de so ci al;
XXIV – di re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal;
XXV – re gis tros pú bli cos;
XXVI – ati vi da des nu cle a res de qual quer na tu -

re za;
XXVII – nor mas ge ra is de li ci ta ção e con tra ta -

ção, em to das as mo da li da des, para as ad mi nis tra -
ções pú bli cas di re tas, au tár qui cas e fun da ci o na is da
União, Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, obe de -
ci do o dis pos to no art. 37, XXI, e para as em pre sas
pú bli cas e so ci e da des de eco no mia mis ta, nos ter -
mos do art. 173, § 1º, III;

XXVIII – de fe sa ter ri to ri al, de fe sa ae ro es pa ci al,
de fe sa ma rí ti ma, de fe sa ci vil e mo bi li za ção na ci o nal;

XXIX – pro pa gan da co mer ci al.
Pa rá gra fo úni co. Lei com ple men tar po de rá au to -

ri zar os Esta dos a le gis lar so bre ques tões es pe ci fi cas 
das ma té ri as re la ci o na das nes te ar ti go.

Pa rá gra fo úni co. Lei com ple men tar po de rá au to -
ri zar os Esta dos a le gis lar so bre ques tões es pe ci fi cas 
das ma té ri as re la ci o na das nes te ar ti go.

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

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
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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 7.450, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1985

Alte ra a le gis la ção tri bu tá ria fe de ral
e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 88. O ca put do art. 101 do De cre to–Lei nº

9.760, de 5 de se tem bro de 1946, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção, man ti dos seus pa rá gra fos:

“Art. 101. Os ter re nos afo ra dos pela
União fi cam su je i tos ao foro de 0,6% (seis
dé ci mos por cen to) do va lor do res pec ti vo
do mí nio ple no, que será anu al men te atu a li -
za do.”

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

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

LEI Nº 9.636, DE 15 DE MAIO DE 1998

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 nº 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.

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

CAPÍTULO III
Das Dis po si ções Fi na is

Art. 32. Os arts. 79, 81, 82, 101, 103, 104, 110,
118, 123 e 128 do De cre to-Lei nº 9.760, de 1946, pas -
sam a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 79. A en tre ga de imó vel para uso
da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral di re ta
com pe te pri va ti va men te à Se cre ta ria do Pa -
tri mô nio da União – SPU.

..............................................................
§ 3º Ha ven do ne ces si da de de des ti nar

imó vel ao uso de en ti da de da Admi nis tra ção 
Pú bli ca Fe de ral in di re ta, a apli ca ção se fará
sob o re gi me da ces são de uso.”

“Art 81 ...................................................

..............................................................
§ 5º A taxa de uso dos imó ve is ocu pa -

dos por ser vi do res mi li ta res con ti nu a rá a ser 
re gi da pela le gis la ção es pe cí fi ca que dis põe 
so bre a re mu ne ra ção dos mi li ta res, res guar -
da do o dis pos to no § 3º em se tra tan do de
re si dên cia em alo ja men tos mi li ta res ou em
ins ta la ções se me lhan tes.”

“Art. 82 ..................................................
Pa rá gra fo úni co. Os imó ve is re si den ci -

a is ad mi nis tra dos pe los ór gãos mi li ta res e
des ti na dos à ocu pa ção por ser vi dor mi li tar,
en quan to uti li za dos nes ta fi na li da de, se rão
con si de ra dos de ca rá ter obri ga tó rio, in de -
pen den te men te dos pro ce di men tos pre vis -
tos nes te ar ti go.

“Art. 101 ...............................................
Pa rá gra fo úni co. O não-pa ga men to do

foro du ran te três anos con se cu ti vos, ou qua -
tro anos in ter ca la dos, im por ta rá a ca du ci da -
de do afo ra men to.”

“Art. 103. O afo ra men to se ex tin gui rá
por ina dim ple men to de cláu su la con tra tu al,
por acor do en tre as par tes, ou, a cri té rio do
Pre si den te da Re pú bli ca, por pro pos ta do
Mi nis té rio da Fa zen da, pela re mi ção do foro
nas zo nas onde não mais sub sis tam os mo -
ti vos de ter mi nan tes da apli ca ção do re gi me
en fi têu ti co.

§ 1º Con sis tin do o ina dim ple men to de
cláu su la con tra tu al rio não-pa ga men to do
foro du ran te três anos con se cu ti vos, ou qua -
tro anos in ter ca la dos, é fa cul ta do ao fo re i ro,
sem pre ju í zo do dis pos to no art. 120, re vi go -
rar o afo ra men to me di an te as con di ções que 
lhe fo rem im pos tas.

§ 2º Na con so li da ção pela União do
do mí nio ple no de ter re no que haja con ce di -
do em afo ra men to, de du zir-se á do va lor do
mes mo do mí nio a im por tân cia equi va len te a 
17% (de zes se te por cen to), cor res pon den te
ao va lor do do mí nio di re to.”

“Art. 104. De ci di da a apli ca ção do re gi -
me en fi têu ti co a ter re nos com pre en di dos em 
de ter mi na da zona, a SPU no ti fi ca rá os in te -
res sa dos com pre fe rên cia ao afo ra men to
nos ter mos dos arts. 105 e 215, para que o
re que i ram den tro do pra zo de cen to e oi ten -
ta dias, sob pena de per da dos di re i tos que
por ven tu ra lhes as sis tam.
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Pa rá gra fo úni co. A no ti fi ca ção será fe i -
ta por edi tal afi xa do na re par ti ção ar re ca da -
do ra da Fa zen da Na ci o nal com ju ris di ção na 
lo ca li da de do imó vel, e pu bli ca do no Diá rio
Ofi ci al da União, me di an te avi so pu bli ca do
três ve zes, du ran te o pe río do de con vo ca -
ção, nos dois jor na is de ma i or ve i cu la ção lo -
cal e, sem pre que hou ver in te res sa dos co -
nhe ci dos, por car ta re gis tra da.”

“Art. 110. Expi ra do o pra zo de que tra -
ta o art. 104 e não ha ven do in te res se do
ser vi ço pú bli co na ma nu ten ção do imó vel no 
do mí nio ple no da União, a SPU pro mo ve rá
a ven da do do mí nio útil dos ter re nos sem
pos se, ou da que les que se en con trem na
pos se de quem não te nha aten di do à no ti fi -
ca ção a que se re fe re o mes mo ar ti go ou de 
quem, ten do re que ri do, não te nha pre en chi -
do as con di ções ne ces sá ri as para ob ter a
con ces são do afo ra men to.”

“Art. 118. Ca du co o afo ra men to na for -
ma do pa rá gra fo úni co do art. 101, o ór gão
lo cal da SPU no ti fi ca rá o fo re i ro, por edi tal,
ou quan do pos sí vel por car ta re gis tra da,
mar can do-lhe o pra zo de no ven ta dias para
apre sen tar qual quer re cla ma ção ou so li ci tar
a re vi go ra ção do afo ra men to.

..............................................................
“Art. 123. A re mi ção do afo ra men to

será fe i ta pela im por tân cia cor res pon den te a 
17% (de zes se te por cen to) do va lor do do -
mí nio ple no do ter re no.”

“Art. 128. Para co bran ça da taxa, a SPU 
fará a ins cri ção dos ocu pan tes, ex ofi cio, ou à
vis ta da de cla ra ção des tes, no ti fi can do-os
para re que re rem, den tro do pra zo de cen to e
oi ten ta dias, o seu ca das tra men to.

§ 1º A fal ta de ins cri ção não isen ta o
ocu pan te da obri ga ção do pa ga men to da
taxa, de vi da des de o ini cio da ocu pa ção.

§ 2º A no ti fi ca ção de que tra ta este ar -
ti go será fe i ta por edi tal afi xa do na re par ti -
ção ar re ca da do ra da Fa zen da Na ci o nal, pu -
bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União, e me di an -
te avi so pu bli ca do três ve zes, du ran te o pe -
río do de con vo ca ção, nos dois jor na is de
ma i or ve i cu la ção lo cal.

§ 3º Expi ra do o pra zo da no ti fi ca ção, a
União imi tir-se-á su ma ri a men te na pos se do 
imó vel cujo ocu pan te não te nha aten di do à
no ti fi ca ção, ou cujo pos se i ro não te nha pre -

en chi do as con di ções para ob ter a sua ins -
cri ção, sem pre ju í zo da co bran ça das ta xas,
quan do for o caso, de vi das no va lor cor res -
pon den te a 10% (dez por cen to) do va lor
atu a li za do do do mí nio ple no do ter re no, por
ano ou fra ção.”

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

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

DECRETO-LEI Nº 2.422
DE 30 DE MARÇO DE 1988

Dis põe so bre o pra zo para ins cri ção 
de ocu pa ção de imó ve is da União 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. 55, item II, da Cons ti tu i ção,

Decreta:

Art. 1º Os in ci sos I e II do art. 1º do
De cre to-Lei nº 2.398, de 21 de de zem bro de 
1987, pas sam a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“I – 2% (dois por cen to) para as ocu pa -
ções já ins cri tas e para aque las cuja ins cri -
ção seja re que ri da, ao SPU, até 30 de se -
tem bro de 1988; e

II – 5% (cin co por cen to) para as ocu -
pa ções cuja ins cri ção seja re que ri da ou pro -
mo vi da ex ofi cio , a par tir de 1º de ou tu bro
de 1988.”

Art. 2º Este de cre to-lei en tra rá em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con tra rio.
Bra sí lia, 30 de mar ço de 1988; 167º da Inde pen -

dên cia e 100º da Re pú bli ca. – JOSÉ SAR NEY – Ma il -
son Fer re i ra da Nó bre ga.
....................................................................................
....................................................................................

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) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que ao Pro je to de Lei da 
Câ ma ra nº 102, de 2001, que dis põe so bre a li be ra -
ção da con tri bu i ção de Con se lhos Pro fis si o na is re gi o -
na is e fe de ra is, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, de
acor do com o dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 254,
com bi na do com o art. 133, § 1º, do Re gi men to Inter -
no, abrir-se-á o pra zo de dois dias úte is para in ter po -
si ção de re cur so, por um dé ci mo dos mem bros do Se -
na do, para que a ma té ria con ti nue sua tra mi ta ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nes ta
ses são, ho me na ge a re mos os 59 anos de in de pen -
dên cia da Re pú bli ca do Lí ba no.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury,
que se pro nun ci a rá so bre o tema.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te do Se na do, dig nís si mo Se na dor Ra mez
Te bet, de ma is mem bros da nos sa Mesa Di re to ra, pre -
za dís si mo Sr. Emba i xa dor do Lí ba no, meu ami go
Isha ya El-Khoury, Sr. Emba i xa dor da Pa les ti na, de -
ma is em ba i xa do res, au to ri da des ecle siás ti cas, meus
ami gos, mi nhas ami gas, “é pre fe rí vel ser o úl ti mo dos
ho mens, mas com so nhos e o de se jo de re a li zá-los,
do que ser o pri me i ro, po rém sem so nhos e nem de -
se jos”.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, co me ço
ci tan do o mais fa mo so dos li ba ne ses, o po e ta Gi bran
Ka lil Gi bran, para fa lar dos cin qüen ta e nove anos de
in de pen dên cia do Lí ba no, que se co me mo ram nes ta
sex ta-fe i ra, dia 22 de no vem bro, e so bre a vin da des -
se povo para o Bra sil, para aju dar a for mar nos so
País. 

Foi com mu i tos so nhos e com o de se jo de re a li -
zá-los que, há cer ca de du zen tos anos, aqui apor ta -
ram os pri me i ros li ba ne ses, em bus ca de uma ter ra de 
far tu ra e paz. E hoje nos or gu lha mos de se di ar a ma i -
or co lô nia de li ba ne ses e seus des cen den tes de todo
o pla ne ta: são mais de sete mi lhões no Bra sil, mais
até do que a pró pria po pu la ção do Lí ba no, hoje em
tor no de 3,5 mi lhões de ha bi tan tes. São dois pa í ses
com for tes la ços de ami za de. E aqui cabe uma res sal -
va: S. Exª o Emba i xa dor do Lí ba no é o pre si den te de
cer ca de sete mi lhões de li ba ne ses, uma po pu la ção
ma i or do que aque la que é go ver na da pelo atu al Pre -
si den te do Lí ba no. 

Apro ve i to tam bém a opor tu ni da de para fa zer re -
fe rên cia à nos sa que ri da Emba i xa triz, Aïda
El-Khoury, aqui pre sen te, o que mu i to nos hon ra.

A his tó ria do Lí ba no re mon ta a vá ri os sé cu los, a
três mil anos an tes de Cris to, a par tir dos fe ní ci os. Fo -
ram os se mi tas, vin dos da Me so po tâ mia (atu al Ira -
que), que se es ta be le ce ram na cos ta li ba ne sa no ter -
ce i ro mi lê nio an tes de Cris to. Esses se mi tas são cha -
ma dos tam bém de ca na ne us, e a Anti güi da de Clás si -
ca os de no mi nou de fe ní ci os. Eles fun da ram nu me ro -
sos nú cle os ur ba nos na cos ta do Me di ter râ neo, como
Byblos, Be i ru te, Si don e Tiro.

De po is fo ram anos de luta, ocu pa ção e do mí nio
da re gião por ou tros po vos, prin ci pal men te os tur cos,
que per ma ne ce ram no país en tre 1516 e 1914. Até

que, ao fi nal da Pri me i ra Gu er ra Mun di al, com a ex -
pul são das tro pas ger ma no-tur cas, o Lí ba no foi ocu -
pa do mi li tar men te por fran ce ses e in gle ses. Em mar -
ço de 1943, foi de cla ra da a in de pen dên cia do país. 

O Lí ba no é, hoje, uma re pú bli ca par la men ta ris ta 
e sua Cons ti tu i ção é fun da men ta da na se pa ra ção dos 
po de res Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio. O atu al
Pre si den te é o Ge ne ral Emi le La houd e o Pri me i -
ro-Mi nis tro é Ra fik Al’Hariri.

Sr. Pre si den te, vol to um pou co no tem po para
con tar a saga des se povo ir mão. Há seis mil anos, na
cos ta ori en tal do Mar Me di ter râ neo, ter ra onde se lo -
ca li za o Lí ba no, flo res ceu uma das mais no tá ve is ci vi -
li za ções da Anti güi da de, a do povo fe ní cio.

Os fe ní ci os fo ram res pon sá ve is por im por tan tes
avan ços nas mais va ri a das áre as do co nhe ci men to,
des de a ar qui te tu ra até a ma te má ti ca, pas san do pela
ju ris pru dên cia e pela fi lo so fia. Con tu do, sua con tri bu i -
ção mais du ra dou ra foi a cri a ção do pri me i ro al fa be to
fo né ti co, do ta do de 22 con so an tes re la ti vas aos sons
da lín gua. Tal al fa be to, que cons ti tu iu, qui çá, a ma i or
in ven ção hu ma na, foi pos te ri or men te ado ta do pe los
gre gos, que o apri mo ra ram e nele in tro du zi ram al gu -
mas vo ga is a mais. Eles fo ram tam bém exí mi os na ve -
ga do res.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há for tes
in dí ci os his tó ri cos de que os fe ní ci os es ti ve ram no
Bra sil. Algu mas ins cri ções po dem ser ve ri fi ca das na
Pe dra da Gá vea, no Rio de Ja ne i ro, e no Esta do da
Pa ra í ba. Além dis so, vá ri as pa la vras in dí ge nas pa re -
cem ter ori gem fe ní cia. Na his tó ria con tem po râ nea,
seus des cen den tes se gui ram os mes mos pas sos,
par tin do para ter ras dis tan tes. A ma i o ria es co lheu o
Bra sil, país que tem a ma i or con cen tra ção de li ba ne -
ses e des cen den tes do mun do. Os fe ní ci os ha bi ta -
ram, du ran te 4.500 anos, as ter ras que hoje com -
põem o País dos Ce dros, e le ga ram um pa tri mô nio
só cio-cul tu ral mar ca do pe las no ções de uni ver sa lis -
mo, hu ma nis mo, pa ci fis mo e li ber da de.

Não se pode es que cer que o Lí ba no so freu, ao
lon go de sua his tó ria, di ver sas in fluên ci as, de po vos
va ri a dos. Per sas, gre gos, ro ma nos, bi zan ti nos, ára -
bes em toda a sua ex ten são, ma me lu cos, oto ma nos e 
fran ce ses pas sa ram pe las ter ras dos ce dros e aju da -
ram a com por uma na ção mar ca da pelo res pe i to às
di fe ren ças. Nis so, o Lí ba no não di fe re mu i to do nos so
Bra sil, país mo de lo de con vi vên cia har mo ni o sa e con -
ci li a ção de in te res ses.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ape sar de 
sua in de pen dên cia, o Lí ba no é hoje um país ocu pa do
por for ças não-li ba ne sas. As li ber da des, das qua is
sem pre foi gran de de fen sor, vêm-lhe sen do sub tra í -

22438 Sex ta-fe i ra  22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2002

    155NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



das pro gres si va men te. A de ex pres são tem sido agre -
di da com o fe cha men to de al guns ve í cu los de co mu -
ni ca ção e com a re pres são a ma ni fes ta ções pú bli cas.
O des res pe i to aos di re i tos po lí ti cos de par la men ta res
opo si ci o nis tas dá-nos a me di da exa ta do des com pro -
mis so do atu al re gi me e de seu Ju di ciá rio com a von -
ta de do povo li ba nês.

Lem bra mos, sa u do sos, dos tem pos em que o
Lí ba no, re pre sen ta do por seu de le ga do per ma nen te
na ONU, Char les Ma lik, atu ou como re la tor da Co mis -
são dos Di re i tos Hu ma nos das Na ções Uni das. Ele e
o bra si le i ro Aus tre gé si lo de Athay de des ta ca ram-se
como os gran des ar tí fi ces do prin ci pal do cu men to
ins ti tu ci o nal do sé cu lo XX: a De cla ra ção Uni ver sal
dos Di re i tos Hu ma nos.

Ao co me mo rar ama nhã a data de in de pen dên -
cia do Lí ba no, re pas sa mos toda a his tó ria des se que -
ri do país – cu jas con tri bu i ções para o cres ci men to
eco nô mi co e so ci al do Bra sil fo ram imen sas – e per -
gun ta mos se o pa tri mô nio que o Lí ba no le gou ao
mun do per de rá va li da de em seu pró prio ber ço.

A trá gi ca evo lu ção dos acon te ci men tos no Ori -
en te Mé dio re fle te, em gran de me di da, a cri se mo ral
de um tem po mar ca do pelo au men to das de si gual da -
des, pelo re tor no da in to le rân cia, pelo aflo ra men to de
con cep ções ex tre mis tas e pelo cons tan te es ta do de
be li ge rân cia. To dos es ses as pec tos afe tam, de for ma
es pe ci al, o país que co me mo ra a sua in de pen dên cia.
O povo li ba nês per ma ne ce opri mi do pe los in te res ses
de pa í ses que não com par ti lham sua his tó ria ou seus
va lo res.

Uma co i sa que nun ca foi re gis tra da nos ana is da 
Hu ma ni da de é que o Lí ba no te nha ata ca do ou cons -
pi ra do con tra quem quer que seja, ou que ele te nha
se ali a do a ou tros para fins ne fas tos. O Lí ba no nun ca
de i xou de ser uma fon te de bon da de, de in cen ti vo e
de ser vi ços. Nun ca fa lhou em ins pi rar a paz, não ape -
nas para si pró prio, mas para seus vi zi nhos e para
todo o mun do.

Os jo vens li ba ne ses, como seus an ces tra is fe ní -
ci os, sem pre fo ram ob ce ca dos pela aven tu ra da li ber -
da de. Na his tó ria con tem po râ nea, nos so Impe ra dor
Dom Pe dro II vi si tou o Lí ba no em no vem bro de 1876.
Nes sa oca sião, o Impe ra dor fi cou en can ta do com o
di na mis mo do povo li ba nês e con cla mou-o a emi grar
para o Bra sil, clas si fi can do o País de ter ra da pro mis -
são. O cha ma do foi aten di do, es tre i tan do os la ços de
ami za de en tre es ses dois pa í ses.

So bre o Lí ba no, D. Pe dro II es cre veu: “O Lí ba no
er gue-se di an te de mim com seus ci mos ne va dos,
seu as pec to se ve ro, como con vém a essa sen ti ne la
da Ter ra San ta”.

A be le za do Lí ba no en can tou o Impe ra dor. E
tem en can ta do a to dos que co nhe cem o País dos Ce -
dros. Anti ga men te, to das as mon ta nhas do Lí ba no es -
ta vam co ber tas de ce dros. A ár vo re é mu i tas ve zes
men ci o na da na Bí blia, e está até em sua pró pria ban -
de i ra e sim bo li za for ça e eter ni da de. As be le zas do
país são ilu mi na das por sua ge o gra fia – sua lar ga pla -
ní cie cos te i ra e suas mon ta nhas de nor te a sul. O vale 
fér til de Be kaa, a for ta le za de Ba al beck e seus fes ti va -
is de cul tu ra, as ci da des his tó ri cas de Byblos, das
mais an ti gas do mun do, e Be i ru te, a ci da de que se re -
cu sa a de sa pa re cer.

A his tó ria de Be i ru te me re ce um ca pí tu lo à par -
te. A ci da de foi com ple ta men te des tru í da du ran te uma 
sé rie de ter re mo tos, no sé cu lo VI, e as sim per ma ne -
ceu por cer ca de cem anos. No ano de 635, a ci da de
foi re cons tru í da pe los ára bes, após a con quis ta is lâ -
mi ca, mas foi no va men te des tru í da, em 1102, pe los
cru za dos. Em 1516, foi in va di da pe los mam louks, vin -
dos do Egi to, e pe los tur cos, que lá per ma ne ce ram
até 1914. No fim do sé cu lo XIX, Be i ru te tor nou-se a
por ta de en tra da do Ori en te, atra in do ca pi ta is es tran -
ge i ros e tor nan do-se o cen tro ban cá rio da re gião. Até
1970, a ci da de fi cou co nhe ci da como “a Su í ça do Ori -
en te Mé dio”. Atu al men te, após uma guer ra que des -
tru iu a ci da de, Be i ru te pas sa por um gran de tra ba lho
de re cons tru ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há 200
anos que a pre sen ça li ba ne sa no Bra sil tem sido uma
his tó ria de amor, de vo ção e fi de li da de. Esta Casa
sen te-se hon ra da em ho me na ge ar o Lí ba no, país
ami go, por oca sião de sua data na ci o nal, e au gu -
rar-lhe um fu tu ro de paz, pros pe ri da de e so be ra nia
ple na.

Nes te mo men to, tam bém faço uma ho me na gem 
àque les li ba ne ses e seus des cen den tes que ado ta -
ram o Bra sil como a sua pá tria e aju da ram a cons tru ir
este imen so País. 

Aqui faço uma res sal va e uma es cu sa, de an te -
mão. Os no mes dos fi lhos que par ti ci pam da epo péia
no Bra sil são os mais di ver sos, em to das as áre as das 
ati vi da des, e tomo a li ber da de de ci tar al guns. 

Na po lí ti ca, aqui mes mo no Se na do, te mos o
ilus tre Pre si den te Ra mez Te bet, ex-mi nis tro e, sem
medo de er rar, o pri me i ro des cen den te de li ba nês a
ocu par esta Alta Cor te, esta Casa no bre, o Con gres so 
bra si le i ro. Te mos, tam bém, os nos sos co le gas Pe dro
Si mon, aqui pre sen te, Ma gui to Vi le la e Pa u lo Sou to, re -
cém-ele i to Go ver na dor da Ba hia. Tam bém des ta -
cam-se os ex-Go ver na do res Tas so Je re is sa ti, Espe ri -
dião Amin e Pa u lo Ma luf; os De pu ta dos Mi chel Te mer,
ex-Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, Ri car do Izar 
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e Nel son Trad e o ex – De pu ta do Gu i lher me Afif Do -
min gos, ex-Pre si den te da Con fe de ra ção das Asso ci a -
ções Co mer ci a is do Bra sil, en ti da de da qual me or gu -
lho de ser o pri me i ro Vice-Pre si den te. Vale a pena ci tar 
que, atu al men te, na Câ ma ra dos De pu ta dos, te mos
cer ca de 40 De pu ta dos des cen den tes de li ba ne ses. 

Na área da sa ú de, ape nas para ci tar três no -
mes, te mos Adib Ja te ne, Eli as Mu rad e Raul Cu ta it. 

Na li te ra tu ra, des ta cam-se Mil ton Ha toum, Sa -
lim Mi guel, Ra du an Nas sar e Man sur Cha li ta. 

Na pu bli ci da de, lem bro Ro ber to Du a i li bi, da
Agên cia DPZ.

Na in dús tria, con for me dis se, como tam bém no
co mér cio, são mi lha res, mas po de mos ci tar Antô nio
Fara e Car los Ghosn, da Nis san. 

Na área de ser vi ços, des ta co Sa lim Ma tar, da
Lo ca li za. 

Na ju ris pru dên cia, cito Fran cis co Re zek, da
Cor te Inter na ci o nal de Jus ti ça da ONU, e os ex-Mi nis -
tros da Jus ti ça Alfre do Nas ser e Ibra him Abi-Ackel.

Na área de edu ca ção, o des ta que é para Ga bri el 
Cha li ta, o jo vem Se cre tá rio de Edu ca ção do Esta do
de São Pa u lo, Pa u lo Sar kis, Re i tor da Uni ver si da de
de San ta Ma ria, no Rio Gran de do Sul, e La u ro Morhy, 
Re i tor da Uni ver si da de de Bra sí lia.

Na di plo ma cia, para ci tar ape nas um que me
veio à me mó ria, o Emba i xa dor José Ma u rí cio Bus ta ni.

E no tu ris mo, en tre tan tos, o em pre sá rio José
Car los Daux, pro pri e tá rio de uma rede de ho téis em
Flo ri a nó po lis, San ta Ca ta ri na.

Esses são al guns dos mi lha res de li ba ne ses e
seus des cen den tes que se des ta ca ram e se des ta -
cam em vá ri as áre as de ati vi da des no Bra sil. O tem po
é in su fi ci en te para ci tar to dos eles.

Faço, tam bém, um elo gio es pe ci al ao tra ba lho
de sen vol vi do pelo Emba i xa dor do Lí ba no no Bra sil,
Isha ya El-Khoury, e a Emba i xa triz Aïda El-Khoury. Os
dois têm tra ba lha do in can sa vel men te para for ta le cer
os la ços de ami za de en tre os dois pa í ses e a união de 
seus po vos. Têm es ti mu la do o in ter câm bio de co nhe -
ci men tos en tre jo vens dos dois pa í ses. Re cen te men -
te, re a li za ram em Go iâ nia um en con tro de jo vens de
ori gem li ba ne sa, para um de ba te so bre his tó ria, arte
e cul tu ra da que le país.

Vale a pena res sal tar, tam bém, que o Emba i xa -
dor Isha ya El-Khoury tem vi si ta do qua se to das as ca -
pi ta is dos Esta dos e ci da des do in te ri or em bus ca da
cul tu ra e para tra zer o co nhe ci men to ára be a este
País de imen sa ex ten são con ti nen tal que é o Bra sil.

Além dis so, o Emba i xa dor tem pro mo vi do en -
con tros en tre as en ti da des cul tu ra is lí ba no-bra si le i ras 

es pa lha das pelo nos so País, com o ob je ti vo de de ba -
ter as suas ações e o seu fu tu ro. 

Uma amos tra do di na mis mo do ca sal El-Khoury
foi a ina u gu ra ção, em no vem bro do ano pas sa do, na
Emba i xa da do Lí ba no, em Bra sí lia, do Espa ço Cul tu -
ral Gi bran Ka lil Gi bran, des ti na do a di vul gar e fo men -
tar to das as for mas de ati vi da des cul tu ra is, in te lec tu a -
is e ar tís ti cas dos dois pa í ses. Lá são or ga ni za das ati -
vi da des ar tís ti cas e mu si ca is, além de ex po si ções de
vá ri os ar tis tas plás ti cos bra si le i ros. 

Fica até di fí cil, em um só pro nun ci a men to, enu -
me rar to das as ações de sen vol vi das pelo ca sal El
Khroury com o ob je ti vo de for ta le cer a ami za de lí ba -
no-bra si le i ra. Aos dois, os nos sos pa ra béns pe las ini -
ci a ti vas de es tre i tar esse re la ci o na men to en tre os
dois po vos ir mãos.

Encer ro este pro nun ci a men to, lem bran do...
O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me

um apar te, Se na dor Lind berg Cury?
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Com mu -

i to pra zer, pas so a pa la vra ao ilus tre Se na dor Edi son
Lo bão.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor
Lind berg, esta é, sem dú vi da, uma das mais jus tas
ho me na gens pres ta das pelo ple ná rio do Se na do da
Re pú bli ca. Nem sem pre o des ti no pro mo ve jus ti ça.
Como V. Exª bem lem brou, o Lí ba no tem suas ori gens 
plan ta das no povo fe ní cio, bem an tes de im por tan tes
acon te ci men tos da his tó ria e da hu ma ni da de. A cri a -
ção do Lí ba no foi an te ri or, por exem plo, à gran de ca -
mi nha da de Mo i sés, que con du ziu o povo he breu, por
or dem de Deus, até a Ter ra Pro me ti da; é an te ri or tam -
bém à che ga da de Je sus Cris to. Mas so men te há
pou cos anos, pos so di zer, e já o dis se V. Exª, o Lí ba no 
ga nhou a sua in de pen dên cia. Daí a in jus ti ça do des ti -
no. No Bra sil, Se na dor Lind berg Cury, os li ba ne ses
não são con si de ra dos in va so res, não são in de se ja -
dos en tre nós. Ao con trá rio, são ir mãos nos sos. Aqui
está, de fato, a po pu la ção li ba ne sa. A po pu la ção li ba -
ne sa, por sua gran de ma i o ria, não está no Lí ba no, e,
sim, aqui. Por tan to, eu qua se di ria que o Bra sil é o ver -
da de i ro Lí ba no. Cum pri men to V. Exª por lem brar a
saga des se povo ex tra or di ná rio, a sua his tó ria de ocu -
pa ções in de vi das que tan tos so fri men tos ca u sa ram
ao povo. Esse povo so bre vi veu a uma si tu a ção qua se
anár qui ca ao lon go de sua his tó ria e à sua re ve lia por
con ta das in com pre en sões mun di a is e des sas ocu pa -
ções. Cum pri men to V. Exª por esta ho me na gem que
pres ta ao povo ir mão, aos li ba ne ses do Bra sil e do ex -
te ri or.
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O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Agra de -
ço ao Se na dor Edi son Lo bão pelo bri lhan te apar te. S.
Exª é um jor na lis ta emé ri to, his to ri a dor e co nhe ce dor
des sa des cen dên cia li ba ne sa e de sua pre sen ça aqui 
no Bra sil.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Antes de
pas sar a pa la vra a V. Exª, re gis tro que o Se na dor Ro -
meu Tuma, que pre si de a CPI do Rou bo de Car gas,
está fora do Dis tri to Fe de ral, não po den do, por tan to,
com pa re cer a esta ses são, em bo ra seja tam bém um
dos re que ren tes para a ins ta la ção des ta data co me -
mo ra ti va, do Dia Na ci o nal do Lí ba no.

Com mu i to pra zer, pas so a pa la vra ao nos so
ilus tre re pre sen tan te, ho mem de cul tu ra, que, me re ci -
da men te, tem o re co nhe ci men to de toda a nos sa
Casa, o ex-Go ver na dor e Se na dor Pe dro Si mon.
Aliás, dou a S. Exª a li ber da de, pela sua cul tu ra, de fa -
lar em ára be. 

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, em pri me i ro lu gar, fe li ci to o Pre si den te do Se -
na do por ter in di ca do V. Exª, en tre os vá ri os Se na do -
res que se apre sen ta ram, para fa lar em nome de to -
dos nós nes ta so le ni da de. Não fora isso, te ría mos
cer ca de quin ze dis cur sos, o que, tal vez, a pla téia não 
agüen tas se. Esco lheu bem V. Exª, que está agin do
com gran de se ri e da de ao nos re pre sen tar. Eu não po -
de ria, en tre tan to, de i xar de tra zer o meu sen ti men to
num mo men to como este. Para nós do Se na do Fe de -
ral, é uma sa tis fa ção mu i to gran de ho me na ge ar mos o 
Lí ba no. So mos dez, quin ze des cen den tes de li ba ne -
ses, em bo ra não pa re ça, por que al guns ti ve ram seu
nome apor tu gue sa do. Esta ho me na gem às vés pe ras
da vi si ta do nos so Pre si den te e de uma re pre sen ta -
ção do Se na do Fe de ral ao Lí ba no re fle te o sig ni fi ca ti -
vo ca ri nho e res pe i to que te mos por nos sa ter ra. Na
ver da de, nós, des cen den tes de li ba ne ses, te mos um
co ra ção gran de, onde ca bem o Bra sil e o Lí ba no,
aman do-os in dis tin ta men te, sen tin do ca ri nho, res pe i -
to e ten do so nhos em re la ção a am bos os pa í ses.
Assim como ago ra so nha mos com um Bra sil onde
haja paz, jus ti ça so ci al, um Bra sil onde não haja fome, 
de se ja mos um Lí ba no onde haja li ber da de, onde os
seus ci da dãos te nham o di re i to de ex por as suas idéi -
as, onde haja ape nas li ba ne ses e seus con vi da dos,
onde a ONU faça cum prir o seu di re i to de ab so lu ta in -
de pen dên cia, de onde pos sam sair os que es tão per -
tur ban do a na ção, onde haja a con ti nu i da de da mi la -
gro sa re cons tru ção do país e a res sur re i ção de Be i ru -
te. Gos to de ou vir o ilus tre em ba i xa dor, a sua es po sa
e os re pre sen tan tes do Lí ba no di ze rem que não que -

rem ca ri da de, pena ou cho ro. Eles que rem aju da para
o Lí ba no, que está cres cen do, avan çan do e pro gre -
din do. Não há dú vi da de que to dos sa bem que o Lí ba -
no de sem pe nhou um pa pel fan tás ti co, há pou co tem -
po, no in ter câm bio en tre o Ori en te e o Oci den te. Lí ba -
no e Be i ru te eram os lu ga res onde oci den ta is e ori en -
ta is sen ti am-se em casa. Os seus ban cos eram os de -
po si tá ri os de pe tro dó la res do mun do ára be e o seu
por to era o gran de in ter câm bio en tre o Oci den te e o
Ori en te. Fa zer com que o Lí ba no não mais ocu pe
essa po si ção foi uma tra ma di a bó li ca. Mas, gra ças a
Deus, o Lí ba no está re to man do a sua po si ção an te ri -
or. Sua gen te está cres cen do, está avan çan do, está
de sen vol ven do, está pro gre din do e se trans for man do
num exem plo ex tra or di ná rio de gar ra e de com pe tên -
cia. Se ria bom se pu dés se mos ver esse fe nô me no
emo ci o nan te que é o novo Lí ba no que cres ce, que
avan ça, ape sar das in jus ti ças cru éis que está so fren -
do. Algu mas ve zes, cons ta ta mos que a ONU ofe re ce
mo ções, que a im pren sa mun di al de ba te o pro ble ma
“a” ou o pro ble ma “b” em um de ter mi na do país. No en -
tan to, não se de ba teu, não se dis cu tiu, não se deu im -
por tân cia, não se con si de rou os pro ble mas cru éis
que o Lí ba no en fren tou, mu i tas ve zes so zi nho. Até os
pró pri os ali a dos não de se jam ver o Lí ba no ocu par no -
va men te a sua ve lha po si ção de li de ran ça, de ca pa ci -
da de. Nós, bra si le i ros, te mos no Lí ba no um exem plo
ex tra or di ná rio. Os li ba ne ses que aqui es tão pro gri -
dem e cres cem com a gen te. Eles têm aqui uma po pu -
la ção ma i or aqui do que a que têm lá. Para nós, bra si -
le i ros e li ba ne ses, este é um mo men to mu i to sig ni fi ca -
ti vo, por que es ta mos fes te jan do, de cer ta for ma, a
nos sa pá tria, a gran de pá tria do Lí ba no. Meu abra ço
mu i to ca ri nho so e mu i to afe ti vo a V. Exª e, de modo
mu i to es pe ci al, ao ilus tre Emba i xa dor e sua es po sa,
que nos hon ram nes ta Casa com toda a sua co lô nia. 

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Agra de -
ço ao no bre Se na dor e ex-Go ver na dor Pe dro Si mon o 
bri lhan te apar te, que en ri que ce o meu pro nun ci a -
men to. 

Fa ria ape nas uma li ge i ra ob ser va ção à re fe rên -
cia de V. Exª ao fato de que al guns li ba ne ses ou des -
cen den tes, às ve zes mas ca ra dos com ou tros no mes,
fi ze ram par te do Con gres so bra si le i ro. Dé ca da atrás,
tive a opor tu ni da de de co nhe cer o en tão Se na dor
João Lobo, nome tra du zi do por seu pai do ára be Han -
na Dib. Esse ci da dão pas sou des per ce bi do, nun ca
ten do sido con vi da do pela Emba i xa da li ba ne sa para
qual quer tipo de fes ti vi da de. 

Ilus tre Se na dor Pe dro Si mon, com a sua in te li -
gên cia, pri vi lé gio con ce di do por Deus, V. Exª en ri que -
ceu o nos so dis cur so com uma sé rie de fa tos po lí ti cos 
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e in for ma ções im por tan tes. Este País tem mu i to or gu -
lho de tê-lo como fi lho, uma de suas gran des ex pres -
sões.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor
Lind berg Cury, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Pois,
não. Com mu i to pra zer, con ce do um apar te a V. Exª,
no bre Se na dor Ber nar do Ca bral.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor
Lind berg Cury, já co me ço com uma di fi cul da de – en -
tre tan tas das qua is sou aco me ti do –, qual seja in ter -
rom per o dis cur so de V. Exª de po is do bri lhan te apar te 
do Se na dor Pe dro Si mon. Sabe V. Exª que há en tre
mim e o Se na dor Pe dro Si mon uma ami za de tão lon -
ga que tem sido su fi ci en te men te for te para ven cer o
tem po, a dis tân cia e o si lên cio. Per ce bo que me si tuo
en tre dois ami gos mu i to que ri dos. De um lado, o Mi -
nis tro Van tu il Abda la, que há pou co tem po es te ve co -
nos co na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, pres ti gi an do os tra ba lhos em der re dor do Tri -
bu nal Su pe ri or do Tra ba lho – ele que é des cen den te
de li ba nês. E do ou tro lado, uma das fi gu ras mais no -
tá ve is que o Par la men to tem, o Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra, co ra jo so, in de pen den te, ca sa do com uma fi -
lha de li ba nês, por tan to, com um so gro li ba nês.
Dou-me con ta que V. Exª está na tri bu na sen do aben -
ço a do por Nos sa Se nho ra do Lí ba no. A fa cul da de de
Di re i to que cur sei fi ca va exa ta men te no cen tro dos li -
ba ne ses na mi nha ter ra. Te nho mu i tos ami gos e sem -
pre ob ser vei que os li ba ne ses – e veja V. Exª que pre -
si de a Casa um des cen den te de les, o Se na dor Ra -
mez Te bet, de gran de vi vên cia na nos sa Ordem dos
Advo ga dos – têm uma gran de vir tu de, en tre as ma i o -
res que pos su em: jo gam fora as má go as e cul ti vam
ape nas as boas lem bran ças. Essa é uma ca rac te rís ti -
ca tí pi ca de quem não cons trói o ódio, não o ali men ta,
não o in di ca, não apon ta ca mi nhos ou mos tra so lu -
ções que não se jam o da paz. Ou sei in ter rom pê-lo de -
po is do apar te do meu que ri do Pe dro Si mon por que
não po de ria ca lar, guar dar no meu ín ti mo a es ti ma
que lhe te nho, Se na dor Lind berg Cury. Ain da on tem V. 
Exª par ti ci pou da de mons tra ção de in de pen dên cia do 
Se na do, ao vo tar uma ma té ria tão gra ve e tão sé ria
quan to a que aqui se dis cu tia. Ren do-lhe as mi nhas
ho me na gens e peço per mis são a V. Exª para que as
es ten da ao Emba i xa dor do Lí ba no, que aqui se en -
con tra com a sua es po sa, mas, so bre tu do, ao povo do 
Lí ba no. Não im por ta se, no pas sa do, uns não te nham
sa bi do que car re ga vam no mes li ba ne ses, o que im -
por ta é que, no co ra ção, tra gam sem pre a pre sen ça
de Nos sa Se nho ra do Lí ba no. Meus cum pri men tos,
meus pa ra béns!

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ber nar do Ca bral. Ontem, re al -
men te, ti ve mos uma pro va da ca pa ci da de, da cul tu ra
e, prin ci pal men te, da li de ran ça de V. Exª, quan do en -
cer ra mos, com cha ve de ouro, uma das vo ta ções
mais fan tás ti cas e mais im por tan tes para o País: a re -
for ma do Ju di ciá rio. As suas pa la vras, as sim como de
to dos aque les que o an te ce de ram, vi e ram tra zer o bri -
lhan tis mo da in te li gên cia de V. Exª ao meu pro nun ci a -
men to e as re ce bo com mu i to ca ri nho, em nome, in -
clu si ve, dos de ma is des cen den tes de li ba ne ses.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Con ce do 
um apar te a V. Exª, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Sr. Pre -
si den te, per mi ta-me que eu fale de pé, em ho me na -
gem à pá tria da mi nha es po sa e, ao mes mo tem po,
para ma ni fes tar ao meu que ri do ami go Lind berg Cury
a mi nha ale gria e o meu con ten ta men to por essa ini ci -
a ti va de ho me na gem pelo Dia Na ci o nal do Lí ba no.
Faço-o com emo ção por que há uma re la ção di fe ren -
te, com cer tas es pe ci fi ci da des, en tre mim e na ção li -
ba ne sa. V. Exª sabe que Mi nas Ge ra is não é um Esta -
do, Mi nas Ge ra is é uma na ção. So mos 18 mi lhões de
mi ne i ros, 853 ci da des, das qua is apro xi ma da men te
100 em pro ces so de trans for ma ção em me tró po le. Mi -
nas era um Esta do que fe cha va suas fron te i ras para
que pu des se abri gar ape nas os mi ne i ros de nas ci -
men to. Mas, essa Mi nas, que per ten cia aos mi ne i ros,
aco lheu, em de ter mi na do mo men to, duas fa mí li as di -
fe ren tes. Não sei em que ano, mas o cer to é que che -
ga ram a Mi nas Ge ra is, na ci da de de Oli ve i ra, um ca -
sal de pri mos: Mi guel e Eu gê nia Had dad. Che gou ain -
da, sa í do de ter ra dis tan te, fi lho de agri cul tor, tra ba -
lha dor e po bre, um jo vem que de se ja va es tu dar em
Belo Ho ri zon te, uma ci da de uni ver si tá ria, sem pra ia e, 
con se qüen te men te, sem per di ção, e que po de ria
aco lher um fo ras te i ro. Foi as sim que, em 1944, che -
guei a Belo Ho ri zon te, pelo rio São Fran cis co e no
trem de Pi ra po ra, sem co nhe cer uma só pes soa na
bela ter ra mi ne i ra. Vim es tu dar, pros se guir meus es -
tu dos do Se gun do Grau. De tal for ma en vol vi do com
as con se qüên ci as dos ma ni fes tos dos mi ne i ros, der -
ru ba mos a di ta du ra Var gas. Eu que de se ja va se guir,
ex clu si va men te, a car re i ra da ad vo ca cia e do Di re i to
e, tal vez, um pou co de Li te ra tu ra, fui, li te ral men te, to -
ma do pela vida po lí ti ca, de tal for ma que, hoje, es tou
aqui, com ple tan do 32 anos de man da to, pelo voto po -
pu lar dos mi ne i ros. Fui Ve re a dor da Câ ma ra Mu ni ci -
pal de Belo Ho ri zon te, De pu ta do Fe de ral por qua tro
man da tos, Go ver na dor de Mi nas, Se na dor da Re pú -
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bli ca, Vice-Pre si den te e Pre si den te do Ban co do Bra -
sil ao mes mo tem po e Pre si den te das em pre sas Ace -
si ta. Po rém, con fes so a V. Exª que o ma i or prê mio que
re ce bi na vida foi o de ter tido a opor tu ni da de de co -
nhe cer, em Belo Ho ri zon te, na ave ni da Cris tó vão Co -
lom bo, 520, a fa mí lia de Eu gê nia e Mi guel Had dad,
tra ba lha do res sem ma i or for tu na. Um de les veio do
Lí ba no, e o ou tro, do Pi a uí dis tan te. Tor na mo-nos os
três li te ral men te mi ne i ros. Hoje, re pre sen ta mos um
Esta do que me re ce sem pre o res pe i to, a ad mi ra ção e
a con de co ra ção de to dos os bra si le i ros. Mas a ver da -
de é que, se não fos se a mi nha es po sa, que, no Lí ba -
no e no Bra sil, cha mam de La ti fe – eu a cha mo de La -
ti fi nha –, mãe dos meus fi lhos, eu não es ta ria aqui.
Cor re ta, pre pa ra da e hon ra da, nun ca ace i tou os
avan ços da ci vi li za ção fa mi li ar bra si le i ra. Em ver da de, 
ela con tri bu iu, com sa cri fí cio e in te li gên cia, para que
o seu es po so ini ci as se uma vida po lí ti ca em uma ter ra 
onde não nas ce ra, mas da qual sen tia que fa zia par te, 
pela iden ti da de e pelo zelo com que sem pre con du ziu 
o Esta do. Mi li tan te do meu des ti no, de di co toda a mi -
nha vida pú bli ca a Mi nas e aos mi ne i ros e, em par ti cu -
lar, ao co ra ção da mi nha es po sa, por que foi ela quem
cri ou os meus fi lhos, per mi tin do-me que eu es ti ves se
hoje, aqui, con ver san do, nes ta so le ni da de, aos olhos
do Lí ba no e do seu Emba i xa dor, com Lind berg Cury,
esse ex ce len te par la men tar de Bra sí lia. A to dos, o
meu abra ço, a mi nha ale gria e um pou co de emo ção
por este en con tro. Pena que a mi nha se nho ra não o
es te ja ou vin do, mas ela vai ler es sas pa la vras e, com
cer te za, vai sor rir, com um pou co de lá gri mas nos
olhos, de ale gria e de con ten ta men to. Mu i to obri ga do.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra, agra de ço-lhe a me su ra e o ca va -
lhe i ris mo com que se di ri giu, de pé, à pes soa que o
ou viu du ran te esse apar te bri lhan te.

Enten do que esta ho me na gem é fe i ta ao povo li -
ba nês, por que, se fos se di ri gi da a mim, tal vez eu ti -
ves se que fa lar com V. Exª de jo e lhos, pela gran de za,
pelo his tó ri co do seu pas sa do em Mi nas Ge ra is e
aqui, no Dis tri to Fe de ral.

Em to das as opor tu ni da des, ve nho acom pa -
nhan do os pro nun ci a men tos e apren den do mu i to no
Ple ná rio do nos so Se na do. V. Exª é um mes tre, sem -
pre diz com mu i ta pro bi da de aqui lo que pen sa e o faz
com mu i ta fir me za de pro pó si to, prin ci pal men te ago -
ra, quan do dá um tes te mu nho im por tan te do seu re la -
ci o na men to, do seu ca sa men to com uma fi lha de li ba -
nês, o que mu i to hon ra a co lô nia e o Emba i xa dor que
aqui está.

O Sr. Oli vir Ga bar do (Blo co/PSDB – PR) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Con ce do 
o apar te ao no bre re pre sen tan te do Pa ra ná, o Se na -
dor Oli vir Ga bar do.

O Sr. Oli vir Ga bar do (Blo co/PSDB – PR) – Emi -
nen te Se na dor Lind berg Cury, de se jo, ini ci al men te,
cum pri men tá-lo pela ini ci a ti va des sa jus ta ho me na -
gem ao povo li ba nês, quan do co me mo ra o seu 59º
ani ver sá rio de in de pen dên cia, e pela be le za do seu
dis cur so, que re fle te o nos so pen sa men to, dos bra si -
le i ros, que vi ve mos com o povo li ba nês. Eu pró prio
tive gran des com pa nhe i ros dos tem pos uni ver si tá ri os
que eram fi lhos de li ba ne ses, que aju da ram a cons -
tru ir gran de par te dos pa tri mô ni os cul tu ral e eco nô mi -
co do meu Esta do. Mas apro ve i to esta opor tu ni da de,
emi nen te Se na dor Lind berg Cury, Srªs e Srs. Se na do -
res, emi nen tes au to ri da des li ba ne sas, para ex pres sar 
aqui o meu pro fun do agra de ci men to, o meu re co nhe -
ci men to e a mi nha ad mi ra ção pelo povo li ba nês e pelo 
seu go ver no, quan do vi si tei aque le país, em 1972.
Na que la épo ca, re u nía mo-nos em Lon dres. Re pre -
sen tan do o Par la men to bra si le i ro na União Inter par la -
men tar Mun di al, tive a fe li ci da de e o pri vi lé gio de co -
nhe cer o Lí ba no e de ter uma re cep ção ex tre ma men -
te ca lo ro sa por par te do go ver no li ba nês. Esta é, por -
tan to, a opor tu ni da de para ex pres sar ao Lí ba no os
meus agra de ci men tos e di zer que co nhe ci aque la ter -
ra. Fi quei en can ta do com suas be le zas na tu ra is, in -
clu si ve com as ru í nas fe ní ci as. Foi um povo que cons -
tru iu a sua his tó ria mi le nar. Ape sar de todo o so fri -
men to, o povo li ba nês tem a gran de za de de mons trar
sem pre a to dos os po vos o seu es pí ri to aber to, ame -
no, leal e pro pug nan te da paz, em bo ra a guer ra o te -
nha cas ti ga do e con ti nue cas ti gan do tan to. Por tan to,
emi nen te Se na dor, que ro de i xar aqui o meu pro fun do
re co nhe ci men to pela con tri bu i ção no tá vel que o povo
li ba nês trou xe ao Bra sil, em par ti cu lar ao meu Esta do. 
Qu e ro, des de logo, de i xar tam bém os meus cum pri -
men tos ao povo li ba nês, por meio da sua re pre sen ta -
ção di plo má ti ca aqui pre sen te. Tor ce mos para que
esse país te nha dias mais fe li zes, mais tran qüi los,
mais se re nos e de mais paz, para con ti nu ar a sua tra -
je tó ria ex tra or di ná ria, que vem des de o povo ca na -
neu. Mu i to obri ga do.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Ilus tre
Se na dor Oli vir Ga bar do, agra de ço tam bém a con tri -
bu i ção de V. Exª por esse bri lhan te apar te.

Lem bro que V. Exª, quan do De pu ta do cons ti tu -
in te, mar cou pre sen ça no Con gres so de uma ma ne i ra 
mu i to se gu ra, mu i to in te li gen te. E, hoje, te mos o pri vi -
lé gio de tê-lo aqui co nos co.

Apro ve i tan do o en se jo, é bom lem brar que este
País foi cons tru í do ini ci al men te pe las co lô ni as li ba ne -
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sa, por tu gue sa, ita li a na, ale mã, en tre ou tras, logo
após a Se gun da Gu er ra Mun di al, quan do para cá
apor ta ram di ver sos li ba ne ses. Eles são os nos sos an -
te ces so res, os nos sos pais. Ti ve ram uma vida di fí cil,
uma vida de sa cri fí cio, mas man ti ve ram tam bém a
uni da de da fa mí lia e algo mu i to im por tan te: cu i da ram,
prin ci pal men te, da edu ca ção dos fi lhos.

É por essa ra zão que, hoje, quan do se pres ta
esta ho me na gem à data na ci o nal do Lí ba no, que ro
ho me na ge ar os nos sos pais, es ses an te pas sa dos
que aqui apor ta ram. A his tó ria do pai do Pe dro Si mon, 
do meu pai e do pai do Ra mez Te bet é a mes ma: ho -
mens po bres, hu mil des, tra ba lha do res, ri cos na von -
ta de de ven cer, que de i xa ram, para esta ge ra ção, fi -
lhos ilus tres, como to dos es ses que ci tei.

Qu e ro re gis trar nos Ana is do nos so Se na do
este tri bu to aos nos sos pais, tão im por tan tes na nos -
sa for ma ção in te lec tu al, na nos sa cul tu ra e nes se
amor que te mos pelo Bra sil. Ape nas 1% re tor nou a
sua ter ra de ori gem; os de ma is fi ca ram por aqui. Seu
amor ao Bra sil se ma ni fes ta na pre sen ça dos fi lhos
em to dos os se to res, na Me di ci na, na cul tu ra, no em -
pre sa ri a do, de um modo ge ral. Enfim, ti ve ram um de -
sem pe nho mu i to gran de em toda a his tó ria do de sen -
vol vi men to e do pro gres so do nos so Bra sil.

Sr. Pre si den te, en cer ro este pro nun ci a men to
lem bran do de ou tro so nho: o dos nos sos ir mãos li ba -
ne ses de te rem uma pá tria li vre, sem con fli tos e guer -
ras; o so nho de uma ter ra de paz e pros pe ri da de.

Que Deus nos pro te ja e ilu mi ne!
Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e

Srs. Se na do res; dig nís si mas au to ri da des di plo má ti -
cas, em par ti cu lar o Emba i xa dor do Lí ba no, Sr. Isha ya 
El-Khoury, e sua dig na es po sa; au to ri da des re li gi o -
sas; Srªs e Srs. Par la men ta res, per mi to-me, nes ta
opor tu ni da de, pe dir-lhes li cen ça para di zer que mi nha 
vida tem sido um ro sá rio in ter mi ná vel de gra ças que
Deus me tem con ce di do, e a so le ni da de de hoje é
uma de las. Deus me con ce de a gra ça de, como fi lho
de li ba ne ses, Pre si den te do Se na do e do Con gres so
Na ci o nal, pre si dir esta ses são co me mo ra ti va dos 59
anos de Inde pen dên cia do Lí ba no.

Se Deus me des se o pri vi lé gio de es co lher ou tra 
vida, es co lhe ria a mes ma, com os mes mos pais que
tive e que, hoje, não se en con tram en tre nós, mas
que, por cer to, es tão ain da olhan do para o seu fi lho,
que está ten do esta opor tu ni da de fe liz de abra çar to -
dos os li ba ne ses do Bra sil e do mun do, fes te jan do es -
ses 59 anos de in de pen dên cia da pá tria li ba ne sa, que 
ain da luta por li ber da de, por so be ra nia, por au to de ter -

mi na ção. Isso ain da não ter mi nou. Tais va lo res, acre -
di to, só se rão al can ça dos quan do a paz e a har mo nia
se ins ta la rem efe ti va men te no Ori en te Mé dio.

O Bra sil, es tou cer to dis so, ja ma is de i xa rá de pres -
tar ao Lí ba no o apo io de que este país ne ces si ta em sua
luta con tra toda e qual quer for ma de do mi na ção.

Cum pre-me, de po is de ou vir a pa la vra do Se na -
dor Lind berg Cury, que fa lou por todo o Se na do e foi
apar te a do por des cen den tes de li ba ne ses que for jam
a luta des ta Casa por uma Pá tria cada vez mais fe liz e 
cada vez mais jus ta, lem brar que o Par la men to bra si -
le i ro é cons ti tu í do por cer ca de 10% de des cen den tes
de li ba ne ses. Se o Se na dor Lind berg Cury fez re fe -
rên cia aos Se na do res des cen den tes de li ba ne ses
pre sen tes no Se na do da Re pú bli ca, que ro re fe rir-me
aos li ba ne ses que hon ram e dig ni fi cam o seu man da -
to e a nos sa luta na Câ ma ra dos De pu ta dos. São tan -
tos, que me per mi to sa u dá-los nas pes so as dos que
es tão aqui pre sen tes: De pu ta do Luiz Fer nan do Ni co -
lau e De pu ta do Nel son Trad, fi lho de Assaf Trad, o
eter no Côn sul do Lí ba no no meu Esta do, Mato Gros -
so do Sul.

Por tan to, não há nin guém mais fe liz, nes ta fes ta
co me mo ra ti va, do que eu, que não pude ain da com -
pa re cer como Pre si den te do Se na do e do Con gres so
à ter ra dos meus pais, o Lí ba no. Isso deve acon te cer
den tro de pou cos dias, nes te mês ou no pró xi mo, mas 
acre di to que esse será tal vez o ma i or to que de emo -
ção da mi nha vida, en tre tan tos to ques de emo ti vi da -
de com que Deus tem pre mi a do a mi nha alma. Aliás,
é com um to que de emo ti vi da de e de sen ti men to que
vi vem os li ba ne ses e seus des cen den tes.

Aqui se fa lou dos va lo res dos li ba ne ses, e que ro
sa li en tar, par ti cu lar men te, que o seu gran de va lor é o
amor à fa mí lia e o de se jo de bem edu car os seus fi -
lhos.

Qu e ro não com ple tar o que já foi dito, mas ape -
nas de i xar as mi nhas pa la vras – por que me lhor do
que eu se pro nun ci a ram to dos os ora do res que me
an te ce de ram – de fe li ci da de e de ale gria por pre si dir
esta ses são e dar os pa ra béns aos li ba ne ses do Bra -
sil e do mun do por mais um ano da in de pen dên cia li -
ba ne sa. Mu i to obri ga do ao Lí ba no pelo exem plo de
for ça e de von ta de e pela con tri bu i ção ines ti má vel à
for ma ção da Na ção bra si le i ra. Qu e ro di zer, por fim,
chuk ran ja zi ra – mu i to obri ga do. (Pal mas.)

Sus pen do a ses são por cin co mi nu tos, para os
cum pri men tos.

(A ses são é sus pen sa às 11 ho ras e
17 mi nu tos e é re a ber ta às 11 ho ras e 30
mi nu tos.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De cla ro
re a ber ta a ses são.

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 Ca sil do Mal da ner.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 166/02-Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 6 de no vem bro 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 Extra or di 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 114, de 2002, de au to -
ria do Se na dor Ri car do San tos, que “Alte ra dis po si ti -
vos dos De cre tos-Leis nºs 9.760, de 5 de se tem bro de 
1946, e 2.398, de 21 de de zem bro de 1987, para re -
du zir os va lo res de foro, la u dê mio e ta xas de ocu pa -
ção de imó ve is da União, que es pe ci fi ca”.

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

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

Ofí cio nº 168/02-Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 13 de no vem bro 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 161, de 2002,
de au to ria do Se na dor Wal deck Orne las, que “Alte ra o 
art. 149 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 
1940 (Có di go Pe nal), para es ta be le cer pe nas ao cri -
me nele ti pi fi ca do e in di car as hi pó te ses em que se
con fi gu ra con di ção aná lo ga à de es cra vo”.

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 (Ra mez Te bet) – Com re -
fe rên cia ao ex pe di en te lido, a Pre si dên cia co mu ni ca
ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei do Se na do nº 161, de 
2002, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, fi ca rá so bre
a mesa pelo 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, nos ter mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com re -
fe rên cia ao ex pe di en te lido, a Pre si dên cia co mu ni ca
ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei do Se na do nº 114, de 
2002, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, fi ca rá so bre
a mesa pelo 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, nos ter mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, que será
lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca -
sil do Mal da ner.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 32, DE 2002

Alte ra os arts. 46 e 56 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, para es ta be le cer nor mas so -
bre a su ces são de Se na dor no caso de
vaga que ocor rer an tes do tér mi no do
man da to.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º Os arts. 46 e 56 da Cons ti tu i ção Fe de ral
pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 46....................................................
§ 1º Cada Esta do e o Dis tri to Fe de ral

ele ge rão três Se na do res, com man da to de
oito anos, in clu si ve nos ca sos pre vis tos no
art. 56, § 3º.

§ 2º A re pre sen ta ção de cada Esta do
e do Dis tri to Fe de ral será re no va da de qua -
tro em qua tro anos, al ter na da men te, por um 
e dois ter ços, res sal va do o dis pos to no art.
56, § 3º.

§ 3º Cada Se na dor será ele i to com um 
su plen te. (NR)

Art. 56....................................................
..............................................................
§ 1º........................................................
§ 2º Ocor ren do vaga de De pu ta do e

não ha ven do su plen te, far -se-á ele i ção para
pre en chê-la se fal ta rem mais de quin ze me -
ses para o tér mi no do man da to. ....................

§ 3º Ocor ren do vaga de Se na dor an tes 
do tér mi no do man da to e se fal ta rem mais
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de ses sen ta dias para a re a li za ção de ele i -
ções ge ra is fe de ra is, es ta du a is ou mu ni ci -
pa is, far-se-á ele i ção para pre en chê-la, na
mes ma data das ele i ções ge ra is mais pró xi -
mas; se fal ta rem me nos de ses sen ta dias, a
ele i ção far-se-á si mul ta ne a men te com as
ele i ções ge ra is sub se qüen tes.

§ 4º Os Se na do res ele i tos na for ma do 
§ 3º to ma rão pos se no dia 1º de fe ve re i ro do 
ano se guin te ao das ele i ções.

§ 5º Na hi pó te se de vaga, o su plen te
de Se na dor so men te subs ti tu i rá o ti tu lar até
a pos se do su ces sor ele i to na for ma do § 3º.

§ 6º Na hi pó te se do in ci so I, o De pu ta -
do ou Se na dor po de rá op tar pela re mu ne ra -
ção do man da to. (NR)

Art. 2º Esta Emen da à Cons ti tu i ção en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção, man ti dos para os
su plen tes de Se na dor ele i tos an te ri or men te à sua
vi gên cia os di re i tos ine ren tes à su ces são do ti tu lar
até o tér mi no do seu man da to.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te pro po si ção tem o ob je ti vo de al te rar
o re gra men to cons ti tu ci o nal re fe ren te à es co lha de
novo ti tu lar para o car go de Se na dor, quan do hou ver
va cân cia, bem como in ten ta fle xi bi li zar o pre ce i to que
es ta be le ce a re no va ção da re pre sen ta ção de cada
Esta do e do Dis tri to Fe de ral, a cada qua tro anos, por
um e dois ter ços e, ain da, re du zir os su plen tes de dois 
para um.

Com efe i to, pela nor ma hoje pre sen te no art. 56,
§ 1º, da Lei Ma i or, se o par la men tar fe de ral fa le cer, re -
nun ci ar ou per der o man da to, ou seja, se hou ver va -
cân cia, será con vo ca do su plen te para su ce dê-lo no
car go vago, ob ser va da a or dem de cres cen te da su -
plên cia.

Ade ma is, se não hou ver su plen te por oca sião
da va cân cia, far-se- á ele i ção es pe cí fi ca para pre en -
cher a vaga, se fal ta rem mais de quin ze me ses para o
tér mi no do man da to (art. 56, § 2º, da CF). A con trá rio
sen su de pre en de-se que se o lap so so bran te for me -
nor de quin ze me ses, a va cân cia per ma ne ce rá até a
pos se dos ele i tos nas pró xi mas ele i ções ge ra is para o 
Se na do.

Por ou tro lado, o § 2º do art. 46 do Esta tu to Mag -
no es ta tui que a re pre sen ta ção de cada Esta do e do
Dis tri to Fe de ral no Se na do Fe de ral será re no va da de
qua tro em qua tro anos, al ter na da men te, por um e
dois ter ços.

A nos sa in ten ção vai no sen ti do de am pli ar a re -
pre sen ta ti vi da de do Se na do, a par tir do pres su pos to
de que só deve ser ti tu la ri za do em man da to par la -
men tar quem te nha ob ti do o voto po pu lar. A pro pó si to, 
essa é uma re i vin di ca ção de nos sa so ci e da de.

Assim, pelo novo re gra men to que ora pro po -
mos, a subs ti tu i ção ou su ces são de Se na dor ob ser -
va rá o se guin te: I – o su plen te será con vo ca do para
subs ti tu ir o ti tu lar, sem su ce dê-lo, nos ca sos de vaga,
de in ves ti du ra em fun ções pre vis tas no art. 56 ou de li -
cen ça su pe ri or a cen to e vin te dias; II –ocor ren do
vaga e fal tan do mais de ses sen ta dias para a re a li za -
ção de ele i ções ge ra is, se jam fe de ra is, es ta du a is ou
mu ni ci pa is, ha ve rá ple i to para a su ces são, de ven do o
ele i to cum prir man da to de oito anos, com pos se em
1º de fe ve re i ro do ano se guin te; III – ocor ren do vaga e
fal tan do me nos de ses sen ta dias para a re a li za ção de 
ele i ções ge ra is, o ple i to para a su ces são ocor re rá nas 
ele i ções ge ra is sub se qüen tes.

Por tan to, no caso da ocor rên cia de vaga o su -
plen te não mais su ce de rá o Se na dor ele i to pelo voto
po pu lar, mas ape nas o subs ti tu i rá tem po ra ri a men te
até as pró xi mas ele i ções ge ra is fe de ra is, es ta du a is
ou mu ni ci pa is, quan do será ele i to ou tro Se na dor para
cum prir man da to in te gral de oito anos con for me se
de cla ra com a re mis são fe i ta ao § 3º do art. 56.

Em vir tu de de se es ta be le cer a ele i ção para pre -
en chi men to de vaga que se ve ri fi car no de cor rer do
man da to do ti tu lar – al te ra ção bá si ca ob je to da PEC
–, o cri té rio de re no va ção al ter na da dos Se na do res
pas sa a ser ado ta do com al gu ma fle xi bi li da de, por -
quan to a re fe ri da ele i ção se fará mu i tas ve zes em
data não co in ci den te com aque las em que se pro ce de 
à re no va ção a cada qua triê nio. Essa a ra zão da res -
sal va cons tan te do fi nal do § 2º do art. 46.

Cabe lem brar que, com a al te ra ção su ge ri da, di -
fe ren te men te do que dis põe a nor ma vi gen te, po de rá
tam bém ha ver ele i ção para o Se na do con jun ta men te
com ele i ções mu ni ci pa is, o que nos pa re ce po si ti vo
so bre tu do por que re pre sen ta mais opor tu ni da de para 
se pre en cher o mais ra pi da men te pos sí vel, a vaga
que ocor rer.

Por fim, es ta mos tam bém ob je ti van do a re du ção 
da quan ti da de de su plen tes de Se na dor de dois para
um. Com efe i to, hoje se jus ti fi ca a exis tên cia de dois
su plen tes pelo fato de que um de les pode ser efe ti va -
do já no co me ço do man da to, como já ocor reu, e fi car
pra ti ca men te oito anos no exer cí cio, o que de man da,
pois, a exis tên cia de um se gun do su plen te.

To da via, com as al te ra ções de que tra ta mos aqui
o su plen te fi ca rá no car go que va gar no má xi mo dois
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anos e dois me ses. Por con se guin te, não se rão mais
ne ces sá ri os dois su plen tes, como hoje se ve ri fi ca.

Como nor ma in dis pen sá vel à ga ran tia dos atu a -
is di re i tos dos su plen tes ele i tos an te ri or men te à pro -
mul ga ção da PEC sob exa me, de ter mi na-se no art. 2º 
que tais di re i tos, ine ren tes à su ces são do ti tu lar, são
as se gu ra dos até o tér mi no do man da to des ta.

Cum pre, ain da, re gis trar que as mu dan ças em
ques tão abran gem ape nas o Se na do Fe de ral, não
ha ven do ne nhu ma mo di fi ca ção com re la ção às re -
gras que re gem os su plen tes dos de pu ta dos fe de ra is,
in clu si ve por que tais su plen tes já re ce bem o voto po -
pu lar.

Ante todo o ex pos to e em face da es pe ci al re le -
vân cia do tema – que tem sido ob je to de vá ri as ini ci a ti -
vas nes ta Casa, que é, aliás, o foro mais le gí ti mo para
dis cu ti-la – é que for mu la mos a pre sen te pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção, com a qual se al me ja o aper fe -
i ço a men to das nos sas ins ti tu i ções de mo crá ti cas.

Sala das Ses sões, 21 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Wal deck Orne las – Ma ria do Car mo – Gil -
ber to Mes tri nho – José Fo ga ça – Bel lo Par ga – Ma -
gui to Vi le la – Fre i tas Neto – He lo í sa He le na – Te o -
tô nio Vi le la – Tião Vi a na – José Edu ar do Du tra –
Car los Pa tro cí nio – Ro ber to Sa tur ni no – Ante ro
Paes de Bar ros – Pa u lo Sou to – Arlin do Por to –
Antô nio Car los Jú ni or – Edu ar do Su plicy – Jor ge
Bour ha u se – Emí lio Fer nan des – Ge ral do Melo –
Íris Re zen de – Osmar Dias – Mar lu ce Pin to – Luiz
Otá vio – Jef fer son Pe res – Ro me ro Jucá – José
Jor ge. 

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 46. O Se na do Fe de ral com põe-se de re pre -

sen tan tes dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, ele i tos
se gun do o prin cí pio ma jo ri tá rio.

§ 1º Cada Esta do e o Dis tri to Fe de ral ele ge rão
três Se na do res, com man da to de oito anos.

§ 2º A re pre sen ta ção de cada Esta do e do Dis tri -
to Fe de ral será re no va da de qua tro em qua tro anos,
al ter na da men te, por um e dois ter ços.

§ 3º Cada Se na dor será ele i to com dois su plen tes.

....................................................................................
Art. 56. Não per de rá o man da to o De pu ta do ou

Se na dor:
I – in ves ti do no car go de Mi nis tro de Esta do, Go -

ver na dor de Ter ri tó rio, Se cre tá rio de Esta do, do Dis tri -

to Fe de ral, de Ter ri tó rio, de Pre fe i tu ra de ca pi tal ou
che fe de mis são di plo má ti ca tem po rá ria;

II – li cen ci a do pela res pec ti va Casa por mo ti vo
de do en ça, ou para tra tar, sem re mu ne ra ção, de in te -
res se par ti cu lar, des de que, nes te caso, o afas ta men -
to não ul tra pas se cen to e vin te dias por ses são le gis -
la ti va.

§ 1º O su plen te será con vo ca do nos ca sos de
vaga, de in ves ti du ra em fun ções pre vis tas nes te ar ti -
go ou de li cen ça su pe ri or a cen to e vin te dias.

§ 2º Ocor ren do vaga e não ha ven do su plen te,
far-se-á ele i ção para pre en chê-la se fal ta rem mais de
quin ze me ses para o tér mi no do man da to.

§ 3º Na hi pó te se do in ci so I, o De pu ta do ou Se -
na dor po de rá op tar pela re mu ne ra ção do man da to.
....................................................................................

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

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

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do, que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 253, DE 2002

Alte ra o art. 184 do Có di go Pe nal,
para nele in clui, como es pe ci fi ca, ou tras
for mas de vi o la ções aos di re i tos au to ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os §§ 1º e 2º do art. 184 do Có di go Pe nal

pas sam a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 184. ...............................................
§ 1º Se a vi o la ção con sis tir na re pro -

du ção, por qual quer meio, aí in clu í dos o ar -
ma ze na men to em com pu ta dor e a mi cro fil -
ma gem, de obra in te lec tu al, no todo ou em
par te, com in tu i to de lu cro, sem au to ri za ção
ex pres sa do au tor ou de quem o re pre sen te, 
ou con sis tir na re pro du ção de fo no gra ma ou 
vi de o gra ma, ou qual quer ou tra for ma de fi -
xa ção em su por te ma te ri al, sem a au to ri za -
ção ex pres sa do pro du tor ou de quem o re -
pre sen te:

Pena – re clu são, de dois a qua tro
anos, e mul ta.
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§ 2º Na mes ma pena do pa rá gra fo an -
te ri or in cor re quem ven de, ex põe à ven da,
alu ga, in tro duz no País, ad qui re, ocul ta ou
tem em de po si to, em pres ta, tro ca ou ofe re -
ce a pú bli co me di an te qual quer for ma de
trans mis são, aí in clu í da a trans mis são em
te le vi são por as si na tu ra, com in tu i to de lu -
cro, ori gi nal ou có pia de obra in te lec tu al, fo -
no gra ma, vi de o gra ma, ou ain da qual quer
ou tra for ma de fi xa ção em su por te ma te ri al.

.............................................................”

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

Jus ti fi ca ção

A cada pas so do de sen vol vi men to tec no ló gi co e 
ci en tí fi co cor res pon de, in fe liz men te, no cam po da cri -
a ção ar tís ti ca e in te lec tu al, o sur gi men to de no vas for -
mas de fal si fi ca ção de obras, que cri am ver da de i ra in -
dús tria, cada vez mais so fis ti ca da e com ple xa.

Por isso mes mo, re co nhe ce mos a ur gen te ne -
ces si da de não ape nas de do tar nos sas leis de me ca -
nis mos ca pa zes de pro te ger com efi cá cia os au to res,
como tam bém de adap tá-las ao pro gres so cres cen te
e cé le re no cam po da tec no lo gia.

Cer ta men te, a com ple ta er ra di ca ção da cha ma -
da “pi ra ta ria” é bas tan te di fí cil, mas nos so or de na -
men to ju rí di co pode ser aper fe i ço a do com vis tas a ini -
bir tan to quan to pos sí vel a ci ta da in dús tria de fal si fi ca -
ção das obras in te lec tu a is, como é o caso das edi to -
ras fan tas mas, gra va do ras e em pre sas que lan çam as 
obras “pi ra tas”.

Para res sal tar a gra vi da de da ques tão, trans cre -
ve mos aba i xo va li o so co men tá rio de Pa u lo Oli ver:

Em to tal des res pe i to aos ti tu la res de
di re i to, con tra ri an do as nor mas, por ta ri as,
le gis la ções apli cá ve is à es pé cie, par te das
fi tas de vi de o cas se te, CD’s e fi tas K7 en con -
tra das no mer ca do do va re jo es pa lha dos
nas ca pi ta is, são re pro du ções de má qua li -
da de, ou por ou tra, são có pi as ela bo ra das
em la bo ra tó ri os clan des ti nos, sem a au to ri -
za ção ex pres sa dos ti tu la res de di re i tos au -
to ra is ou dos ti tu la res dos di re i tos de dis tri -
bu i ção de obras in te lec tu a is edi ta das no ori -
gi nal. (...) A pi ra ta ria sig ni fi ca um cus to ope -
ra ci o nal ba i xo em re la ção ao pro du to le gal,
por isso que, além de so ne gar im pos tos, co -
lo ca em pla no in fe ri or os que tra ba lham li ci -
ta men te e be ne fi ci am gra tu i ta men te aque les 
que ade rem ao ilí ci to, que no dia-a-dia con -

se guem acu mu lar ri que zas. (...) A tec no lo gia 
mo der na leva-nos a crer que a obra in te lec -
tu al foge do do mí nio de seu cri a dor. A pro -
du ção das obras in te lec tu a is pe los mé to dos
e ca mi nhos ile ga is se mul ti pli cam nes te fi nal 
de dé ca da. Ti tu la res de di re i tos pa tri mo ni a is 
são le sa dos di a ri a men te. Os in tér pre tes e
os au to res de obras es cri tas são ex plo ra dos 
e da mes ma for ma a pro du ção fo no grá fi ca
que apa re ce nas es qui nas, en fren tan do o
co mér cio le gal, atra pa lhan do ne gó ci os, cri -
an do ver da de i ra guer ra no mer ca do le gal -
men te re co nhe ci do, le san do-se au to res,
pro du to res e o Fis co.” (“Di re i to Au to ral e sua
tu te la pe nal”, Ed. Íco ne, págs. 32 e 45).

No in tu i to, pois, de am pli ar a con cep ção de cri -
me con tra a pro pri e da de in te lec tu al, apre sen ta mos o
pre sen te pro je to, que in tro duz al te ra ções ao art. 184
do Có di go Pe nal, mo di fi can do a re da ção dos seus pa -
rá gra fos 1º e 2º, al te ra ções que re pre sen tam, na nos -
sa vi são, uma boa con tri bu i ção para co i bir a prá ti ca
de ili ci tu des no cam po dos di re i tos au to ra is.

Espe ra mos, as sim, de nos sos ilus tres Pa res a
apro va ção da pre sen te ini ci a ti va.

Sala das Ses sões,  21 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Car los Pa tro cí nio.

LEGISLAÇÃO CITADA

Có di go Pe nal

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

Vi o la ção de di re i to au to ral

Art. 184. Vi o lar di re i to au to ral:
Pena – de ten ção, de 3 (três) me ses a 1 (um)

ano, ou mul ta.
§ 1º Se a vi o la ção con sis tir em re pro du ção, por

qual quer meio, com in tu i to de lu cro, de obra in te lec tu -
al, no todo ou em par te, sem a au to ri za ção ex pres sa
do au tor ou de quem o re pre sen te, ou con sis tir na re -
pro du ção de fo no gra ma ou vi de o fo no gra ma, sem au -
to ri za ção do pro du tor ou de quem o re pre sen te:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos, e
mul ta, de Cr$10.000,00 (dez mil cru ze i ros) a
Cr$50.000,00 (cin qüen ta mil cru ze i ros).

§ 2º Na mes ma pena do pa rá gra fo an te ri or in -
cor re quem ven de, ex põe à ven da, alu ga, in tro duz no
País, ad qui re, ocul ta, em pres ta, tro ca ou tem em de -
pó si to, com in tu i to de lu cro, ori gi nal ou có pia de obra
in te lec tu al, fo no gra ma ou vi de o fo no gra ma, pro du zi -
dos ou re pro du zi dos com vi o la ção de di re i to au to ral.

22448 Sex ta-fe i ra  22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2002

    165NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



§ 3º Em caso de con de na ção, ao pro la tar a sen -
ten ça, o juiz de ter mi na rá a des tru i ção da pro du ção ou 
re pro du ção cri mi no sa.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – O
pro je to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são
com pe ten te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal -
da ner.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 668, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 218 do Re gi men to

Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa, in ser -
ção em ata de voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci men -
to de Wi nis ton Nu nes de Melo (Pro fes sor de Ge o gra -
fia e His tó ria do Ensi no Mé dio do Co lé gio Arqui di o ce -
sa no), Hen ri clay Pra ta de Alme i da (Fun ci o ná rio do
Co lé gio Arqui di o ce sa no), Kar la Me ri a na da Sil va
(Alu na da 3ª sé rie Ensi no Mé dio do Co lé gio Arqui di o -
e sa no) e Tás sia Mo ni que de Aqui no Sou za, Issac
Ca bral Agui ar e Mar ce la Go mes Alves (Alu nos da 2ª
sé rie Ensi no Mé dio do Co lé gio Arqui di o ce sa no), to -
dos ví ti mas do aci den te ocor ri do no dia 17 de no vem -
bro, na BR-101 em La ran je i ras – SE.

Re que i ro ain da, a apre sen ta ção de con do lên ci -
as às fa mí li as en lu ta das e ao Di re tor do Co lé gio
Arqui di o ce sa no “Sa gra do Co ra ção de Je sus” Mon se -
nhor José Car va lho de Sou sa.

Sala das Ses sões, 21 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, Se gun do
Vice-Pre si den te do Se na do Fe de ral.

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

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi -
nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para en -
ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao au tor do
re que ri men to, o no bre Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res , a so -
ci e da de ser gi pa na e tam bém a per nam bu ca na fo ram
aba la das, nes te úl ti mo fim de se ma na, por um trá gi co

aci den te ocor ri do na BR-101, no Esta do de Ser gi pe,
nas pro xi mi da des do Mu ni cí pio de La ran je i ras.

Esse aci den te en tre dois ôni bus – um tra fe ga va
na di re ção de Per nam bu co; o ou tro, de Ara ca ju – vi ti -
mou nada me nos que 17 pes so as, de i xan do mais de
70 fe ri dos, ca u san do pros tra ção não ape nas às fa mí -
li as en vol vi das nes se trá gi co acon te ci men to, como
tam bém à di re ção do Co lé gio Arqui di o ce sa no, que
tem como Di re tor o Pro fes sor e Mon se nhor José Car -
va lho. O Arqui di o ce sa no, um dos co lé gi os mais efi ci -
en tes, um dos me lho res es ta be le ci men tos de en si no
do Esta do de Ser gi pe, en con tra-se, por tan to, en lu ta -
do com essa ocor rên cia que ter mi nou ce i fan do a vida
de jo vens es tu dan tes, pro fes sor, fun ci o ná rio e tam -
bém de pes so as que vi e ram vi si tar Ser gi pe e que se
di ri gi am de vol ta ao seu Esta do de Per nam bu co.

Apre sen to esse re que ri men to, Sr. Pre si den te,
ma ni fes tan do, em nome de quan tos com põem esta
Casa, no ta da men te da Ban ca da de Ser gi pe e do nos -
so PSB, Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, meu pe sar às fa -
mí li as e, como dis se, ao Di re tor do es ta be le ci men to,
Mon se nhor José Car va lho.

Não que ro apro ve i tar esta opor tu ni da de para fa -
zer uma crí ti ca à ad mi nis tra ção do Go ver no Fe de ral,
mas as es ta tís ti cas apon tam que, nes se tre cho bas -
tan te pe ri go so da BR-101, nas pro xi mi da des de La -
ran je i ras e Ara ca ju, ocor re ram mais de 700 aci den tes
fa ta is, se gun do le van ta men to que pas so a ler, di vul -
ga do pelo jor nal O Glo bo:

De ja ne i ro a se tem bro, só no tre cho da 
BR-101 que cor ta Ser gi pe, acon te ce ram,
se gun do a Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral, 702
aci den tes, com 34 mor tos e 305 fe ri dos. O
tre cho mais pe ri go so, de acor do com o le -
van ta men to da po lí cia ro do viá ria, é jus ta -
men te o que liga Ara ca ju a Ma ce ió, onde
ocor reu o aci den te en tre os dois ôni bus. So -
men te nes te tre cho fo ram 462 de sas tres de
ja ne i ro a se tem bro, que fe ri ram 178 pes so as 
e ma ta ram 18.

Assim, Sr. Pre si den te, cabe uma pro vi dên cia
ime di a ta do Go ver no des te País no sen ti do de pro por -
ci o nar ma i or se gu ran ça aos pas sa ge i ros de ve í cu los
co muns e de ôni bus. Inves tin do-se no se tor ro do viá -
rio, du pli can do-se as ro do vi as fe de ra is, ha ve rá re du -
ção drás ti ca dos aci den tes na BR-101.

Por isso, ao tem po em que la men to esse in fa us -
to acon te ci men to no meu que ri do Esta do de Ser gi pe,
apro ve i to o en se jo para, mais uma vez, en fa ti zar,
como te nho fe i to ao lon go do meu man da to, a ne ces -
si da de im pe ri o sa de o Go ver no fa zer in ves ti men tos
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no se tor ro do viá rio e não se pre o cu par, úni ca e ex clu -
si va men te, com o pa ga men to da nos sa dí vi da. É im -
por tan te que se pa gue a dí vi da, mas a gran de dí vi da
so ci al está aí para ser paga, tan to que o fu tu ro Pre si -
den te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va, cria um
pro gra ma novo no Bra sil de com ba te à fome. Mas, ao
lado dis so, te nho cer te za ab so lu ta de que Sua Exce -
lên cia se pre o cu pa rá com as con di ções ir re gu la res
das nos sas es tra das, que têm ca u sa do tan tas ví ti mas 
em nos so País.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -

ven do mais quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro o en ca -
mi nha men to.

Em vo ta ção o Re que ri men to nº 668, de 2002, de 
pe sar.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 669, DE 20-11-2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 218 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, de acor do com as tra di ções
da Casa, as se guin tes ho me na gens, con sis ten tes em
in ser ção em ata de voto de pe sar e apre sen ta ção de
con do lên ci as à fa mí lia, pelo fa le ci men to do ex-Mi nis tro
e ex-Se na dor AMAURY DE OLIVEIRA E SILVA, fa le ci -
do em Cu ri ti ba, no dia 17 p.p. , se pul ta do no dia se guin -
te, no Par que Igua çu, na Ca pi tal do Pa ra ná.

Jus ti fi ca ção

Ama ury de Oli ve i ra e Sil va, nas ceu em 17 de ja -
ne i ro de 1924, na ci da de de Rio Ne gro/PR. For ma do
em Di re i to pela Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná,
exer ceu a ad vo ca cia e ini ci ou a vida po lí ti ca em Lon -
dri na, no Nor te do Esta do, na dé ca da de 50, sen do
ele i to ve re a dor por duas ve zes pelo Par ti do Re pu bli -
ca no. Can di da to a De pu ta do es ta du al, ele geu-se em
1954, ten do sido um dos mais atu an tes par la men ta -
res com as sen to na Assem bléia Le gis la ti va do seu
Esta do, o que em mu i to con tri bu iu para a sua ele i ção,
já em 1962, para o Se na do Fe de ral, des ta fe i ta, atra -
vés do Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro. Em 1963 as su -
me o Mi nis té rio do Tra ba lho e da Pre vi dên cia So ci al,

no Go ver no João Gou lart. Com o ad ven to do Mo vi -
men to Mi li tar de mar ço de 1964, foi cas sa do e teve
que se exi lar no Uru guai, onde vi veu por oito anos.
Com a Anis tia, re tor nou ao Pa ra ná e vol tou a fi xar-se
em Cu ri ti ba. Ali an do-se a com pa nhe i ros que fa zi am
opo si ção ao re gi me mi li tar, foi um dos fun da do res do
Mo vi men to De mo crá ti co Bra si le i ro e de sen vol veu in -
ten sa luta pela re de mo cra ti za ção do País, so men te
aban do nan do a mi li tân cia em 1983, para as su mir
uma vaga de Pro cu ra dor no Tri bu nal de Con tas do
Esta do do Pa ra ná, onde se apo sen tou. AMAURY DE
OLIVEIRA E SILVA, de i xou vi ú va a Se nho ra Cir ce Bu -
e no e Sil va e ór fãos os fi lhos Ama ury de Oli ve i ra e Sil -
va Jú ni or, Mo e ma Mi cha e lis Ber nar do Bu e no e Sil va e 
De ni se Bu e no e Sil va Ban de i ra.

Pelo in con tes tá vel pa pel que exer ceu no de sen -
vol vi men to do Pa ra ná, e pela ex cep ci o nal con tri bu i -
ção que deu ao País,  AMA URY DE OLI VE I RA E SIL -
VA Tor nou-se me re ce dor do mais pro fun do res pe i to
da co mu ni da de bra si le i ra e pa ra na en se.

Sala das Ses sões, 21 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Oli vir Ga bar do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao au tor do re que ri men to, o ilus tre Se na dor
Oli vir Ga bar do, para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. OLIVIR GABARDO (Blo co/PSDB – PR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o re que ri -
men to que ora apre sen ta mos à Mesa tem a sua jus ti -
fi ca ti va.

S. Exª o ex-Mi nis tro Ama ury Sil va foi uma das
per so na li da des mais mar can tes do nos so Esta do nas 
dé ca das de 50 e 60. Ain da novo, ele geu-se Ve re a dor
na ci da de de Lon dri na, de po is De pu ta do Esta du al,
Se na dor da Re pú bli ca e, en fim, Mi nis tro de Esta do. 

S. Exª foi apa nha do pelo mo vi men to mi li tar de
64, ten do sido cas sa do quan do es ta va no vi gor da
sua ju ven tu de e da sua atu a ção po lí ti ca. 

O Pa ra ná deve mu i to a Ama ury de Oli ve i ra e Sil -
va pelo tra ba lho que re a li zou du ran te esse cur to pe -
río do em que vi veu a sua ati vi da de po lí ti ca. Após uma
rá pi da pas sa gem pelo Se na do da Re pú bli ca, as su -
miu o Mi nis té rio do Tra ba lho, de i xan do mar cas in de lé -
ve is na sua car re i ra.

Pes so al men te, fui co le ga de S. Exª, quan do in -
gres sou no Tri bu nal de Con tas do Esta do. Co nhe ci
Ama ury Sil va e pos so afir mar a sua vo ca ção para a
vida pú bli ca, in ter rom pi da tão cedo.

Por tan to, o Se na do da Re pú bli ca e o meu Esta -
do pres tam, por meio des ta ho me na gem, a sua gra ti -
dão ao tra ba lho re a li za do pelo emi nen te Se na dor e
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Mi nis tro Ama ury Sil va, ora fa le ci do no Esta do do Pa -
ra ná.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to nº 669, 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 Pre si -

dên cia re ce beu o Avi so nº 3.192, de 2002, na ori gem, 
do Tri bu nal de Con tas da União, en ca mi nhan do có pia
da De ci são nº 1.508/2002 – 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 acom pa nha men to das obras de 
Esta bi li za ção do Mo lhe da Ata la ia Nova e Pro te ção
Fron tal da Pra ia da Co roa do Meio, em Ara ca ju/SE
(TC – 675.047/96-0).

O ex pe di en te ane xa do ao pro ces sa do do Avi so
nº 162, de 2000, vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Encer -
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das 
às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 63,
de 2001 (nº 2.862/2002, na Casa de ori -
gem), que dá nova re da ção ao art. 12 da
Lei nº 7.713, de 22 de de zem bro de 1988,
que tra ta da in ci dên cia do im pos to de ren -
da so bre os ren di men tos re ce bi dos acu -
mu la da men te;

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12,
de 2002 (nº 4.358/2001, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre o trans por te ro do -
viá rio de car gas e dá ou tras pro vi dên ci as;

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 13,
de 2002 (nº 402/99, na Casa de ori gem),
que al te ra a Lei nº 9.503, de 23 de se tem -
bro de 1997 – Có di go de Trân si to Bra si le i -
ro; e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 41, de 
2002 (nº 2.219/99, na Casa de ori gem), que
de no mi na “Ae ro por to de Mon tes Cla ros/Má -
rio Ri be i ro” o ae ro por to da ci da de de Mon -
tes Cla ros, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Não ten do re ce bi do emen das, as ma té ri as se -
rão in clu í das em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) - A Pre si -
dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas da União, o
Avi so nº 61, de 2002 (nº 3.209/2002, na ori gem), de
06 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº

1.509, de 2002 – TCU (Ple ná rio), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre
au di to ria re a li za da no Pla no Esta du al de Qu a li fi ca ção 
– PEQ re la ti vo aos exer cí ci os de 2000 e 2001, es pe ci -
al men te em re la ção aos re cur sos re pas sa dos ao
Esta do do Pa ra ná pelo Mi nis té rio do Tra ba lho e
Empre go (TC – 014.973/2001-6).

O ex pe di en te vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em ses -
são an te ri or foi lido Re que ri men to nº 541, de 2002, do 
Se na dor Gil vam Bor ges, so li ci tan do, nos ter mos do
art. 8º, II, com bi na do com o art. 216, I, do Re gi men to
Inter no, ao Tri bu nal de Con tas da União in for ma ções
so bre os Con vê ni os re a li za dos pela Pre fe i tu ra Mu ni ci -
pal de La ran jal do Jarí (AP), no pe río do en tre 2001 e
2002.

O re que ri men to en con tra-se à dis po si ção das
Srªs. e Srs. Se na do res nos avul sos da Ordem do Dia,
nas suas ban ca das.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam

per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A Pre si dên cia to ma rá as pro vi dên ci as ne ces sá -

ri as para fa zer cum prir a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se

à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 14, DE 2002

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são,
em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 14, de 2002, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Fer nan do Ri -
be i ro, que cria com pen sa ção fi nan ce i ra,
com par te da re ce i ta do im pos to de im por ta -
ção, às uni da des da Fe de ra ção que pro du zi -
rem sal do po si ti vo na sua ba lan ça com o ex -
te ri or, ten do

Pa re cer sob nº 532, 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 Anto nio Car los Ju ni or,
fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 a 4-CCJ,
de re da ção, que apre sen ta, e abs ten ção do
Se na dor Ri car do San tos.
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Trans cor re hoje a quin ta e úl ti ma ses são de
dis cus são.

Dis cus são em con jun to da pro pos ta e das
emen das.

O SR. FERNANDO RIBEIRO (PMDB – PA) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Fer nan do Ri be i ro, con ce do a pa la vra a V. Exª. Como o 
pro je to é de sua au to ria, pre su mo que se rão tra zi dos
im por tan tes es cla re ci men tos à Casa.

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos para se pro nun ci -
ar.

O SR. FERNANDO RIBEIRO (PMDB – PA. Para 
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs. Se na do ras e Srs. Se na do res, a pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal que es ta mos a exa mi nar no
Se na do da Re pú bli ca, de mi nha au to ria, foi mo ti va da
pela cons ta ta ção da si tu a ção em que vive o Esta do
do Pará e mais 17 uni da des fe de ra ti vas que, em úl ti -
ma aná li se, são res pon sá ve is pelo su pe rá vit na ba -
lan ça co mer ci al do nos so País. Esses Esta dos pro pi -
ci am, por ex por ta rem mais do que im por tam, o su pe -
rá vit da ba lan ça co mer ci al e são pe na li za dos, uma
vez que não au fe rem ne nhu ma van ta gem fi nan ce i ra
como con tra par ti da por esse es for ço. Par ti cu lar men te 
o meu Esta do, o Pará, que é ex por ta dor de mi né ri os,
ma de i ra e de ou tras ma té ri as-pri mas, se vê gran de -
men te pre ju di ca do, uma vez que a ad mi nis tra ção es -
ta du al é obri ga da a ar car com toda a in fra-es tru tu ra
que pos si bi li ta es sas ex por ta ções, como, por exem -
plo, a im ple men ta ção, a cons tru ção e a ma nu ten ção
de ro do vi as, como a in fra-es tru tu ra por tuá ria, como a
in fra-es tru tu ra de co mu ni ca ção que, em de ter mi na -
dos mo men tos, não é con tem pla da por um pro je to
for mal fe de ral, como ae ro por tos. O Esta do não au fe re 
ne nhum re cur so para o in cre men to des sa in fra-es tru -
tu ra, nem mes mo para a sua ma nu ten ção.

No caso do Esta do do Pará, que tem nos mi né ri -
os os pro du tos mais im por tan tes de sua pa u ta de ex -
por ta ção, as es tra das são gran de men te sa cri fi ca das
pelo trân si to de ca mi nhões e por to das as di fi cul da -
des que isso acar re ta, sem que por isso re ce ba ne -
nhu ma com pen sa ção de for ma di re ta ou in di re ta. Ao
lado do Esta do do Pará, ou tras 17 uni da des fe de ra ti -
vas, com base nos nú me ros do ano pas sa do, 2001,
tam bém ti ve ram re sul ta do po si ti vo em suas ba lan ças
co mer ci a is com o ex te ri or e tam bém, igual men te, não
au fe ri ram ne nhum be ne fí cio que vi es se a lhes aju dar
a in cre men tar essa pa u ta de ex por ta ção tão ne ces sá -
ria para o nos so País. Não re ce be ram ne nhum tipo de
aju da para in clu ir na pa u ta de ex por ta ção ou tros
itens, seja por meio do apo io à pes qui sa de ou tros

pro du tos, seja por meio da di vul ga ção de ou tros pro -
du tos no ex te ri or que pos sam vir a in cre men tar essa
pa u ta de ex por ta ção. 

Esse pro je to não foi ide a li za do por mim, mas por 
téc ni cos com pe ten tes que vi ve ram e vi vem a re a li da -
de da ad mi nis tra ção pú bli ca, que par ti ci pa ram de su -
ces si vos go ver nos em fun ções como se cre tá ri os da
Fa zen da ou como de le ga dos da Re ce i ta Fe de ral no
Esta do do Pará. Esses téc ni cos vi ram essa pro pos ta
como a úni ca pos si bi li da de de es ses Esta dos ex por -
ta do res, ain da em pro ces so de de sen vol vi men to,
como é o caso do Pará, e como é o caso de gran de
par te dos ou tros Esta dos que têm su pe rá vit em suas
ba lan ças co mer ci a is, te rem al gu ma re ce i ta para me -
lho rar a sua in fra-es tru tu ra de ex por ta ção, para in cre -
men tar a sua pa u ta de ex por ta ção, fa zen do com que
pos sa mos, cada vez mais, au men tar o su pe rá vit na
ba lan ça co mer ci al de nos so País.

Essa pos si bi li da de, essa PEC, o que tem de ino -
va dor, o que tem de mo der no, é que não cria ne nhum
tri bu to novo que ve nha a one rar o con su mi dor, que
ve nha a one rar, em úl ti ma aná li se, o pro du to fi nal, o
re sul ta do fi nal de qual quer das ope ra ções en vol vi das. 
Ela muda a des ti na ção de 20% do Impos to de Impor -
ta ção, que é o im pos to que pa ga mos toda vez que ad -
qui ri mos um pro du to de ori gem es tran ge i ra, seja ele
uma sim ples lâ mi na de bar be ar ou um pro du to de alta
tec no lo gia como um avião ou um com pu ta dor. Des se
Impos to de Impor ta ção ar re ca da do em nos so país,
que no ano pas sa do foi da or dem de R$9 bi lhões, se -
ri am re ti ra dos 20%, ou seja, cer ca de R$1,8 bi lhão,
para se rem ra te a dos pro por ci o nal men te en tre os
Esta dos que têm su pe rá vit em suas ba lan ças co mer -
ci a is, sem ne nhum pre ju í zo para aque les que, mo -
men ta ne a men te, não são su pe ra vi tá ri os.

Faço ques tão de des ta car aqui que ne nhum
Esta do per de rá um cen ta vo em fun ção dis so, ape nas
a União abri rá mão de 20% do mon tan te da ar re ca da -
ção de seu Impos to de Impor ta ção para pro pi ci ar aos
Esta dos su pe ra vi tá ri os uma con di ção me lhor de com -
pe ti ti vi da de, seja in cre men tan do pes qui sas, seja tor -
nan do pos sí vel que ou tros itens se jam agre ga dos à
pa u ta de ex por ta ção, seja para pos si bi li tar a di vul ga -
ção no ex te ri or de ou tros pro du tos, aju dan do o nos so
em pre sá rio que, mu i tas ve zes, não tem con di ções de
ir ao ex te ri or para par ti ci par de even tos in ter na ci o na -
is, de fe i ras, e ofe re cer à co mu ni da de in ter na ci o nal
aque le pro du to que ain da é des co nhe ci do, como
acon te ce fre qüen te men te com pro du tos da re gião
ama zô ni ca.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Se na dor
Fer nan do Ri be i ro, V. Exª me per mi te um apar te?
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O SR. FERNANDO RIBEIRO (PMDB – PA) -
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Se na dor
Fer nan do Ri be i ro, V. Exª se an te ci pou à mi nha per -
gun ta. V. Exª afir ma que 17 uni da des da Fe de ra ção
têm su pe rá vit em suas ba lan ças co mer ci a is e, por
isso, me re ce ri am uma com pen sa ção. Enten di que,
em bo ra a pro pos ta fos se mu i to bem for mu la da – tive
opor tu ni da de de lê-la e revê-la – al guns Esta dos da
Fe de ra ção, como con se qüên cia da apro va ção da
PEC de V. Exª, se ri am pre ju di ca dos na dis tri bu i ção do 
Impos to de Impor ta ção. Acon te ce que V. Exª está afir -
man do que ne nhu ma Uni da de da Fe de ra ção será pu -
ni da. So men te o go ver no fe de ral abri rá mão de 20%
de sua re ce i ta do Impos to de Impor ta ção. Acre di to
que, para apro var mos essa pro pos ta, se ria ne ces sá -
rio de i xar mos cla ro aqui que os Esta dos da Fe de ra -
ção, os sete res tan tes, in clu si ve o Dis tri to Fe de ral,
não se ri am pre ju di ca dos por essa pro pos ta mu i to
bem for mu la da por V. Exª.

O SR. FERNANDO RIBEIRO (PMDB – PA) –
Faço ques tão de res sal tar, Se na dor Car los Pa tro cí -
nio, que, por ser re ti ra do do bolo de re cur sos do
Impos to de Impor ta ção, nada ten do a ver com o
Impos to so bre Cir cu la ção de Mer ca do ri as e ou tros tri -
bu tos per ti nen tes aos Esta dos-mem bros, ne nhum
Esta do será pe na li za do. Mais do que isso: aque les
de fi ci tá ri os po de rão pas sar a au fe rir uma re ce i ta pro -
ve ni en te des se fun do na me di da em que tam bém
apre sen tem su pe rá vit em suas res pec ti vas ba lan ças
co mer ci a is – no caso do Dis tri to Fe de ral, por exem plo, 
de ve rá ser di fí cil ocor rer su pe rá vit, uma vez que este
não é um Esta do in dus tri al ou agrí co la. Qu al quer uma 
das ou tras uni da des fe de ra ti vas tem a pos si bi li da de
de pas sar de de fi ci tá ria a su pe ra vi tá ria. 

No es tu do que fi ze mos, dis cu ti mos o as sun to
com o emi nen te Se na dor Anto nio Car los Jú ni or, Re la -
tor da ma té ria. S. Exª apro vou in te gral men te a nos sa
pro pos ta e deu a ela pa re cer fa vo rá vel na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Mos trei-lhe que
seu Esta do, a Ba hia, pas sou a ser de fi ci tá rio no ano
pas sa do, em fun ção de gran des in ves ti men tos que lá
fo ram re a li za dos por oca sião da im plan ta ção da
Empre sa Ford. O Esta do da Ba hia his to ri ca men te
apre sen ta su pe rá vit na sua ba lan ça de im por ta ção e
ex por ta ção. Assim, o Esta do da Ba hia que no ano
pas sa do ain da apre sen tou dé fi cits, nes te ano, pe los
da dos par ci a is, já apre sen ta su pe rá vit. Da mes ma for -
ma, o Esta do do Ma ra nhão, que apre sen tou dé fi cits
por dois anos se gui dos em fun ção tam bém de in ves ti -
men tos com in su mos pro ve ni en tes do ex te ri or, que

ge ra ram gran de im por ta ção, pas sa tam bém este ano
a apre sen tar su pe rá vit na sua ba lan ça de ex por ta ção.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, faço
ques tão de res sal tar aqui que o meu Esta do, o Pará,
não é o mais be ne fi ci a do por essa PEC. O Esta do
mais be ne fi ci a do é Mi nas Ge ra is, que te ria para in cre -
men to das suas ex por ta ções e para ma nu ten ção da
sua in fra-es tru tu ra de es tra das e ae ro por tos – Mi nas
não tem por tos –, no ano de 2001, to man do como
base os nú me ros de 2001, cer ca de R$470 mi lhões
para in ves ti men tos. 

O meu Esta do do Pará é o ter ce i ro be ne fi ci a do;
o se gun do se ria o Esta do do Rio Gran de do Sul, com
cer ca de R$310 mi lhões; e o Esta do do Pará, logo em
se gui da, com cer ca de R$307 mi lhões. O Esta do do
Se na dor Na bor Jú ni or se ria, nes ta es ca la, o de me nor 
su pe rá vit e foi be ne fi ci a do com cer ca de R$5 mi lhões, 
con for me os da dos do ano pas sa do.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, 
é de ex tre ma im por tân cia a apro va ção des ta PEC
para nós dos Esta dos res pon sá ve is pelo su pe rá vit na
ba lan ça de ex por ta ção e para aque les que pos sam
vir a ser su pe ra vi tá ri os. Peço a boa von ta de e a aten -
ção de V. Exªs. para esta pro pos ta de emen da cons ti -
tu ci o nal.

Sr. Pre si den te, agra de ço a to le rân cia de V. Exª.
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.
A ma té ria será in clu í da na Ordem do Dia do pró -

xi mo dia 27, quar ta-fe i ra, para a vo ta ção em pri me i ro
tur no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 2, DE 2002

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 2, de 2002, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ri car do San tos,
que al te ra o § 5º do art. 212 da Cons ti tu i ção
Fe de ral (des ti na ção do sa lá rio-edu ca ção),
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 486, 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.

Em dis cus são a pro pos ta, em pri me i ro tur no.
(Pa u sa.)
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O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio, para dis cu tir.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs. e Srs. Se na do res, no de cor rer des ta se ma na,
tive a opor tu ni da de de fa zer um pro nun ci a men to cha -
man do a aten ção das au to ri da des go ver na men ta is,
es pe ci al men te do fu tu ro Go ver no do nos so País, para 
a pri me i ra in fân cia, para as cri an ças de 3 a 6 anos e
para a nos sa ju ven tu de, prin ci pal men te no que con -
cer ne ao seu pri me i ro em pre go, à sua in ser ção no
mer ca do de tra ba lho.

Vejo hoje, com mu i ta sa tis fa ção, a dis cus são
des ta pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal apre sen ta -
da pelo emi nen te Se na dor Ri car do San tos, que vem
ate nu ar a nos sa pre o cu pa ção com o tra ta men to que
vêm re ce ben do as nos sas cri an ças bra si le i ras.

O sa lá rio-edu ca ção, se gun do a nor ma cons ti tu -
ci o nal em vi gor, é uma fon te adi ci o nal de fi nan ci a -
men to do Ensi no Fun da men tal. A pro pos ta em exa me 
es ten de o be ne fí cio para a Edu ca ção Infan til, que,
jun ta men te com o Ensi no Fun da men tal, pas sa ria a
con tar com os re cur sos des ta con tri bu i ção so ci al.

De acor do com a jus ti fi ca ti va da pro pos ta, Sr.
Pre si den te, em 2000, 98,9% das cri an ças de 7 a 14
anos de ida de es ta vam ma tri cu la das no Ensi no Fun -
da men tal. Ape sar de es tar mos mu i to per to da uni -
ver sa li za ção do Ensi no Fun da men tal – de que to dos 
nos ufa na mos –, a di fe ren ça en tre as va gas dis po ní -
ve is e o nú me ro de cri an ças na fa i xa etá ria de aten -
di men to obri ga tó rio che ga a 30%. Com isso, cria-se
uma oci o si da de de va gas, que ten de a am pli ar na
me di da em que se re du zem a dis tor ção ida de/sé rie,
a re pro va ção e a eva são es co lar.

Ade ma is, as pro je ções de mo grá fi cas apon tam
o de crés ci mo no nú me ro de cri an ças em vir tu de da
di mi nu i ção das ta xas de fe cun di da de ob ser va das no 
Bra sil e em vá ri os ou tros pa í ses. Há pou cos dias, vi -
mos um ape lo ve e men te de Sua San ti da de, o Papa
João Pa u lo II, em sua pri me i ra vi si ta ao Par la men to
ita li a no, so li ci tan do aos ita li a nos que ti ves sem fi lhos, 
por que está aca ban do a po pu la ção da Itá lia. No Bra -
sil, tam bém está acon te cen do este fe nô me no, para
nós, até fe liz men te, por que te mos uma po pu la ção
mu i to gran de, pois sa be mos que, quan do as mu lhe -
res ti ve rem cer ca de 2.1 fi lhos ape nas, a ten dên cia
da po pu la ção é es tag nar. Por isso, o Sumo Pon tí fi ce
fez o ape lo às mu lhe res ita li a nas, cer ta men te à toda 

a po pu la ção, no sen ti do de que au men tas sem a po -
pu la ção nas ci da na Itá lia.

Aqui, tam bém, a pro je ção de mo grá fi ca apon ta
para o de crés ci mo do nú me ro de cri an ças. Enquan -
to se pre vê a len ta li mi ta ção de va gas oci o sas no
Ensi no Fun da men tal, que ten de a au men tar, isto é,
va mos ter mais va gas do que alu nos; a Edu ca ção
Infan til, em ra zão de es cas sez de re cur sos, aco lhe
ape nas 23.1 cri an ças de 0 a 6 anos na ida de es co -
lar. Foi para isso que cha mei a aten ção. As cri an ças
nes sa fa i xa etá ria não es tão ten do cre ches à dis po -
si ção, até por que nor mal men te as mães são mu i to
po bres, e tam bém por que as mu lhe res é que es tão
cu i dan do da fa mí lia hoje: de cada qua tro fa mí li as,
uma é cu i da da por mães po bres que não têm como
co lo car seus fi lhos em cre ches.

A im por tân cia da Edu ca ção Infan til no de sen -
vol vi men to da ca pa ci da de cog ni ti va e, con se qüen te -
men te, no pos te ri or ren di men to es co lar das cri an ças 
jus ti fi cam o em pe nho para am pli a ção das va gas em
cre ches e pré-es co las. Se gun do o Re la tor, Se na dor
Osmar Dias, a apli ca ção de par ce la do sa lá rio-edu -
ca ção não será su fi ci en te para su prir a Edu ca ção
Infan til dos re cur sos téc ni cos, pe da gó gi cos e ad mi -
nis tra ti vos ne ces sá ri os ao seu ade qua do fun ci o na -
men to. Mas cons ti tu i rá, sem dú vi da, im por tan te apo -
io para o aper fe i ço a men to dos ser vi ços edu ca ci o na -
is ofe re ci dos às cri an ças de 3 a 6 anos.

Por tan to, Sr. Pre si den te, faço este pro nun ci a -
men to, en ca mi nhan do fa vo ra vel men te à apro va -
ção des ta pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal,
cum pri men tan do o seu au tor, o emi nen te Se na dor
Ri car do San tos, pela opor tu ni da de, por que já co -
me çam a so brar va gas no Ensi no Fun da men tal,
as sim, va mos cu i dar das nos sas cri an ças na ida de 
de 3 a 6 anos, am pli an do o nú me ro de va gas em
nos sas cre ches e ofe re cen do me lho res con di ções
ao Ensi no Infan til.

Era o que ti nha a di zer.

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa tro -
cí nio, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Lind berg Cury.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Con ti -
nua em dis cus são. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, a ma -
té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são
de li be ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da dis -
cus são.
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O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Item 3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 268, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 268, de 2002 (nº
1.165/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a ADECON –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá -
rio da Rua Nova – Be lém – PB a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Be lém, Esta do da Pa ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 939, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Adir Gen til.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.

As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 268, DE 2002

(Nº 1.165, de 2001, na Câ ma ra Dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a
ADECON – Asso ci a ção de De sen vol vi -
men to Co mu ni tá rio da Rua Nova – Be -
lém–PB a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Be lém,
Esta do da Pa ra í ba.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 342, de 17 de ju lho de 2000, que au to ri za  a
ADECON – Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu -
ni tá rio da Rua Nova – Be lém–PB a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Be lém, Esta do da Pa -
ra í ba.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção. 

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Item 4:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 269, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 269, de 2002 (nº 1.242/
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral
Co mu ni tá ria de Pe dre i ra a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Pe dre i ra, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 943, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor 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.
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 269, DE 2002

(Nº 1.242, 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 Cul tu ral Co mu ni tá ria de Pe dre i ra a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são 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 578, de 22 de se tem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Pe dre i ra a exe -
cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na  ci da de de Pe dre -
i ra, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Item 5:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 270, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 270, de 2002 (nº 1.243/
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va 
o ato que au to ri za o Insti tu to São José do
Bar re i ro de Cul tu ra a exe cu tar ser vi ço de ra di -
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o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São José
do Bar re i ro, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 944, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor 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.
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 270, DE 2002

(Nº 1.243, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za o Insti tu -
to São José do Bar re i ro de Cul tu ra a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de São José do Bar re i -
ro, 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 681, de 25 de ou tu bro de 2000, que au to ri za o
Insti tu to São José do Bar re i ro de Cul tu ra, a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São José do
Bar re i ro, 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 (Lind berg Cury) – Item 6:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 271, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 271, de 2002
(nº 1.264/2001, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que au to ri za a Fun -
da ção Ci da de His tó ri ca de Ita guaí a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ita guaí, Esta do do Rio de Ja -
ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 945, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 271, DE 2002

(Nº 1.264, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Fun da -
ção Ci da de His tó ri ca de Ita guaí a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Ita guaí, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 53, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Fun da ção Ci da de His tó ri ca de Ita guaí 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 Ita guaí, Esta do
do Rio de Ja ne i ro.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Item 7:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 272, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 272, de 2002 (nº
1.268/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Fun da ção
Edu ca ti va e So ci al de Pi res do Rio a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pi res do Rio, Esta do de Go iás,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 946, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 272, DE 2002

(Nº 1.268, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Fun da ção 
Edu ca ti va e So ci al de Pi res do Rio a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pi res do Rio, Esta do de Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 116, de 3 de abril de 2000, que au to ri za a Fun -
da ção Edu ca ti va e So ci al de Pi res do Rio a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pi res do Rio,
Esta do de Go iás.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 273, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 273, de 2002 (nº
1.271/2001, 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 De sen vol vi men to Cul tu ral e
Artís ti co de Anahy a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Anahy,
Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 947, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Adir Gen til.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 273, DE 2002

(Nº 1.271/01, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to
Cul tu ral e Artís ti co de Anahy a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Anahy, 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 323, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu -
ral e Artís ti co de Anahy 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 Anahy, 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 (Lind berg Cury) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 274, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 274, de 2002 (nº
1.283/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Cul tu ral Co mu ni tá ria de Ita i nó po lis – ACCI a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ita i nó po lis, Esta do do Pi a uí, 
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 948, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 274, DE 2002

(Nº 1.283/01, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Ita i nó po lis –
ACCI a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ita i nó po lis,
Esta do do Pi a uí.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 745, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za 
a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Ita i nó po lis –
ACCI 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 Ita i nó po lis, Esta do do Pi a uí.
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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 (Lind berg Cury) – Item 10:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 275, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 275, de 2002 (nº
1.285/2001, 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 Co mu ni ca ção do Mu ni cí pio
de Tim ba ú ba dos Ba tis tas - RN a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Tim ba ú ba dos Ba tis tas, Esta do do Rio 
Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 949, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Be ní cio Sam pa io.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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 275, DE 2002

(Nº 1.285, 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 de Co mu ni ca ção do Mu -
ni cí pio de Tim ba ú ba dos Ba tis tas – RN a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria, na ci da de de Tim ba ú ba dos Ba tis -
tas, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 768, de 12 de de zem bro de 2000, que
au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção 
do Mu ni cí pio de Tim ba ú ba dos Ba tis tas – RN 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
Tim ba ú ba dos Ba tis tas, 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 (Lind berg Cury) – Item 11:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 277, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 277, de 2002 (nº
1.310/2001, 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 Eco ló gi ca de Pla nal 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 Pla nal to, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 950, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 277, DE 2002

(Nº 1.310/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Cul tu ral e Eco ló gi ca de Pla nal 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 Pla nal to, 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 325, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Eco ló gi ca de Pla nal to 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 Pla nal to, 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 (Lind berg Cury) – Item 12:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 280, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 280, de 2002 (nº
1.316/2001, 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 Cul tu ral de Eu ge nó po lis a
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exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Eu ge nó po lis, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 951, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
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 280, DE 2002

(Nº 1.316/2001, na Câ ma ra Dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção de Co mu ni ca ção Cul tu ral de Eu ge nó -
po lis a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Eu ge nó po lis,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art.1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 211, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Cul tu ral de Eu ge nó po lis 
a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Eu ge nó po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Item 13:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 281, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 281, de 2002 (nº
1.318/2001, 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 da Área Ita qui-Ba 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 São Luís, Esta do do Ma ra nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 952, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Be ní cio Sam pa io.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
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 281, DE 2002

(Nº 1.318/2001, na Câ ma ra Dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Cul tu ral da Área Ita qui-Ba 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 São Luís, 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 215, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral da Área Ita qui-Ba can ga a exe cu -
tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São
Luís, 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 (Lind berg Cury) – Item 14:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 288, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 288, de 2002 (nº
1.364/2001, 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 Co mu ni ca ção e Cul tu ra de
La goa de Pe dras/RN 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 -
goa de Pe dras, Esta do do Rio Gran de de
Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 954, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Be ní cio Sam pa io.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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.

Novembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  22 22459

NOVEMBRO 2002176    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 288, DE 2002

(Nº  1.364/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu -
ra de La goa de Pe draS/RN 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 goa de Pe dras, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 510, de 23 de agos to de 2000, que au to -
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e
Cul tu ra de La goa de Pe dras/RN 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 goa de Pe dras,
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 (Lind berg Cury) – Item 15:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 290, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 290, de 2002 (nº
1.370/2001, 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 De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral
de Ro che do a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são 
co mu ni tá ria na ci da de de Ro che do, Esta do de
Mato Gros so do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 955, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 290, DE 2002

(Nº 1.370/2001, 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 De sen vol vi men to Artís ti -
co E Cul tu ral de Ro che do a exe cu tar ser vi ço 
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ro che do, Esta do de Mato Gros so do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 738, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za 
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís -
ti co e Cul tu ral de Ro che do a exe cu tar, por três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ro che do, Esta do de Mato
Gros so do Sul.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Item 16:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 291, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 291, de 2002 (nº
1.374/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Sa gra do Co ra ção de Je sus a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Nova Espe ran ça, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 956, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 291, DE 2002

(Nº 1.374/2001, na Câ ma ra Dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Sa gra do Co ra ção de Je sus a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Nova Espe ran ça, Esta do do Pa ra ná.

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 299, de 21 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Sa gra do Co ra ção de Je sus a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Nova Espe ran -
ça, 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 (Lind berg Cury) – Item 17:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 292, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 292, de 2002 (nº
1.377/2001, 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 Co mu ni ca ção e Cul tu ra Por -
tal da Ser ra a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Bom Re ti ro,
Esta do de San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 957, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Adir Gen til.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.(Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos.(Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 292, DE 2002

(Nº 1.377/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul -
tu ra Por tal da Ser ra a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Bom Re ti ro, 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 148, 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 e Cul tu ra
Por tal da Ser ra a exe cu tar, por três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 
na ci da de de Bom Re ti ro, Esta do de Sana 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 (Lind berg Cury) – Item 18:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 331, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 331, de 2002 (nº
1.564/2001, 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 Sa le si a na Pa dre Cí ce -
ro 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
Ju a ze i ro do Nor te, Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 1.036, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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 331, DE 2002

(Nº 1.564/2001, 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 Sa le si a na Pa dre Cí -
ce ro 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 Ju a ze i ro do Nor te, 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 356, de 5 de ju lho de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Edu ca ti va Sa le si a na Pa dre Cí ce -
ro 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 Ju a ze i ro do Nor te, 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 (Lind berg Cury) – Item 19:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 392, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 392, de 2002 (nº
1.436/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
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RBN – Rede Bra sil Nor te 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 Bre ves, Esta do do Pará, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.010, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Luiz Otá vio.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.(Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos.(Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 392, DE 2002

(Nº 1.436/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à RBN – Rede Bra sil Nor te 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 Bre ves, Esta do do Pará.

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 166, de 27 de mar ço de 2001, que ou tor ga per -
mis são à RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu -
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Bre ves, Esta do do Pará.

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 750, DE 2001

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, per mis sões para ex plo -
rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 164, de 27 de mar ço de 2001 – Rá -
dio FM de Ipo rá Ltda., na ci da de de Ca ná po lis – MG;

2 – Por ta ria nº 165, de 27 de mar ço de 2001 –
Rá dio Cul tu ral Ven da Nova FM Ltda, na ci da de de
Afon so Cláu dio – ES;

3 – Por ta ria nº 166, de 27 de mar ço de 2001 –
RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção Ltda., na
ci da de de Bre ves – PA;

4 – Por ta ria nº 167, de 27 de mar ço de 2001 –
Nova Oli ve i ra FM Ste reo S/C Ltda., na ci da de de Cru -
ci lân dia – MG;  

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Vol ta-se à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Fre i tas

Neto.

O SR. FREITAS NETO (Blo co/PSDB – PI. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, não há de sen vol vi men to sem in -
fra-es tru tu ra. Nem há in fra-es tru tu ra em re giões pe ri -
fé ri cas sem in ves ti men to pú bli co. Du ran te todo o meu
man da to nes ta Casa, que é a Casa da Fe de ra ção,
pro cu ra mos, jun ta men te com ou tros co le gas, cha mar
a aten ção para a ne ces si da de de ado ção, no Bra sil,
de uma po lí ti ca de com ba te aos des ní ve is re gi o na is,
como de ter mi nam a Cons ti tu i ção e o bom sen so de
to dos os que co nhe cem a re a li da de na ci o nal. Em um
País tão he te ro gê neo, as re giões mais po bres pre ci -
sam ser tra ta das com o que cos tu ma mos cha mar de
dis cri mi na ção po si ti va, des do bra men to do prin cí pio
de que eqüi da de é tra tar de si gual men te os de si gua is.

Em uma si na li za ção aus pi ci o sa, o Pre si den te
ele i to, Luiz Iná cio Lula da Sil va, vem re a fir man do seu
com pro mis so com o com ba te às de si gual da des re gi -
o na is. Nes ta se ma na, no dia 19 de no vem bro, afir mou 
tex tu al men te, em en tre vis ta te le vi si o na da, que “o de -
sen vol vi men to na ci o nal pas sa pelo de sen vol vi men to
re gi o nal”.

Tra ta-se, in clu si ve, de um com pro mis so de cam -
pa nha. A ques tão do de sen vol vi men to re gi o nal não
ape nas cons tou do pro gra ma do can di da to, como foi
ob je to de mu i tas re fe rên ci as suas, in clu si ve nos de ba -
tes que par ti ci pou. Nes sas con di ções, pode-se es pe -
rar que o pró xi mo go ver no mos tre sen si bi li da de para
esse gra ve pro ble ma.

Não se re mos ja ma is uma Na ção de sen vol vi da
en quan to am plas áre as ter ri to ri a is de nos so País vi -
ve rem em con di ções pre cá ri as, como as su por ta das
pela ma i or par te do Nor des te e por fa i xas sig ni fi ca ti -
vas das Re giões Nor te e Cen tro-Oes te, as sim como
por bol sões de po bre za que sub sis tem no Sul e no
Su des te. Eli mi nar ou ao me nos ate nu ar es ses de se -
qui lí bri os cons ti tui não ape nas o im pe ra ti vo de na tu -
re za eco nô mi ca e so ci al como, in sis to, o cum pri men to 
de um prin cí pio in cor po ra do ao nos so sis te ma ju rí di -
co, uma vez que, ao es ta be le cer os fun da men tos da
or dem eco nô mi ca do País, a Cons ti tu i ção é cla ra e
pre ci sa ao ci tar, nos ar ti gos 43 e 170, den tre ou tros, a
re du ção das de si gual da des re gi o na is e so ci a is.
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Não se con se gui rá essa re du ção, é evi den te,
sem in ves ti men tos na in fra-es tru tu ra so ci al e eco nô -
mi ca. Será im pres cin dí vel a ação do Esta do para ga -
ran tir edu ca ção – edu ca ção de boa qua li da de – e
aten di men to mé di co, além de pro gra mas pre ven ti vos
de sa ú de pú bli ca. E é im pres cin dí vel que o Po der Pú -
bli co ga ran ta, por sua ação di re ta ou me di an te uma
po lí ti ca efi caz de in cen ti vos, a in fra-es tru tu ra viá ria e
ener gé ti ca.

Por essa ra zão, ve nho, des de o iní cio do meu
man da to, não ape nas re i vin di can do in ves ti men tos na
in fra-es tru tu ra de mi nha Re gião – o Nor des te – como
de nun ci an do até a de te ri o ra ção da in fra-es tru tu ra já
exis ten te. É o que acon te ce, em es pe ci al, com a ma -
lha ro do viá ria bra si le i ra, es pe ci al men te com as es tra -
das que aten dem às re giões mais po bres do País. 

Por inú me ras ve zes, des ta tri bu na, tra tei des se
pro ble ma em au diên ci as com o Mi nis tro dos Trans -
por tes, no DNER, e até mes mo con vi dan do para a
Co mis são de Infra-Estru tu ra des ta Casa au to ri da des
como o en tão Mi nis tro Oda cir Kle in. Mos trei-lhe que
as con di ções de nos sas ro do vi as, in fe liz men te, têm
se de gra da do a pon to de tor nar, cada vez mais con -
cre ta, a pos si bi li da de de que, em bre ve, re giões in te i -
ras se ve jam pri va das do trans por te ro do viá rio. Esse
fato foi com pro va do em su ces si vas ver sões da Pes -
qui sa Ro do viá ria da Con fe de ra ção Na ci o nal do
Trans por te, por me no ri za das ava li a ções, re pe ti das a
cada ano. A mais re cen te edi ção da pes qui sa, di vul -
ga da há dez dias, traz no vas cons ta ta ções nes se sen -
ti do. É ver da de que, vis tas em seu con jun to, as ro do vi -
as apre sen ta ram, de um ano para cá, cer to grau de
me lho ra. Mes mo as sim, ain da se ve ri fi ca nas ro do vi as 
pes qui sa das que nada me nos do que 38,8% da sua
ex ten são en con tra-se com pa vi men to em es ta do de fi -
ci en te, ruim ou pés si mo. Isso cor res pon de a 18.275
qui lô me tros. Além dis so, 40% da ex ten são, 18.841
qui lô me tros, não está si na li za da de for ma ade qua da
e 22% da ex ten são pes qui sa da, 10.422 qui lô me tros,
não pos sui acos ta men to. São, evi den te men te, pro ble -
mas que re que rem ime di a tas pro vi dên ci as. 

A me lho ra ge ral das con di ções das ro do vi as
bra si le i ras cons ti tui, é cla ro, algo de po si ti vo. Essa
cons ta ta ção, no en tan to, pre ci sa ser vis ta em pers -
pec ti va. As es tra das em me lhor es ta do de con ser va -
ção e si na li za ção, as sim como as que mais aten ções
re ce be ram nos úl ti mos anos, ser vem qua se to das às
re giões mais de sen vol vi das do País.

Das dez ro do vi as em me lho res con di ções, de acor -
do com o le van ta men to da Con fe de ra ção Na ci o nal dos
Trans por tes, nove cor tam as Re giões Sul e Su des te,
ape nas uma ser ve ao Nor des te. Em con tra par ti da, das
dez pi o res só uma está no Su des te, as de ma is, to das
elas, aten dem ao Nor te e ao Nor des te. A pior de to das é
a li ga ção en tre Te re si na, no Pi a uí, e Bar re i ras, na Ba hia.

Incor po ro a este pro nun ci a men to, Sr. Pre si den te, as re la -
ções das dez me lho res e das dez pi o res ro do vi as do
País, de acor do com a pes qui sa. 

Uma das prin ci pa is ra zões para que essa dis cre -
pân cia ocor ra é a cons ta ta ção, re gis tra da na Pes qui sa
Ro do viá ria, de que a evo lu ção mais po si ti va se deu nos
tre chos cha ma dos con ces si o na dos, ou seja, os que
pas sa ram a ser ope ra dos por em pre sas pri va das. Qu a -
se sem pre ope ra dos com pa ga men to de pe dá gi os de
va lo res, que cos tu mam ser con si de ra dos ex ces si vos
pe los que ne las tra fe gam, es sas ro do vi as con ta ram
com re cur sos su fi ci en tes para sua ma nu ten ção.

É des ne ces sá rio di zer que qua se to das se en con -
tram nas re giões mais ri cas do País, aque las que pro -
por ci o nam ma i or re tor no aos in ves ti men tos fe i tos pelo
se tor pri va do e que su por tam com ma i or fa ci li da de os
de sem bol sos do pe dá gio. Isso ex pli ca, ain da que par ci -
al men te, o ní ti do de se qui lí brio da qua li da de en tre as ro -
do vi as que ser vem às di ver sas re giões bra si le i ras.

Sr. Pre si den te, a des tru i ção da ma lha ro do viá ria
bra si le i ra pre ju di ca a to ta li da de de seus ci da dãos. A
con ta da cons tru ção das nos sas ro do vi as, seja qual
for a re gião em que se si tu am, foi paga por to dos os
bra si le i ros. Infe liz men te, to dos tam bém pa ga rão pelo
des ca so dos ges to res de seu pa tri mô nio.

Como nor des ti no e como pi a u i en se, re vol to-me
a cada pes qui sa ro do viá ria que tem seus da dos di vul -
ga dos. É ex ce len te que te nha mos boas ro do vi as no
Sul e no Su des te, ain da que, com pro va da men te, mu i -
tas das es tra das des sas re giões apre sen tem con di -
ções in sa tis fa tó ri as.

O re co men dá vel, po rém, se ria que to das as es -
tra das do País re ce bes sem aten ção in dis pen sá vel
para a pre ser va ção de sua tra fe ga bi li da de.

No Nor des te, com pro va a pes qui sa ro do viá ria, a
de gra da ção ace le rou-se. A li ga ção en tre Te re si na e
Bar re i ras era a quin ta pior do País em 1999. No ano se -
guin te, tor nou-se a vice-cam peã de des tru i ção. Hoje é a
pior. Qu a tro ro do vi as que aten dem ao Pi a uí es tão en tre
as vin te que apre sen tam con di ções mais pre cá ri as.

Essa si tu a ção traz ex tre mo des con for to à po pu -
la ção, es pe ci al men te a de me nor ren da, que não tem
ou tras op ções para vi a jar. Traz tam bém gra ves da nos
eco nô mi cos, não só ao en ca re cer o trans por te do que 
se pro duz nes sas re giões e dos pro du tos que as
abas te cem, mas tam bém ao de sen co ra jar in ves ti -
men tos. O mau es ta do das ro do vi as one ra a pro du -
ção re gi o nal e em po bre ce ain da mais as re giões ca -
ren tes do País. Só uma po lí ti ca co e ren te de in ves ti -
men tos será ca paz de res ga tar esse pa tri mô nio, que
é de to dos os bra si le i ros, e ofe re cer mí ni mas con di -
ções de com pe ti ti vi da de a es sas re giões, para que
pos sam cres cer e de sen vol ver-se e, su pe ran do seus
pro ble mas atu a is, con tri bu í rem de for ma de ci si va
para o fu tu ro do País.
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Como já dis se, Sr. Pre si den te, es tou ane xan do o 
qua dro da pes qui sa da CNT com o ran king das dez
me lho res e as dez pi o res ro do vi as do País, la men tan -
do que, in fe liz men te, qua se to das se en con trem nas
re giões mais po bres do País.

Mu i to obri ga do.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR FREITAS NETO EM SEU
PRONUNCIAMENTO

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Car los Wil son. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Lind berg Cury, Srªs e
Srs. Se na do res, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral in ter -
rom peu on tem, 20/11, o jul ga men to da Re cla ma ção
nº 2.138, que dis cu te o foro pri vi le gi a do e a apli ca ção
da Lei de Impro bi da de Admi nis tra ti va (Lei nº
8.429/92), aos agen tes po lí ti cos.

Até o mo men to, a tese que tem pre va le ci do é a
do voto do Mi nis tro Nel son Jo bim. Se gun do ele, os
agen tes po lí ti cos não po dem ser jul ga dos pela Lei de
Impro bi da de Admi nis tra ti va, por que já es ta vam sub -
me ti dos a re gi me es pe ci al de res pon sa bi li da de, pre -
vis to an te ri or men te pela Lei nº 1.079, de 1950, que
pre vê os cri mes de res pon sa bi li da de.

No caso em ques tão, a União, que é a re cla man -
te, pre ten de ver ex tin to o pro ces so que tra mi ta no pri -
me i ro grau da Jus ti ça Fe de ral de Bra sí lia, con tra o Mi -
nis tro da Ciên cia e Tec no lo gia, Ro nal do Mota Sar -
dem berg. Ele foi con de na do ao res sar ci men to do Erá -
rio e à per da dos di re i tos po lí ti cos por oito anos por ter 
uti li za do in de vi da men te ae ro na ves da For ça Aé rea
Bra si le i ra (FAB).

Após a le i tu ra do voto pelo Mi nis tro Nel son Jo -
bim, Re la tor da ação, hou ve sus ten ta ção oral. O
Advo ga do-Ge ral da União, José Bo ni fá cio Bor ges de
Andra da, de fen deu a pro ce dên cia da ação. No mes -
mo sen ti do, fa lou o Mi nis té rio Pú bli co, re pre sen ta do
pelo Vice-Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, Ha rol do
Fer raz da Nó bre ga.

Não pu de ram fa zer sus ten ta ção oral a Asso ci a -
ção Na ci o nal dos Pro cu ra do res da Re pú bli ca
(ANPR), o Mi nis té rio Pú bli co do Pa ra ná e a Pro cu ra -
do ra da Re pú bli ca no Dis tri to Fe de ral Wal quí ria Qu i -
xa dá. Eles se po si ci o na ram con tra a Re cla ma ção e
ten ta ram im pug ná-la e apre sen tar sus ten ta ção oral
na tri bu na. Po rém ti ve ram o seu re que ri men to in de fe -
ri do pela ma i o ria dos Mi nis tros no ple ná rio.

A ma i o ria en ten deu que o Mi nis té rio Pú bli co tem 
in te res se na ca u sa, mas, pe ran te o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, a ins ti tu i ção é re pre sen ta da pelo Pro cu ra -
dor-Ge ral da Re pú bli ca. Nes se pon to, fi ca ram ven ci -
dos os Mi nis tros Car los Vel lo so, Cel so de Mel lo, Ilmar
Gal vão, Se púl ve da Per ten ce e Mar co Au ré lio. Eles
de fen de ram tese dis tin ta, a de que o Pro cu ra dor-Ge -
ral da Re pú bli ca atua no Su pre mo como mero fis cal
da lei e não como par te no pro ces so.

Por tan to, para essa cor ren te, a Pro cu ra do ra
Wal quí ria Qu i xa dá po de ria ter in gres sa do como in te -
res sa da, já que atu ou como par te na ação por im pro -
bi da de con tra o Mi nis tro Sar dem berg jun to à pri me i ra
ins tân cia da Jus ti ça Fe de ral.

Ter mi na da essa par te, o Re la tor do pro ces so,
Mi nis tro Nel son Jo bim, que ha via an te ri or men te con -
ce di do li mi nar no pro ces so, vo tou pela pro ce dên cia
da re cla ma ção. De acor do com ele, o jul ga men to de
um agen te po lí ti co, como Mi nis tro de Esta do, por um
juiz de pri me i ra ins tân cia é in com pa tí vel com a Cons -
ti tu i ção Fe de ral (Art. 102, in ci so I, le tra “c”), que con -
ce de prer ro ga ti va de foro a es sas au to ri da des.

Nel son Jo bim lem brou que essa prer ro ga ti va
não é pri vi lé gio pes so al dos agen tes po lí ti cos, mas
uma ga ran tia para que pos sam exer cer suas atri bu i -
ções po lí ti co-ad mi nis tra ti vas, que con sis tem em ex -
pres sar a von ta de so be ra na do Esta do. Para o Mi nis -
tro, os agen tes po lí ti cos, além dos cri mes de res pon -
sa bi li da de, po dem ain da ser pu ni dos pela lei pe nal
co mum, mas tam bém des de que se jam jul ga dos pelo
ju í zo com pe ten te, con for me o pre vis to pela Cons ti tu i -
ção Fe de ral. Não ca be ria, por tan to, para o Re la tor, a
sub mis são do agen te po lí ti co a uma ou tra lei para que 
fos se jul ga do por au to ri da de in fe ri or.

“Se se qui ses se in tro du zir essa mu dan ça, ela
ha ve ria de pro vir de emen da cons ti tu ci o nal”, de fen -
deu Jo bim. “E nes sa hi pó te se, me lhor se ria su pri mir
de vez a com pe tên cia des ta Cor te para pro ces sar e
jul gar os Mi nis tros de Esta do, em sede pe nal e de res -
pon sa bi li da de”, con clu iu ele.

O Mi nis tro deu exem plo de si tu a ções que de ri -
vam do pro ces sa men to de au to ri da des pela pri me i ra
ins tân cia, como o afas ta men to ca u te lar do Pre si den te 
da Re pú bli ca, do Con gres so Na ci o nal ou mes mo do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Em seu voto, o Mi nis tro cri ti cou tam bém a pro -
po si tu ra de ações que clas si fi cou de “es pe ta cu la res”,
de ri va das da ina de qua da apli ca ção das leis, sen do
que a ma i o ria des ti tu í da de qual quer fun da men to.

“O pro pó si to no tó rio é dar ao per se gui dor uma
aura de co ra gem e no to ri e da de e im por ao atin gi do o
ma i or cons tran gi men to pos sí vel”, afir mou ele, lem -
bran do tam bém a am pla di vul ga ção pe los me i os de
co mu ni ca ção des sas ações.

Em seu voto, tam bém pela pro ce dên cia da re -
cla ma ção, o Mi nis tro Gil mar Men des res sal tou o ar gu -
men to do Re la tor no sen ti do de que os de li tos pre vis -
tos pela Lei de Impro bi da de são “au tên ti cos cri mes de
res pon sa bi li da de”. Além dis so, para ele, se um agen te 
po lí ti co deve ser jul ga do por in fra ções pe na is co muns
pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, en tão não po de ria ser 
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jul ga do por ins tân cia in fe ri or por de li tos da Lei de
Impro bi da de Admi nis tra ti va, que pode acar re tar pe nas 
bem mais gra ves do que a de al guns cri mes co muns.
Ele ci tou a per da do car go ou dos di re i tos po lí ti cos.

Em se gui da, tam bém fa zen do re fe rên cia ao voto 
do Mi nis tro Nel son Jo bim, vo ta ram a Mi nis tra Ellen
Gra cie e os Mi nis tros Ma u rí cio Cor rêa e Ilmar Gal vão
no mes mo sen ti do. Após es ses cin co vo tos pela pro -
ce dên cia da ação, o Mi nis tro Car los Vel lo so pe diu vis -
ta dos au tos para me lhor re fle tir so bre o tema. Para a
con clu são do jul ga men to, fal tam os vo tos de mais
seis dos onze Mi nis tros da Casa.

Caso ven ça a tese do Re la tor, o pro ces so con tra 
Ro nal do Mota Sar dem berg, jun to a 14ª Vara Fe de ral
do Dis tri to Fe de ral, será ex tin to, sen do nula a con de -
na ção que so freu.

Qu an to ao tra ta men to da ma té ria na re for ma do
Ju di ciá rio, a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia ha via de ci di do acres cer ao art. 96 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral um pa rá gra fo úni co, dis pon do que “a
com pe tên cia es pe ci al por prer ro ga ti va de fun ção pre -
va le ce ain da ao in qué ri to ou a ação ju di ci al, in clu si ve
de im pro bi da de, re la ti vos a atos com pre en di dos nas
atri bu i ções ad mi nis tra ti vas do agen te, se jam ini ci a -
dos após a ces sa ção do exer cí cio da fun ção pú bli ca”.

So bre esse dis po si ti vo, foi ofe re ci da a Emen da
nº 114 de Ple ná rio, de au to ria do Se na dor Pe dro Si -
mon, de na tu re za su pres si va, que me re ceu pa re cer
fa vo rá vel da CCJ. Vale des ta car que a ques tão de foro 
es pe ci al por prer ro ga ti va de fun ção de agen tes po lí ti -
cos me re ceu tra ta men to acu ra do e res tri ti vo pelo Re -
la tor da ma té ria, Se na dor Ber nar do Ca bral, que lem -
brou, à exa us tão, o can ce la men to da Sú mu la nº 394
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, nos au tos do Inqué ri to
nº 687-4, de 25 de agos to de 1999, na es te i ra do voto
do Mi nis tro Sydney San ches. Di zia a Sú mu la nº 394:
“co me ti do o cri me du ran te o exer cí cio fun ci o nal, pre -
va le ce a com pe tên cia es pe ci al por prer ro ga ti va de
fun ção, ain da que o in qué ri to ou a ação pe nal se jam
ini ci a dos após a ces sa ção da que le exer cí cio”. Vê-se,
pois, que o tex to é bas tan te se me lhan te ao que se
pre ten dia in se rir no pa rá gra fo úni co do art. 96 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ful mi na do pela emen da do Se -
na dor Pe dro Si mon. A úni ca di fe ren ça era exa ta men te 
a ex pli ci ta ção do ato de im pro bi da de como cri me.

Não há, no tex to, re fe rên ci as a foro pri vi le gi a do,
quer no STF, quer no STJ ou nos Tri bu na is de Jus ti ça,
para os atos de im pro bi da de ad mi nis tra ti va.

Assim, a ques tão aca ba por se li mi tar, re al men -
te, ao de ba te her me nêu ti co que se tra va ago ra no Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral, no sen ti do de se es ta be le cer
se o ato de im pro bi da de ad mi nis tra ti va de que tra ta a

Lei nº 8.429/92 é ou não de na tu re za pe nal, quer
como cri me co mum, quer de res pon sa bi li da de, como
sus ten ta o Mi nis tro Nel son Jo bim, ou se é de ou tra or -
dem, como vêm ad vo gan do ju ris tas opo nen tes des sa
tese.

A res pe i to des se as sun to, Sr. Pre si den te, re ce bi
uma con tri bu i ção de ex ce len te qua li da de das Pro cu -
ra do ras da Re pú bli ca que têm vi vi do esse pro ble ma.
São elas as Srªs Pro cu ra do ras Ma ria Lu í sa Du ar te,
Isa bel Gro ba Vi e i ra e Mô ni ca Ni ci da Gar cia, que le va -
ram adi an te con clu sões de cor ren tes da CPI do Ju di -
ciá rio, re la ci o na das tan to ao que ocor reu com o Juiz
Ni co lau dos San tos Neto como tam bém com o Se na -
dor nes ta Casa.

Gos ta ria de ex pres sar a im por tân cia des sa con -
tri bu i ção so bre o tema do foro pri vi le gi a do.

Eis as pa la vras das Pro cu ra do ras aci ma re fe ri -
das:

A cor rup ção é um dos pro ble mas sem pre pre -
sen tes na his tó ria bra si le i ra. O com ba te à cor rup ção e 
a ou tras for mas de des vi os de con du ta dos agen tes
pú bli cos, por ou tro lado, nem sem pre foi efe ti vo e mu i -
to me nos efi caz. Nem tan to, tal vez, pela fal ta de ins -
tru men tos, mas an tes pela inér cia e com pla cên cia da
pró pria so ci e da de, do povo ain da não mu i to cons ci en -
te de ser e cons ti tu ir uma Re pú bli ca.

A so ci e da de, en tre tan to, mu dou e acor dou para
a re a li da de de que a Re pú bli ca é a res pu bli ca – é de
to dos; por to dos e para to dos deve ser cu i da da. Os
cons tan tes ata ques à co i sa pú bli ca, por par te jus ta -
men te da que les que de ve ri am pre ser vá-la, aca ba ram 
por fra gi li zá-la de tal for ma que a so ci e da de se sen si -
bi li zou e com pre en deu que os agen tes pú bli cos não
cu i dam do que é seu, para seu pro ve i to pró prio, mas,
sim, do que é de to dos, para o pro ve i to de to dos.

Não há mais, as sim, com pla cên cia da so ci e da -
de para com o agen te pú bli co que não pa u ta sua
con du ta por essa con cep ção de co i sa pú bli ca, de
res pu bli ca. A nova ati tu de e a nova dis po si ção do
povo bra si le i ro cons ti tu em, as sim, cam po fér til para
a pro li fe ra ção das ações de com ba te e pu ni ção dos
agen tes cor rup tos, dos agen tes ím pro bos, dos agen -
tes que se des vi am do có di go de con du ta que a Re -
pú bli ca im põe. A Cons ti tu i ção de 1988 trou xe os me -
ca nis mos ne ces sá ri os para que a von ta de do povo se
con cre ti ze.

A Admi nis tra ção Pú bli ca ga nhou um ca pí tu lo
todo de di ca do à sua dis ci pli na, ten do fi ca do ex pres so, 
no Tex to Cons ti tu ci o nal, que toda ela está su je i ta aos
prin cí pi os da le ga li da de, da im pes so a li da de, da mo -
ra li da de, da pu bli ci da de e da efi ciên cia. A in to le rân cia
da nova or dem cons ti tu ci o nal para com o agen te pú -
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bli co de so nes to ou para com aque le que age de for ma 
de le ga da pela ad mi nis tra ção sem cum prir as di re tri -
zes le ga is fi cou ex pres sa no tex to, ao de ter mi nar que
os atos de im pro bi da de ad mi nis tra ti va im por ta rão a
sus pen são dos di re i tos po lí ti cos, a per da da fun ção
pú bli ca, a in dis po ni bi li da de dos bens e o res sar ci -
men to ao Erá rio. Ne nhu ma Cons ti tu i ção na his tó ria
bra si le i ra an te ri or à atu al con ti nha dis po si ti vo tão con -
tun den te e tão sig ni fi ca ti vo.

A Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988 de se nhou
tam bém um novo Mi nis té rio Pú bli co, en car re gan do-o
da de fe sa da or dem ju rí di ca, do re gi me de mo crá ti co e 
dos in te res ses so ci a is e in di vi du a is in dis po ní ve is,
mis são da qual não se es qui vou, ace i tou e vem cum -
prin do com re co nhe ci da de di ca ção e efi ciên cia. A de -
fe sa in tran si gen te dos va lo res con sa gra dos na Cons -
ti tu i ção, por meio do com ba te à cor rup ção e à im pro -
bi da de, não tem pou pa do qual quer agen te pú bli co
cuja con du ta te nha se des vi a do da que le có di go cons -
ti tu ci o nal men te es ta be le ci do, seja ele de que es pé cie
for: do ser vi dor pú bli co con cur sa do aos agen tes po lí ti -
cos, ele i tos ou não, in clu in do as sim par la men ta res,
pre fe i tos, go ver na do res, mi nis tros e Pre si den te da
Re pú bli ca.

Esse com ba te fir me, de ci di do e per ma nen te
trou xe à tona o de ba te so bre o cha ma do foro por prer -
ro ga ti va de fun ção; na ver da de, o foro pri vi le gi a do.

Esta be le cer um foro es pe ci al, como prer ro ga ti -
va de uma fun ção pú bli ca exer ci da, sig ni fi ca re ti rar o
jul ga men to de uma de ter mi na da ca u sa da com pe tên -
cia de um ju í zo, para ou tor gar essa com pe tên cia a um 
ou tro ju í zo, nor mal men te o Tri bu nal de Jus ti ça, o Tri -
bu nal Re gi o nal Fe de ral, o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti -
ça ou o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, ou seja, às ins tân -
ci as su pe ri o res, lon ge do olhar da po pu la ção lo cal,
nas ci da des onde se en con tram os ju í zes fe de ra is e
es ta du a is, que hoje jul gam as ações de im pro bi da de.

Diz-se que o es ta be le ci men to des se foro di fe -
ren ci a do se dá não no in te res se pes so al do ocu pan te
do car go, mas no in te res se pú bli co do seu bom exer -
cí cio. O fun da men to do foro pri vi le gi a do, re ve la do
pelo Mi nis tro Vic tor Nu nes Leal, no jul ga men to, pelo
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, da Re cla ma ção nº 473, é o 
de que “pre su me o le gis la dor que os tri bu na is de ma i -
or ca te go ria te nham mais isen ção para jul gar os ocu -
pan tes de de ter mi na das fun ções pú bli cas, por sua
ca pa ci da de de re sis tir, seja à even tu al in fluên cia do
pró prio acu sa do, seja às in fluên ci as que atu a rem
con tra ele”.

Isen ção do juiz e ca pa ci da de de re sis tir a in -
fluên ci as que so bre ele se fi ze rem: es sas as qua li da -

des que se quer ga ran tir quan do se es ta be le ce um
foro es pe ci al.

Mas, per gun ta-se: não são es sas as qua li da des
exi gí ve is, in dis pen sá ve is e im pos ter gá ve is em qual -
quer juiz? É pos sí vel ad mi tir-se, nes ta qua dra da his -
tó ria, que um juiz de uma co mar ca pos sa ser me nos
isen to, im par ci al e in de pen den te que um Mi nis tro do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral? É pos sí vel ad mi tir-se a
exis tên cia de gra us de isen ção no seio da pró pria ma -
gis tra tu ra? Isen ção, im par ci a li da de e in de pen dên cia
não são atri bu tos de todo e qual quer juiz que dis põe
de um es ta tu to cons ti tu ci o nal a lhe ga ran tir o exer cí -
cio isen to, im par ci al e in de pen den te de suas ele va das 
e gra ves fun ções? É cla ro que sim! Há, por tan to, um
ví cio de ori gem, no ra ci o cí nio que fun da men ta o foro
pri vi le gi a do, e que pre ci sa ser des mas ca ra do, para
que esse foro pri vi le gi a do seja des mis ti fi ca do. Os Mi -
nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral não são mais
isen tos, in de pen den tes e im par ci a is do que os Mi nis -
tros do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, que tam bém não
são mais isen tos, in de pen den tes e im par ci a is do que
os De sem bar ga do res dos Tri bu na is, que não são
mais isen tos, in de pen den tes e im par ci a is que os ju i -
zes de pri me i ra ins tân cia. To dos são – ou pelo me nos
de vem ser – igual men te isen tos, in de pen den tes e im -
par ci a is, e nos sa Cons ti tu i ção lhes dá ins tru men tos
para o se rem.

É que to dos os ju í zes go zam igual men te das
mes mas ga ran ti as de vi ta li ci e da de, de ina mo vi bi li da -
de e de ir re du ti bi li da de de sub sí dio, in gres san do na
car re i ra, em sua gran de ma i o ria, pela via do con cur -
so pú bli co de pro vas e tí tu los, não se ve ri fi can do,
mais, a pre ca ri e da de das no me a ções, que re ca íam
so bre pes so as es co lhi das a dedo pe los go ver nan tes e 
de ten to res do po der, ca rac te rís ti ca do Bra sil-Co lô nia e 
do Bra sil-Impé rio, quan do o foro pri vi le gi a do foi ins ti tu -
í do.

Re al men te, o foro es pe ci al por prer ro ga ti va de
fun ção foi pre vis to no art. 179 da Cons ti tu i ção do
Impé rio, de 1824. Não se des co nhe ce o que era o
Bra sil de 1824, ain da mer gu lha do num re gi me ab so -
lu tis ta, com um re gi me de pro du ção ba se a do no tra -
ba lho es cra vo, ain da do mi na do pe las oli gar qui as,
pe los fa zen de i ros e se nho res de en ge nho, que ti -
nham to tal as cen dên cia so bre os agen tes pú bli cos
em ge ral e so bre os ju í zes, em par ti cu lar, que lhes
de vi am as no me a ções. Nes sa épo ca, em que o pú -
bli co e o pri va do se con fun di am, em que o ar re ca da -
dor de tri bu tos usa va o di nhe i ro ar re ca da do para
suas pró pri as des pe sas, para de po is acer tar as con -
tas com o fis co; em que, à fal ta de ins ta la ções ade -
qua das, os ju í zes não raro re a li za vam au diên ci as
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em suas re si dên ci as par ti cu la res, re ce ben do as par -
tes e ou vin do as tes te mu nhas, era in con ce bí vel fa -
lar-se em im par ci a li da de, em isen ção, em in de pen -
dên cia. O foro es pe ci al tal vez se jus ti fi cas se, en tão,
na prá ti ca.

Mas não é mais essa a re a li da de bra si le i ra. Qu -
a se dois sé cu los de po is da in de pen dên cia e mais de
um sé cu lo de po is da pro cla ma ção da re pú bli ca, já
con se gui mos dis tin guir o pú bli co do pri va do, já con se -
gui mos en ten der que o que é pú bli co é de to dos, já
con se gui mos exi gir que o agen te pú bli co pa u te sua
con du ta pela bus ca do in te res se pú bli co e não do seu
in te res se pes so al. Ain da te mos oli gar qui as, mas já te -
mos ju í zes con cur sa dos, in de pen den tes; ain da te mos 
des vi os de con du ta, mas já te mos um Mi nis té rio Pú -
bli co pre sen te e atu an te; abo li mos a es cra vi dão e já
te mos ci da dãos que de mons tram, em toda e qual quer 
opor tu ni da de, que co nhe cem seus di re i tos e de ve res
e por eles ze lam.

So mos, hoje, uma Re pú bli ca. Uma Re pú bli ca na 
qual to dos de vem ser tra ta dos igual men te, onde prer -
ro ga ti vas de vem ser in ter pre ta das de acor do com a
Cons ti tu i ção e não de for ma am pli a da. É isso, pelo
me nos, que diz nos sa Cons ti tu i ção e é isso que de ve -
mos cons tru ir. Mas a Re pú bli ca não se com pa ti bi li za
com pri vi lé gi os. Na Re pú bli ca, ne nhum par ti cu lar é
dono do po der, mas to dos os que o exer cem de vem
ser con si de ra dos me ros fun ci o ná ri os ou ser vi do res
do bem co mum (res pu bli ca). Na Re pú bli ca, não de -
vem exis tir pri vi lé gi os de qual quer es pé cie; não de -
vem exis tir pri vi lé gi os de foro.

A Cons ti tu i ção da Re pú bli ca diz que to dos são
igua is pe ran te a lei, sem dis tin ção de qual quer na tu re -
za. É o prin cí pio da igual da de, que deve ser to dos os
dias, to das as ho ras, to dos os mi nu tos, bus ca do.

Ora, o foro pri vi le gi a do não se com pa ti bi li za
com o prin cí pio da igual da de. Ao con trá rio, o fere. To -
dos os agen tes pú bli cos, seja de que hi e rar quia fo -
rem, exer cem car gos e fun ções pú bli ca, e esse exer -
cí cio deve ser para to dos igual men te ga ran ti do. E
essa ga ran tia não ad vém do es ta be le ci men to de um
foro pri vi le gi a do, mas sim do fato de que to dos os ju í -
zes, hoje, seja de que grau fo rem, têm o mes mo es ta -
tu to con sa gra dor de sua in de pen dên cia, im par ci a li da -
de e isen ção.

Os ju í zes e os mem bros do Mi nis té rio Pú bli co,
re pi ta-se, não são mais no me a dos ao bel-pra zer dos
do nos do po der, mas con quis tam seus car gos pela
ár dua via do con cur so pú bli co. Na ver da de, há os que
são no me a dos in de pen den te men te de con cur so e
são, pre ci sa men te, aque les que per ten cem aos Tri bu -
na is Su pe ri o res que cons ti tu em o foro pri vi le gi a do.

Esse foro es pe ci al não se co a du na com o prin cí -
pio re pu bli ca no. O foro es pe ci al não se co a du na com
o prin cí pio de igual da de. E se per ma ne ce hoje pre vis -
to no tex to cons ti tu ci o nal não é se não por for ça da
inér cia, da fal ta de von ta de e de co ra gem de ex pur -
gá-lo, da ten dên cia na tu ral e cô mo da de se man te rem 
pre ten sos pri vi lé gi os es ta be le ci dos den tro de um
con tex to fá ti co que não mais per du ra e não mais o au -
to ri za.

Se já há ra zões su fi ci en tes para se aca bar com
o foro por prer ro ga ti va de fun ção, há ra zões mais do
que su fi ci en tes para não se ad mi tir qual quer am pli a -
ção des se pri vi lé gio de foro.

Esten der o foro pri vi le gi a do para as ações de
im pro bi da de, como se tem pre ten di do, cons ti tui-se
em um ver da de i ro aten ta do aos prin cí pi os re pu bli ca -
no e da igual da de, por tudo o que já se dis se.

Mas há mais.
Esta be le cer foro pri vi le gi a do num Tri bu nal sig ni -

fi ca su pri mir ins tân ci as de jul ga men to. Um ser vi dor
jul ga do pela prá ti ca de ato de im pro bi da de por um juiz 
de 1o grau pode re cor rer ao Tri bu nal de Jus ti ça, para
o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça e, even tu al men te, até
para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Mas se o foro es ta be le ci do para uma au to ri da de 
for o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, re a li za do o jul ga men -
to nes sa úni ca ins tân cia, ne nhum ou tro re cur so po de -
rá ser in ter pos to, fi can do, as sim, frus tra da qual quer
ex pec ta ti va, que é ine ren te à na tu re za hu ma na, de
ma ni fes tar um even tu al in con for mis mo com a de ci são 
to ma da.

Há, ain da, uma ra zão prá ti ca, que de for ma al -
gu ma é ir re le van te: os tri bu na is são ór gãos co le gi a -
dos, vo ca ci o na dos para o jul ga men to de re cur sos, e
não para a ins tru ção e jul ga men to de ações. Estas
exi gem uma agi li da de que os tri bu na is não têm. No
trans cor rer dos pro ces sos, nin guém o ig no ra, há inú -
me ras ma ni fes ta ções das par tes, jun ta das de do cu -
men tos, pro du ção de pe rí ci as, oi ti va de tes te mu nhas,
in ter ro ga tó ri os, au diên ci as.

O Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, por seus 33 Mi -
nis tros, tem con di ções de pro ces sar, ins tru ir os fe i tos
e jul gar to dos os Go ver na do res de Esta do, De sem -
bar ga do res de Tri bu na is, mem bros de Tri bu na is de
Con tas de Mu ni cí pi os, que la men ta vel men te têm sido 
aci o na dos por im pro bi da de ad mi nis tra ti va, a par de
to dos os mi lha res de fe i tos que já es tão sob sua res -
pon sa bi li da de e que abar ro tam pra te le i ras das se cre -
ta ri as?

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, por seus 11 Mi nis -
tros, tem con di ções de pro ces sar, ins tru ir os fe i tos e
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jul gar os Mi nis tros de Esta do, os mem bros dos Tri bu -
na is de Con tas, os mem bros do Con gres so Na ci o nal,
en tre ou tros, con tra quem cor rem in con tá ve is e gra -
ves ações de im pro bi da de ad mi nis tra ti va, além de jul -
gar to dos os re cur sos ex tra or di ná ri os, as ações di re -
tas de in cons ti tu ci o na li da de, os man da dos de in jun -
ção, as ex tra di ções, etc?

Os Tri bu na is de Jus ti ça dos Esta dos te ri am con -
di ções de as sim pro ce der em re la ção aos Pre fe i tos,
con tra os qua is cor rem gran de nú me ro de ações por
im pro bi da de?

É ób vio que não! O Mi nis tro Sid ney San ches, re -
cen te men te, jul gan do a Qu es tão de Ordem 687-SP,
quan do se de ci diu can ce lar a Sú mu la 394, que man ti -
nha o foro pri vi le gi a do, em ma té ria cri mi nal, mes mo
de po is de ces sa do o exer cí cio da fun ção, de i xou mu i -
to cla ro: “Obje tar-se-á, ain da, que os pro ces sos en -
vol ven do ex-ti tu la res de car gos ou man da tos, com
prer ro ga ti va de foro pe ran te esta Cor te não são, as -
sim, tão nu me ro sos, de sor te que pos sam agra var a
so bre car ga já exis ten te sem eles. Mas não se pode
ne gar, por ou tro lado, que são eles tra ba lho sís si mos,
exi gin do dos Re la to res que atu em como ver da de i ros
Ju í zes de 1º grau, à bus ca de uma ins tru ção que pro -
pi cie as ga ran ti as que jus ti fi ca ram a Sú mu la 394”.

Hou ves se uma jus ti fi ca ti va teó ri ca, ju rí di ca, em
que se es ti ves se fun da do o es ta be le ci men to de foro
por prer ro ga ti va de fun ção, es sas ques tões prá ti cas
po de ri am e de ve ri am ser re sol vi das e su pe ra das.
Mas, na me di da em que essa jus ti fi ca ti va não exis te,
as con se qüên ci as prá ti cas que po dem ad vir de sua
ins ti tu i ção ad qui rem co res dra má ti cas e de vem ser
de fi ni ti vas no mo men to da op ção po lí ti ca.

Foro es pe ci al por prer ro ga ti va de fun ção é pri vi -
lé gio. É foro pri vi le gi a do. Não se co a du na com a Re -
pú bli ca que es ta mos ten tan do cons tru ir. Não se com -
pa ti bi li za com o prin cí pio de igual da de, que tan to pre -
ci sa mos enal te cer e res pe i tar. Não pode o foro pri vi le -
gi a do pre va le cer e, mu i to me nos, ser am pli a do.

A não ex ten são do foro pri vi le gi a do para os ca -
sos de im pro bi da de ad mi nis tra ti va, aliás, já foi re co -
nhe ci da por de ci sões ju di ci a is, ema na das do Su pe ri -
or Tri bu nal de Jus ti ça e do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
e que de ter mi na ram a con ti nu i da de das in ves ti ga -
ções e das ações pe ran te o juiz de 1º grau.

Essas in ves ti ga ções e es sas ações têm, as sim,
pros se gui do, le va das a efe i to por pro mo to res e pro cu -
ra do res que, com de di ca ção e com pe tên cia, mu ni dos
do ins tru men tal que a pro xi mi da de com os fa tos lhes
ou tor ga, têm con se gui do re sul ta dos im por tan tes em
ma té ria de res pon sa bi li za ção de agen tes ím pro bos,
como no fa mo so caso do TRT pa u lis ta. Essa atu a ção

vem in co mo dan do al guns po de ro sos, par ti cu lar men -
te al guns agen tes po lí ti cos, que ago ra se mo vi men -
tam, bus can do ins ti tu ci o na li zar um pri vi lé gio que a
Cons ti tu i ção não per mi te, tan to pela via do Ju di ciá rio,
como pela via le gis la ti va.

Esten der o foro pri vi le gi a do para os ca sos de
im pro bi da de ad mi nis tra ti va, po rém, é chan ce lar um
tra ta men to an ti i so nô mi co e anti-re pu bli ca no, é per mi -
tir um ver da de i ro aten ta do à Cons ti tu i ção.

Não é dis so que pre ci sa mos. Pre ci sa mos, isto
sim, ser mais Re pú bli ca, e, para tan to, pre ci sa mos ter
a co ra gem de não per pe tu ar, por inér cia ou por co mo -
di da de, ins ti tu i ções que não se jus ti fi ca vam se quer na 
re a li da de do Bra sil Impé rio.

Sr. Pre si den te, re que i ro, dada a qua li da de da
con tri bu i ção das Pro cu ra do ras da Re pú bli ca Ma ria
Lu í sa Du ar te, Isa bel Gro ba Vi e i ra e Mô ni ca Ni ci da
Gar cia, que seja en ca mi nha do aos Mi nis tros do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral a con tri bu i ção que aca bo de
ler, para que pos sam S. Exªs, não ape nas os Mi nis -
tros que já vo ta ram essa ma té ria – Nel son Jo bim, He -
len Gra cie, Ma u rí cio Cor rêa, Ilmar Gal vão –, no caso,
de uma ma ne i ra, mas tam bém para que o Mi nis tro
Car los Vel lo so, que re que reu vis tas do pro ces so, e os
de ma is Mi nis tros – pois são seis que irão vo tar – pos -
sam to mar co nhe ci men to des sa con tri bu i ção que
ava lio im por tan te para o exa me des ta ma té ria, tan to
lá no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral como aqui, nas pró xi -
mas se ma nas, quan do va mos ava li ar a pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção so bre a re for ma do Ju di ciá rio.

Eis, por tan to, o meu re que ri men to. Que pos sa
esta con tri bu i ção, na for ma do que aqui re gis trei, ser
en ca mi nha da aos Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – V. Exª

será aten di do, na for ma do Re gi men to.
Pas so a pa la vra ao no bre re pre sen tan te do

Esta do do Pa ra ná, Se na dor Oli vir Ga bar do.
O SR. OLIVIR GABARDO (Blo co/PSDB – PR.

Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs. 
e Srs. Se na do res, o ata que ter ro ris ta de 11 de se tem -
bro aos Esta dos Uni dos ca u sou pro fun da re vol ta e re -
pul sa em todo o mun do, além de tra zer sé ri as con se -
qüên ci as para o mun do atu al e ge ra ções fu tu ras. 

Sr. Pre si den te, acre di to que uma des sas con se -
qüên ci as foi a ge ra ção de uma psi co se co le ti va, que
está se ex tra po lan do, com o in tu i to de atin gir pes so as
de de ter mi na das re giões. E é exa ta men te essa si tu a -
ção que, nós bra si le i ros, es ta mos vi ven ci an do, prin ci -
pal men te nós, do Sul do Bra sil. 
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Foz do Igua çu, no meu Esta do, vol ta a ser alvo
de no ti ciá rio alar man te e ab so lu ta men te in fun da do. O 
se tor ho te le i ro está agas ta do com a no tí cia da rede
de te le vi são dos Esta dos Uni dos, CNN, dan do con ta
de ter ro ris mo na re gião de Foz do Igua çu, que teme –
e com ra zão – re cuo no flu xo de tu ris tas nas ca ta ra -
tas. Não é esta a pri me i ra vez que no ti ciá rio da im -
pren sa in ter na ci o nal pre ju di ca a re gião. Fe liz men te,
des ta fe i ta, o Go ver no es te ve aten to e tra tou logo de
mi ni mi zar os efe i tos des se no ti ciá rio. O Mi nis tro da
Jus ti ça, Pa u lo de Tar so Ri be i ro, foi ca te gó ri co ao afir -
mar que não exis te, na trí pli ce fron te i ra Bra sil-Pa ra -
guai-Argen ti na, ne nhu ma cé lu la ter ro ris ta, con for me
di vul ga do pela CNN ame ri ca na. 

Eis as pa la vras tex tu a is de S. Exª, o Sr. Mi nis tro:
“Está ha ven do um cer to exa ge ro já que não há re gis -
tro so bre isso em ne nhum dos pa í ses. Há uma cer ta
de mo ni za ção da re gião, o que não é cor re to.”

Tam bém o Ita ma raty, em boa hora, edi tou nota
des ta can do que as au to ri da des bra si le i ras e as dos
pa í ses vi zi nhos re a li zam ri go ro sa vi gi lân cia na trí pli ce 
fron te i ra há mais de dez anos e que o Bra sil não tem
evi dên cia que com pro ve ha ver ati vi da des ter ro ris tas
na re gião.

Se gun do nota alar man te da CNN, mem bros de
gru pos ra di ca is, en tre eles a Al-Qa e da e o Hez bol lah
re u ni ram-se re cen te men te em Ci u dad Del Este, no
Pa ra guai, para pla ne jar ata ques ter ro ris tas con tra os
Esta dos Uni dos e Isra el. Mas esse no ti ciá rio, Sr. Pre -
si sen te, Srªs e Srs. Se na do res, con for me au to ri da des 
bra si le i ras, não tem fun da men to. É la men tá vel que
uma rede de te le vi são do al can ce da CNN te nha esse
pa drão de pro ce di men to ir res pon sá vel. Tão ir res pon -
sá vel que, em Was hing ton, o De par ta men to de Esta -
do não deu im por tân cia ao no ti ciá rio da rede. Em nota 
que tam bém pu bli cou a res pe i to, as au to ri da des ame -
ri ca nas des ta ca ram uma cla ra con de na ção ao no ti -
ciá rio: “É im por tan te não exa ge rar a na tu re za da ame -
a ça aos nos sos in te res ses na re gião.”

Por tan to, só te mos a la men tar que um no ti ciá rio
alar mis ta e in fun da do, como des ta ca mos de iní cio,
ve nha mais uma vez pre ju di car a re gião. Pelo co nhe -
ci men to que te nho de Foz do Igua çu e da re gião, pos -
so afi an çar, com ab so lu ta se gu ran ça, que não me dra
ali a se men te do ter ro ris mo. Tra ta-se de uma ter ra de
to das as gen tes, que abri ga imi gran tes de vá ri as par -
tes do mun do – são ára bes, li ba ne ses, tur cos, sí ri os
–, en fim, pes so as ori un das dos mais di ver sos con ti -
nen tes, pro fes san do as mais di ver sas re li giões – ca -
tó li cos, or to do xos, evan gé li cos, mul çu ma nos –, que
con vi vem num ce ná rio har mo ni ca men te de mu i ta paz 
e con fra ter ni za ção, mas so bre tu do de mu i to tra ba lho.

Esses es tran ge i ros que ali vi vem, pa ci fi ca men te, dão
ines ti má vel con tri bu i ção ao de sen vol vi men to do meu
Esta do e, por isso mes mo, não há como en ten der que 
a im pren sa in ter na ci o nal, e mu i tas ve zes a bra si le i ra
tam bém, abram es pa ço para este tipo de no ti ciá rio
que pre ju di ca não so men te Foz do Igua çu, mas toda a 
re gião. Os ho téis fi cam va zi os, os aviões oci o sos e o
ce ná rio, de be le za ex tra or di ná ria, que são as Ca ta ra -
tas, de i xa de re ce ber mi lha res de tu ris tas, que con tri -
bu em para o equi lí brio da eco no mia lo cal.

O ter ro ris mo é con de ná vel e deve ser com ba ti do 
im pla ca vel men te, mas esse no ti ciá rio alar mis ta e in -
fun da do, que en vol ve Foz do Igua çu e a trí pli ce fron te -
i ra, não de i xa de ser tam bém uma es pé cie de ter ro ris -
mo, pe los re fle xos ne ga ti vos na eco no mia de uma re -
gião que tem, na in dús tria sem cha mi né, o tu ris mo, a
sua prin ci pal fon te de ren da. Em boa hora as au to ri da -
des bra si le i ras vi e ram a pú bli co e, de for ma ca te gó ri -
ca, des men ti ram o no ti ciá rio sen sa ci o na lis ta da rede
de tevê ame ri ca na. É as sim que de vem agir au to ri da -
des res pon sá ve is, como as da Re pú bli ca do Bra sil,
tra tan do de cor ri gir as dis tor ções de um no ti ciá rio in -
con se qüen te. Mas po dem fa zer mu i to mais por Foz do 
Igua çu e re gião.

Por isso, da qui des ta tri bu na, lan ço meu ape lo
ao Mi nis tro dos Espor tes e do Tu ris mo, ao Pre si den te
da Embra tur, no sen ti do de que, como com pen sa ção
ao ma le fí cio de um no ti ciá rio alar mis ta e men ti ro so,
pro mo vam uma am pla cam pa nha pe los me i os de co -
mu ni ca ção em fa vor do so er gui men to do tu ris mo na
re gião. Se ria uma jus ta com pen sa ção pe los es tra gos
ca u sa dos à ima gem de um povo tra ba lha dor e or de i -
ro.

Mas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não
po de ria ter mi nar meu pro nun ci a men to sem fa zer a re -
fe rên cia à ação me ri tó ria do Mi nis té rio Pú bli co do Pa -
ra ná que, na pes soa do seu re pre sen tan te, em Foz do 
Igua çu, Pro mo tor de Jus ti ça Luiz Fran cis co Mar chi o -
rat to, des pa chou ofí ci os para os es cri tó ri os bra si le i ros 
da rede de tevê ame ri ca na, CNN, in ter pe lan do aque la 
or ga ni za ção de mí dia so bre a exis tên cia de pro vas
quan to às in for ma ções di vul ga das pela em pre sa.
Mar chi o rat to, nos ofí ci os, la men ta que a CNN, que
cita como fon te de sua in for ma ção au to ri da des do se -
tor de in te li gên cia da Argen ti na, não te nha tido o cu i -
da do de ou vir as au to ri da des de Foz do Igua çu. 

Se gun do o re pre sen tan te mi nis te ri al, os jor na -
lis tas ame ri ca nos de ve ri am fa zer re por ta gem em Foz, 
con sul tan do bra si le i ros, pa ra gua i os e ar gen ti nos, in -
di can do, com cla re za, onde es tão os tais cam pos de
tre i na men to ter ro ris tas a que alu de em sua re por ta -
gem. Mar chi o rat to dis se tam bém que o pro ble ma ma i -
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or é a fal ta de es pe ci fi ci da de na acu sa ção, que, em
sua aná li se, atin ge toda a re gião da trí pli ce fron te i ra,
mas em es pe ci al a ci da de de Foz de Igua çu. A Rede
de tevê nor te-ame ri ca na pre ci sa ser mais es pe cí fi ca
e di zer qual a ci da de ou país que abri ga ter ro ris tas e
qua is são os in dí ci os con cre tos des sa des con fi an ça.

O Pro mo tor de Jus ti ça quer o en vol vi men to di re -
to da di plo ma cia bra si le i ra na de fe sa fir me da ci da de
e da re gião. Esse é tam bém, Sr. Pre si den te, o meu
pon to de vis ta. O Ita ma raty deve atu ar com pul so fir -
me para que no ti ciá rio alar mis ta da im pren sa es tran -
ge i ra não con ti nue a pre ju di car uma das mais im por -
tan tes re giões do meu Esta do.

Sr. Pre si den te, era a ma ni fes ta ção que que ria
tra zer a este Ple ná rio e, so bre tu do, era a so li ci ta ção
que pre ten día mos fa zer às au to ri da des para que
com pen sas sem Foz do Igua çu por esse tra u ma que
vive em ra zão de no ti ciá rio alar mis ta in ter na ci o nal. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se -
na do res.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – A Pre si -
dên cia, nos ter mos da alí nea “a” do in ci so II do § 1º do 
art. 40 do Re gi men to Inter no, pro põe seja o Se na do
Fe de ral re pre sen ta do pe los Se na do res José Fo ga ça e 
Anto nio Car los Va la da res na IV Assem bléia-Ge ral da
Con fe de ra ção Par la men tar das Amé ri cas, a re a li -
zar-se en tre 24 e 27 do cor ren te, em Ixta pan, Mé xi co,
aten den do a con vi te da Pre si den te da que la Insti tu i ção.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Os Se -
na do res Osmar Dias, Edu ar do Su plicy e a Se na do ra
He lo í sa He le na en ca mi nha ram re que ri men tos à
Mesa, que se rão li dos na pró xi ma ses são.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Os Srs.
Se na do res Mo za ril do Ca val can ti, Fran ce li no Pe re i ra e 
Ro me ro Jucá en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem
pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi -
men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)

– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ve nho hoje à
tri bu na des ta Casa para fa zer um re gis tro so bre o sig -
ni fi ca do do VI Con gres so Na ci o nal da Ali an ça Uni -
med (Co nau) e so bre a im por tân cia do for ta le ci men to
do co o pe ra ti vis mo mé di co para o fu tu ro do de sen vol -
vi men to eco nô mi co, po lí ti co e so ci al do nos so País.

Entre os dias 22 e 24 de se tem bro pró xi mo pas -
sa do, no Sa lão Ama zo nas, no Tro pi cal Ho tel de Ma -
na us, di ri gen tes mé di cos de co o pe ra ti vas vin dos de
to dos os Esta dos bra si le i ros, re pre sen tan tes po lí ti cos 
e di ver sas au to ri da des es ti ve ram re u ni dos no VI Co -
nau para dis cu tir a im por tân cia da in ter co o pe ra ção e

sua re la ção com o de sen vol vi men to sus ten tá vel, que
é a meta mais im por tan te que o Bra sil pre ci sa atin gir
no mais cur to es pa ço de tem po.

Além do VI Co nau, cin co ou tros even tos com -
ple men ta res tam bém con se gui ram mo bi li zar os seus
Ple ná ri os com am plas pre sen ças, apre sen ta ções das 
mais com pe ten tes, dis cus sões apro fun da das dos te -
mas em pa u ta e alto ní vel dos de ba tes. Fo ram eles: a
XIV Con ven ção Nor te/Nor des te, o XI Encon tro da
Mu lher Uni me di a na, o VII Sim pó sio de Co o pe ra ti vis -
mo de Cré di to, o I Con gres so Co o pe ra ti vis ta da Ama -
zô nia Oci den tal, e o II Encon tro Na ci o nal Uni med dos
Aca dê mi cos de Me di ci na.

Vale res sal tar que, em to das es sas re u niões, o
ob je ti vo pri mor di al foi o de de fi nir no vas es tra té gi as,
que pre ci sa rão ser co lo ca das em prá ti ca di an te dos
no vos de sa fi os que o País terá de en fren tar a par tir de 
ja ne i ro de 2003, mar co zero de uma nova con jun tu ra
eco nô mi ca, po lí ti ca e so ci al e do man da to do novo
Pre si den te da Re pú bli ca ele i to na úl ti ma ele i ção de
ou tu bro pas sa do.

Na aber tu ra ofi ci al do Con gres so, o Pre si den te
da Ali an ça Co o pe ra ti vis ta Na ci o nal Uni med, mé di co
Re gi nal do Ta va res de Albu quer que, ao ana li sar os as -
pec tos mais de li ca dos da atu al con jun tu ra bra si le i ra,
anun ci ar o novo Pla no Di re tor das Uni meds fi li a das já
em ope ra ção e apon tar o for ta le ci men to do co o pe ra ti -
vis mo como um dos ca mi nhos mais viá ve is para re du -
zir em mé dio pra zo as gra ves de si gual da des so ci a is
que apre sen ta mos, não es que ceu de lem brar, di an te
de um au di tó rio com ple ta men te lo ta do, que o co o pe -
ra ti vis mo na ci o nal, ape sar dos im por tan tes be ne fí ci -
os que pres ta à so ci e da de e ao de sen vol vi men to, não 
re ce be das au to ri da des a me re ci da aten ção. 

Se gun do ele, a atu al le gis la ção co o pe ra ti vis ta
ne ces si ta de ur gen te re vi são, por que to lhe o de sen -
vol vi men to do co o pe ra ti vis mo bra si le i ro. Além dis so,
os agen tes re gu la do res, mu i tas ve zes fe rin do os pró -
pri os prin cí pi os cons ti tu ci o na is, di fi cul tam ain da mais
o cres ci men to da di nâ mi ca do co o pe ra ti vis mo. Por
fim, a ga nân cia do sis te ma tri bu tá rio fe cha o le que
dos obs tá cu los im pos tos ao cres ci men to do co o pe ra -
ti vis mo, por que one ra de ma ne i ra cega os seg men tos
pro du ti vos do tra ba lho.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, no que
se re fe re ao co o pe ra ti vis mo mé di co, prin ci pal men te
no que diz res pe i to à Uni med, o seu ma i or ob je ti vo é o 
de pre pa rar ges to res com pe ten tes para for ta le cer o
co o pe ra ti vis mo mé di co em todo o ter ri tó rio na ci o nal.
Foi jus ta men te esse as pec to que a Ali an ça Na ci o nal
Uni med fez ques tão de co lo car em evi dên cia du ran te
to dos os dias do Con gres so. Assim, cen te nas de aca -
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dê mi cos de Me di ci na, en tre eles, mais de 80 re pre -
sen tan tes da Uni ver si da de Fe de ral do Ama zo nas,
Uni ver si da de do Esta do do Ama zo nas e Uni ver si da de 
Igua çu, ti ve ram a opor tu ni da de de co nhe cer em de ta -
lhes os as pec tos mais im por tan tes do co o pe ra ti vis mo 
pra ti ca do pela Uni med, que pri ma igual men te pela
qua li fi ca ção do pro fis si o nal em Me di ci na e pela ex ce -
lên cia do aten di men to mé di co que pres ta aos seus
as so ci a dos. 

Di an te des sa re a li da de que foi apre sen ta da por
di ver sos ora do res em tão im por tan te en con tro, a con -
clu são que ti ra mos é a de que o povo bra si le i ro é o
úni co pre ju di ca do pela exis tên cia de uma le gis la ção
que di fi cul ta o cres ci men to do co o pe ra ti vis mo e pela
ação das au to ri da des fis ca li za do ras, que, em mu i tos
ca sos, ul tra pas sam os li mi tes de suas atri bu i ções
quan do exa mi nam o fun ci o na men to des sas en ti da -
des. Além de to dos os te mas que fo ram tra ta dos e das 
no vas es tra té gi as que fo ram de fi ni das no Con gres so,
o ma i or ob je ti vo das co o pe ra ti vas bra si le i ras con ti nua
sen do o de pro cu rar mos trar ao Go ver no e às au to ri -
da des que o prin ci pal sen ti do de suas ações é a va lo -
ri za ção do ser hu ma no.

Em ver da de, nos úl ti mos 15 anos, com o apro -
fun da men to da glo ba li za ção em nos so País, com a
de fi ni ção gra da ti va das no vas atri bu i ções do Esta do
Na ci o nal im pos tas pelo mo de lo de de sen vol vi men to
em vi gor, com o for ta le ci men to das ins ti tu i ções e o
ama du re ci men to cada vez ma i or da de mo cra cia, as
co o pe ra ti vas bra si le i ras, ape sar das di fi cul da des que
aca ba mos de apon tar, es tão cada vez me nos de pen -
den tes das po lí ti cas pú bli cas. 

Se gun do suas li de ran ças mais des ta ca das, no
pró xi mo pe río do pre si den ci al, que será co man da do
pelo Par ti do dos Tra ba lha do res (PT), o mo vi men to co -
o pe ra ti vis ta de ve rá avan çar ain da mais, prin ci pal -
men te, em bus ca de mais au to no mia, de me lhor ní vel
de pro fis si o na li za ção, de me lhor or ga ni za ção e de
mais efi ciên cia na pres ta ção dos seus ser vi ços.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, é im por -
tan te cons ta tar que o VI Co nau foi um ver da de i ro su -
ces so para o fu tu ro do co o pe ra ti vis mo mé di co bra si le -
i ro. Du ran te três dias se gui dos de ex po si ções, de ba -
tes, con fe rên ci as e pro pos tas, mais de mil par ti ci pan -
tes as si na ram as lis tas de pre sen ça e dis cu ti ram os
no vos ru mos do co o pe ra ti vis mo mé di co e o seu for ta -
le ci men to.

Igual men te im por tan te foi ve ri fi car o au men to da 
cons ci en ti za ção de que de ve mos ven cer a gra ve cri se 
que toma con ta de todo o Sis te ma Na ci o nal de Sa ú de 
e que ex põe a ma i o ria do povo bra si le i ro a pre cá rio
aten di men to mé di co, mes mo os mais ele men ta res.

Da mes ma for ma, fi cou cla ra a cer te za de que pre ci -
sa mos im pe dir que a co bi ça de sen fre a da dos po de ro -
sos gru pos mul ti na ci o na is lan ce os seus ten tá cu los
so bre o res tan te da área de sa ú de, como já acon te -
ceu pra ti ca men te com todo o mer ca do de me di ca -
men tos. Por con ta dis so, so mos obri ga dos a su por tar
as enor mes pres sões exer ci das pe los gran des la bo -
ra tó ri os in ter na ci o na is, que agem de ma ne i ra de su -
ma na e con tro lam a pro du ção, a dis tri bu i ção e ma ni -
pu lam como que rem os pre ços dos re mé di os. 

Como bem sa be mos, o re sul ta do des sa opres -
são a que es ta mos ex pos tos é o enor me sa cri fí cio da
qua se to ta li da de do povo bra si le i ro. A bem da ver da -
de, a ma i o ria de nos sa po pu la ção mor re à mín gua, in -
clu si ve de do en ças fa cil men te cu rá ve is, por que não
dis põe de di nhe i ro para pa gar os al tos pre ços dos re -
mé di os, que são fi xa dos de ma ne i ra ab sur da pe las
gran des em pre sas es tran ge i ras.

Di an te des se qua dro avil tan te, pre ci sa mos de -
fen der o co o pe ra ti vis mo mé di co na ci o nal com to das
as nos sas for ças, por que, di fe ren te men te da fri e za,
da in di fe ren ça e da prá ti ca sel va gem que ca rac te ri za
a ação das mul ti na ci o na is, esse co o pe ra ti vis mo,
como dis se mos an tes, tem como com pro mis so ma i or
a va lo ri za ção do ho mem e o aten di men to dig no aos
seus as so ci a dos. 

Aliás, não é só o co o pe ra ti vis mo mé di co que
deve ser in cen ti va do, pro te gi do e de fen di do em nos so 
País. Igual aten ção deve ser dis pen sa da a to das as
for mas de co o pe ra ti vis mo. Só as sim con se gui re mos
pa vi men tar ca mi nhos só li dos para a con cre ti za ção do 
tão al me ja do de sen vol vi men to sus ten tá vel e es ta be -
le cer, em nos sa so ci e da de, com a pre sen ça des sas
en ti da des de ca rá ter co le ti vo, uma nova for ma de re -
la ci o na men to so ci al ba se a do no res pe i to e na va lo ri -
za ção da ma i o ria.

Era o que ti nha a di zer!
Mu i to obri ga do!
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Dia Na ci o nal
da Cons ciên cia Ne gra, que on tem trans cor reu, não
trou xe boas no tí ci as para a po pu la ção ne gra des te
País, que re pre sen ta 46% dos 175 mi lhões de bra si le i -
ros.

Uma pes qui sa que aca ba de ser di vul ga da pelo
Di e e se e pela Se a de, Fun da ção Sis te ma Esta du al de
Aná li se de Da dos, am bos em São Pa u lo, dá uma idéia 
da di men são da dis cri mi na ção ra ci al, que se po ten ci -
a li za no qua dro de uma cri se eco nô mi ca como a que
es ta mos vi ven do.

Os da dos mos tram que o nú me ro de de sem pre -
ga dos en tre a po pu la ção ne gra é ma i or que en tre a
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bran ca. No mu ni cí pio de São Pa u lo, no pri me i ro se -
mes tre des te ano, a taxa de de sem pre go me di da pelo
Di e e se atin giu 23,9% en tre ne gros e 16,7% en tre os
bran cos. Na Re gião Me tro po li ta na de Belo Ho ri zon te,
ca pi tal do meu Esta do, Mi nas Ge ra is, a taxa de de -
sem pre go en tre os ho mens ne gros é de 17,9%, en -
quan to a taxa de de sem pre go en tre os bran cos é de
12,8 % .

Se fo rem con si de ra das ape nas as mu lhe res, o
qua dro se agra va: o de sem pre go atin ge 22,4% das
mu lhe res ne gras na Re gião Me tro po li ta na de Belo
Ho ri zon te e 17,9% das mu lhe res bran cas.

Sal va dor, a bela ca pi tal da Ba hia é, se gu ra men -
te, a ci da de onde a po pu la ção é pre do mi nan te men te
ne gra. São ra zões his tó ri cas que re mon tam ao pe río -
do da es cra vi dão. Os por tos ba i a nos re ce bi am le vas
de es cra vos vin dos da Áfri ca e dis tri bu í dos por todo o
Nor des te.

Pois é na Re gião Me tro po li ta na de Sal va dor que 
se con cen tram as ma i o res de si gual da des ra ci a is de
to das as Re giões Me tro po li ta nas do País. O de sem -
pre go atin ge 21,9% dos ho mens ne gros e 32% das
mu lhe res ne gras em Sal va dor, um per cen tu al ex tre -
ma men te ele va do.

A pes qui sa in ti tu la da A de si gual da de ra ci al no
mer ca do de tra ba lho le van tou da dos de seis re giões
me tro po li ta nas bra si le i ras e ra ti fi cou o que já se sa bia: 
a de si gual da de ra ci al tam bém per sis te nos ren di men -
tos dos tra ba lha do res.

Enquan to os bran cos re ce bem em mé dia 3,8
sa lá ri os mí ni mos por mês, os ne gros ga nham ape nas
dois mí ni mos. Entre a po pu la ção par da, o va lor cai
para 1,8 mí ni mo.

A qua li da de dos pos tos de tra ba lho tam bém foi
ob je to da pes qui sa. A mão-de-obra ne gra ocu pa pos -
tos de tra ba lho mais vul ne rá ve is e de ba i xa qua li fi ca -
ção. São as sa la ri a dos sem car te i ra de tra ba lho as si -
na da, au tô no mos e tra ba lha do res fa mi li a res.

É a si tu a ção de 41% dos tra ba lha do res ne gros
de São Pa u lo e 44,5% dos tra ba lha do res ne gros da
ci da de do Re ci fe.

Ou tro dado alar man te iden ti fi ca do pela pes qui -
sa: o in gres so pre co ce dos ne gros no mer ca do de tra -
ba lho. Na ci da de de São Pa u lo, qua se 25% das cri an -
ças e ado les cen tes ne gros já de sen vol vem al gu ma
ati vi da de, qua se sem pre de ba i xa qua li fi ca ção.

A de si gual da de ra ci al é ali men ta da por um mal
ma i or: a con cen tra ção de ren da. No Bra sil é de 33 ve -
zes a dis tân cia en tre a ren da dos 20% mais po bres e
a dos 20% mais ri cos. No Mé xi co é de ape nas 13 ve -
zes e no Chi le, de 18 ve zes. Mes mo em pa í ses afri ca -

nos como a Gu i né-Bis sau a con cen tra ção de ren da é
me nor do que no Bra sil.

O qua dro é agra va do por que a po bre za cres ce
em um rit mo ma i or que a ca pa ci da de de ge ra ção de
ri que za e de em pre go na eco no mia.

O Bra sil tem uma ren da per ca pi ta em tor no de
4.300 dó la res e uma taxa de po bre za de 34%. O Mé xi -
co e o Chi le, com a mes ma ren da per ca pi ta, têm uma
taxa de po bre za ao re dor dos 15%. É inex pli cá vel que
um país rico te nha 23 mi lhões de in di ví du os vi ven do
em ex tre ma po bre za.

No ran king dos pa í ses se gun do o por cen tu al da
po pu la ção vi ven do aba i xo da li nha de po bre za, o Bra -
sil está ao lado de Bot su a na, Re pú bli ca Do mi ni ca na,
Ma u ri tâ nia e Gu i né. E não adi an ta so fis mar. Já se dis -
se que a po bre za, tal qual a be le za, está nos olhos de
quem a vê. Não é di fí cil iden ti fi car os po bres nas ci da -
des e no in te ri or do País.

É ine gá vel que me lho ra ram, e mu i to, os in ves ti -
men tos na área so ci al. O Bra sil gas ta 21% do Pro du to 
Inter no Bru to, ou a soma de toda a ri que za na ci o nal,
na área so ci al, mas os po bres fi cam com a me nor fa -
tia des se di nhe i ro.

Os 10% mais ri cos re ce bem qua se a me ta de
dos re cur sos dis tri bu í dos en tre os apo sen ta dos. Cer -
ca de 60% do gas to com a edu ca ção fi nan cia as uni -
ver si da des pú bli cas onde es tu dam os in te gran tes do
topo da pi râ mi de e os es tu dan tes po bres não têm vez.

Só 2% das des pe sas so ci a is são des ti na das a
in ves ti men tos em sa ne a men to bá si co. No Re ci fe – re -
la ta a re vis ta Veja – fa ve las enor mes são er gui das em 
cima de man gues ou rios sem ne nhu ma con di ção de
se gu ran ça e hi gi e ne. Qu an do a maré sobe, o lixo in va -
de os bar ra cos, es pa lhan do de je tos de toda a vi zi -
nhan ça pe los cô mo dos. A fal ta de sa ne a men to bá si co 
é res pon sá vel pela pro li fe ra ção de do en ças na pe ri fe -
ria das gran des ci da des bra si le i ras.

Os es tu di o sos e os or ga nis mos in ter na ci o na is
como a ONU e o Ban co Mun di al de fi ni ram, para efe i to 
es ta tís ti co, os po bres e os mi se rá ve is. Po bres são as
pes so as cuja ren da não é su fi ci en te para co brir os
cus tos mí ni mos de ma nu ten ção da vida hu ma na: ali -
men ta ção, mo ra dia, trans por te e ves tuá rio. Na mi sé -
ria ou na in di gên cia vive quem não con se gue ga nhar
o bas tan te para ga ran tir a mais bá si ca das ne ces si da -
des hu ma nas: a ali men ta ção.

A con di ção de in di gen te, ou seja, do in di ví duo
que vive de for ma ab so lu ta men te pre cá ria, atin ge ba -
si ca men te os jo vens. Den tro des se uni ver so, 45% são 
de pes so as de até 15 anos; 17% de 16 a 25 anos e
14% de 26 a 35 anos.
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É nes se qua dro que se si tua a de si gual da de ra -
ci al, tor nan do-a ain da mais per ver sa.

Como vi ve mos o tem po da aguar da da mu dan -
ça, é lí ci to es pe rar que os pro gra mas so ci a is pro me ti -
dos, ao lado dos já exis ten tes, pos sam en ca rar de
fren te o pro ble ma da fome, e que ini ci a ti vas ten den tes 
a abo lir ou mi ni mi zar o pre con ce i to ra ci al pos sam ter
cur so, in clu si ve no Se na do Fe de ral, onde há pro je tos
abrin do opor tu ni da des a es tu dan tes ne gros.

Esta mos fa lan do no va men te em cres ci men to
eco nô mi co. Digo que de nada adi an ta rá cres cer a
eco no mia se não for mu da do o per ver so per fil de dis -
tri bu i ção de ren da.

Ou tros pa í ses como a Co réia do Sul, Ta i wan e
Cin ga pu ra ti ve ram êxi to na as so ci a ção do cres ci men -
to eco nô mi co com uma cor re ta dis tri bu i ção de ren da.
Há ape nas qua tro dé ca das eles eram mais po bres do
que o Bra sil e hoje, tan to em ter mos eco nô mi cos
como so ci a is, es tão bem à nos sa fren te.

Os pro gra mas do go ver no fe de ral na área so ci al
são im por tan tes. Des ta co o Pro gra ma de Erra di ca ção
do Tra ba lho Infan til, o Bol sa-Esco la, o Bol sa-Ali men ta -
ção, a Apo sen ta do ria Ru ral, os Be ne fí ci os de Pres ta -
ção Con ti nu a da, a Ren da Men sal Vi ta lí cia, o Au xí lio
Gás, o Abo no Sa la ri al, o Se gu ro De sem pre go e ou -
tros.

Con si de ro im por tan te a pro me ti da cri a ção da
Se cre ta ria de Emer gên cia So ci al, que con du zi rá o
pro gra ma Fome Zero. Mas es sas ini ci a ti vas de dis tri -
bu i ção di re ta de ren da, em bo ra im por tan tes, de vem
ser se gui das de po lí ti cas pú bli cas que con du zam à
re to ma da do cres ci men to e da ge ra ção de em pre go.

Só as sim es ta rão cri a das as con di ções ob je ti -
vas não só para a eli mi na ção da po bre za, como para
o en fren ta men to das de si gual da des ra ci a is que tan to
pre ju di cam os ne gros.

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: se gun do pres -
cre ve o Esta tu to Ma i or do País, em seu ar ti go 70, o
Tri bu nal de Con tas da União (TCU), como Órgão de
ines ti má vel apo io ao Po der Le gis la ti vo, exer ce a mag -
na ta re fa de o au xi li ar no de ver de tor nar efe ti vo o con -
tro le ex ter no dos pro ce di men tos de tan tos quan tos
uti li zem, ar re ca dem, guar dem, ge ren ci em ou ad mi -
nis trem di nhe i ros, bens e va lo res pú bli cos.

Assim, o Con gres so Na ci o nal pro mo ve a “fis ca -
li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o -
nal e pa tri mo ni al da União e das en ti da des da Admi -
nis tra ção Di re ta e Indi re ta, quan to à le ga li da de, le gi ti -

mi da de, eco no mi ci da de, apli ca ção das sub ven ções e
re nún cia de re ce i tas”.

Ape nas no se gun do tri mes tre do cor ren te ano, o 
TCU pro ce deu à au tu a ção de cer ca de três mil e se is -
cen tos do cu men tos, re fe ren tes a ques tões de con tro -
le ex ter no, e à apre ci a ção ou jul ga men to de mais de
três mil e oi to cen tos pro ces sos de igual na tu re za. 

Fo ram jul ga das 851 pres ta ções de con tas, das
qua is 279 re sul ta ram ir re gu la res, e con de na dos 447
res pon sá ve is ao pa ga men to de dé bi tos ou mul tas su -
pe ri o res a 118 mi lhões e 971 mil re a is.

Ade ma is, pro mo veu-se a re mes sa de có pi as de
139 pro ces sos ao Mi nis té rio Pú bli co da União (MPU),
para o fim de aju i za men to de ações cí ve is e pe na is,
mo ti va das por dano, des fal que ou des vio de re cur sos. 
Da mes ma for ma, re me teu-se tam bém a esse Órgão
e à Jus ti ça Ele i to ral a re la ção de 1.858 no mes de ges -
to res pú bli cos, con de na dos pelo Tri bu nal no úl ti mo
qüin qüê nio.

Fo ram ini ci a das 451 fis ca li za ções, das qua is 60% 
ori gi ná ri as do Con gres so Na ci o nal, e apre ci a dos 42
pro ces sos de seu in te res se, aí in clu í dos os 22 au tu a -
dos nos úl ti mos 12 me ses. Tam bém, de cre tou-se a ina -
bi li ta ção de 16 ser vi do res, pelo pe río do de cin co a oito
anos, para o exer cí cio de car go em co mis são ou fun -
ção de con fi an ça na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral.

Além do aten di men to às so li ci ta ções do Le gis la -
ti vo Fe de ral, es pe ci al men te das Co mis sões de Fis ca -
li za ção e Con tro le, do Se na do, e da Co mis são de Fis -
ca li za ção Fi nan ce i ra e Con tro le, da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, o Tri bu nal aten deu às re qui si ções for mu la -
das pe los Tri bu na is Su pe ri or e Re gi o na is do Tra ba lho
e pro mo veu múl ti plas To ma das de Con tas Espe ci a is.

So men te no tri mes tre em exa me, pro mo ve -
ram-se 1081 ci ta ções de res pon sá ve is pelo di nhe i ro
pú bli co, além de se rem efe ti va das 1.400 no ti fi ca ções
pela ine xa ti dão das con tas. Da que las jul ga das ir re gu -
la res, efe ti vou-se a con de na ção de 384 res pon sá ve is, 
sen ten ci a dos ao pa ga men to de mul tas e res sar ci -
men to de dé bi tos su pe ri o res a 118 mi lhões de re a is.

Além de ela bo rar o re la tó rio e pa re ce res pré vi os 
das con tas do Go ver no da Re pú bli ca, no exer cí cio de
2001, o TCU aten deu, no pe río do, a 180 so li ci ta ções,
com pre en den do o Po der Ju di ciá rio de Esta dos; a Jus -
ti ça Fe de ral; o Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral; a Pro cu ra -
do ria-Ge ral da Re pú bli ca; o Mi nis té rio Pú bli co Esta -
du al; a Pro cu ra do ria da Re pú bli ca nos Esta dos; o Mi -
nis té rio da Jus ti ça; o De par ta men to de Po lí cia Fe de ral 
e a Advo ca cia-Ge ral da União (AGU).

Efe ti va da a aná li se das con tas do Go ver no Fe -
de ral, de tec tou-se com pro me ti men to da ca pa ci da de
de pa ga men to da dí vi da pú bli ca mo bi liá ria, de vi do às
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al tas ta xas de ju ros; ele va do ní vel da car ga tri bu tá ria;
vul ne ra bi li da de do País fren te às tur bu lên ci as ex ter -
nas do mer ca do; e o cres ci men to das des pe sas com
mão-de-obra ter ce i ri za da, no âm bi to dos Po de res da
Re pú bli ca.

Acres cen tou-se o be ne fí cio fi nan ce i ro de 587
mi lhões de re a is, ori un do do cum pri men to, pela Se -
cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, de cer ca de três de ze nas
de ações fis ca is em em pre sas que se be ne fi ci a ram
do Re gi me Au to mo ti vo e se mos tra ram ina dim plen tes 
com obri ga ções de ter mi na das pelo TCU.

Fo ram re co men da das me lho ri as dos pro gra mas 
so ci a is do Go ver no, so bre tu do nas áre as pri o ri tá ri as
da sa ú de, edu ca ção, em pre go e ir ri ga ção, que en vol -
vem re cur sos da or dem de R$5,7 bi lhões e uma po -

pu la ção be ne fi ciá ria su pe ri or a 80 mi lhões de bra si le i -
ros, além de ter sido re gis tra da a pre o cu pa ção com o
cres cen te ris co de nova cri se no sis te ma de ener gia
elé tri ca, em de cor rên cia da pro gres si va que da nos in -
ves ti men tos. 

De todo o ex pos to, é de se con clu ir que, em bo ra
os bons re sul ta dos do sis te ma de con tro le se jam, em
ge ral, de di fí cil men su ra ção, por quan to tam bém re fe -
ren tes à pre ven ção do des per dí cio ou do pre ju í zo, a
re la ção cus to-be ne fí cio dos tra ba lhos do Tri bu nal de
Con tas da União, no tri mes tre em exa me, é re ve la do -
ra de que, para cada real in ves ti do no con tro le ex ter -
no, o País ob tém, po ten ci al men te, o re tor no de qua tro 
e meio re a is.

Era o que tí nha mos a di zer. 
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Ata da 133ª Ses são Não De li be ra ti va
em 22 de no vem bro 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. Mo za ril do Ca val can ti e Na bor Jú ni or

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
De cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor 
Jú ni or, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

 PARECER

PARECER Nº 1.135, 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 547, de
2002 (nº 1.704/2002, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con -
ces são à UNISANTA – Uni ver si da de San ta
Ce cí lia, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são de sons e ima gens na ci da de de São
Vi cen te, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 29, de
2002, 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. 223, § 3º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ato cons tan te do De cre to de 15
de ja ne i ro de 2002, que ou tor ga con ces são à
UNISANTA – Uni ver si da de San ta Ce cí lia para exe cu -
tar, pelo pra zo de 15 anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, na ci da de de São Vi -
cen te, Esta do de São Pa u lo.

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 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, o 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 UNISANTA – 
Uni ver si da de San ta Ce cí lia (cf. fl. 350):

– Di re to ra Pre si den te  Lú cia Ma ria Te i xe i ra Fur la ni
– Di re to ra Su pe rin ten den te Ma ria Ce cí li ca Pi ri lo Te i xe i ra
– Di re to ra-Co or de na do ra Ge ral  Nil za Pi ri lo Te i xe i ra
– Di re tor Admi nis tra ti vo Mar ce lo Pi ri lo Te i xe 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 pen -
de de edi tal. Tam pou co 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.
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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 547, de 2002.

Sala da Co mis são, 19 de no vem bro de 2002. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA – CEDI

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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 ci pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul -
ga das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os
es ta be le ci dos nes te ar ti go.(Re da ção dada pelo De -
cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

1º Para a clas si fi ca ção das pro pos tas, se rão
con si de ra dos os se guin tes que si tos:(Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

a) tem po des ti na do a pro gra mas jor na lís ti cos,
edu ca ti vos e in for ma ti vos I – má xi mo de quin ze pon -
tos;(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)
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b) tem po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so – má xi -
mo de quin ze pon tos;(Re da cão dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

c) tem po des ti na do a pro gra mas cul tu ra is, ar tís -
ti cos e jor na lís ti cos a se rem pro du zi dos e ge ra dos na
pró pria lo ca li da de ou no mu ni cí pio à qual per ten ce a
lo ca li da de ob je to da ou tor ga má xi mo de trin ta pon -
tos;(Re da cão dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

d) pra zo para iní cio da exe cu ção do ser vi ço ob -
je to da ou tor ga, em ca rá ter de fi ni ti vo má xi mo de qua -
ren ta pon tos.(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996)

2º Con si de ran do ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas do
ser vi ço, po de rão ser pre vis tos no edi tal ou tros que si -
tos para fins de exa me das pro pos tas, cuja pon tu a ção 
não de ve ra ser su pe ri or a vin te pon tos, si tu a ção em
que as pon tu a ções es ta be le ci das no § 1º se rão pro -
por ci o nal men te re du zi das de modo que seja man ti do
o to tal de cem pon tos.(Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

3º Para cada que si to, o edi tal de li ci ta ção es ta -
be le ce rá:(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

I – con di ção mí ni ma ne ces sá ria a ser aten di -
da;(Re da cão dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

II – cri té ri os ob je ti vos para a gra da ção da pon tu -
a ção, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos tas.(Re da -
ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

4º So men te se rão clas si fi ca das as pro pos tas
que, além de aten de rem ao es ta be le ci do no in ci so I
do § 3º, ob ti ve rem, pelo me nos, a se guin te pon tu a -
ção:(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

I –cin qüen ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po A;(Re da cão dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

II –ses sen ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po B;(Re da cão dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

III –se ten ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po C;(Re da cão dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

5º A clas si fi ca ção das pro po nen tes far-se-á de
acor do com a mé dia pon de ra da da va lo ra ção ob ti da
pela apli ca ção do dis pos to nos § 3º a 4º des te ar ti go e
da va lo ra ção da pro pos ta de pre ço pela ou tor ga, de
acor do com os pe sos pre es ta be le ci dos no edi tal, ob -
ser va do o que se gue:(Re da cão dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

I –o cri té rio de gra da ção para a va lo ra ção do
pre ço pela ou tor ga será es ta be le ci do em edi tal, de
modo ob je ti vo, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos -
tas, de ter mi nan do pon tu a ção má xi ma de cem pon -
tos;(Re da cão dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

II –para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po A, o
peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção do dis -
pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go pre pon de ra rá
so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço
pela ou tor ga;(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996)

III –para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po B,
os pe sos re la ti vos à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção
do dis pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go e á va lo ra -
ção ob ti da pelo pre ço pela ou tor ga se rão equi va len -
tes;(Re da cão dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

IV –para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po O,
o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço pela ou -
tor ga pre pon de ra rá so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção
ob ti da pela apli ca ção do dis pos to no in ci so II do § 3º
des te ar ti go.(Re da cão dada Pelo De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996)

6º Será des clas si fi ca da a pro pos ta que con ti ver
ofer ta de pa ga men to de va lor in fe ri or ao mí ni mo fi xa -
do em edi tal.(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996)

7º No caso de em pa te en tre duas ou mais pro -
pos tas, a se le ção far-se-á, por sor te io, em ato pú bli co, 
para o qual to das as pro po nen tes clas si fi ca das se rão
con vo ca das.(Re da cão dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996)

8º O va lor da ou tor ga de con ces são ou per mis -
são para exe cu tar os ser vi ços será o pro pos to pela
en ti da de ven ce do ra, que de ve rá ob ser var as con di -
ções mí ni mas es ta be le ci das no edi tal ob je to da li ci ta -
ção, con cer nen tes, en tre ou tras, à ca rên cia, pra zos
de pa ga men to, mul tas e en car gos de mora, de ven do
ser re co lhi do pela en ti da de ven ce do ra ao Fis tel.(Re -
da cão dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

9º Do con tra to de con ces são ou da por ta ria de
per mis são cons ta rá, como con di ção obri ga tó ria na
exe cu ção do ser vi ço, o cum pri men to do in di ca do pela 
en ti da de ven ce do ra nos itens de sua pro pos ta, re la ti -
vos às alí ne as do § 1º des te ar ti go, bem as sim os pre -
ce i tos es ta be le ci dos no art. 28.(Re da cão dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
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Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za -
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.(Re da cão dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996)

11. Do con tra to de con ces são ou da por ta ria de
per mis são cons ta rá, como con di ção obri ga tó ria na
exe cu ção do ser vi ço, o cum pri men to do in di ca do pela 
en ti da de ven ce do ra nos itens de sua pro pos ta, re la ti -
vos às alí ne as do ca put des te ar ti go, bem as sim os
pre ce i tos es ta be le ci dos no art. 28.

12. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me com pe tên cia des te Re gu -
la men to, e se rão for ma li za das por meio de con vê nio a 
ser fir ma do no pra zo de 60 (ses sen ta dias).
....................................................................................

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;
e) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra -

sil, cu jos Esta tu tos não con tra ri em o Có di go
Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

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

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

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

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

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

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 

Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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 Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 670, DE 2002

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, e con si de ran do a tra mi ta -
ção, nes ta Casa, do Pro je to de Lei do Se na do nº 449,
de 1999, que “al te ra o art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 de 
se tem bro de 1990 (Lei Orgâ ni ca da Sa ú de), pos si bi li -
tan do aos hos pi ta is uni ver si tá ri os cap tar re cur sos
pro ve ni en tes de in ter na ções hos pi ta la res”, re que i ro
se jam pres ta das, pelo Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da
Sa ú de, as in for ma ções lis ta das a se guir, re fe ren tes
aos hos pi ta is uni ver si tá ri os e de en si no, ob je to do re -
fe ri do pro je to:

a) qual o per cen tu al de pa ci en tes co -
ber tos por pla nos ou se gu ros de sa ú de, do
to tal de in ter na ções por es ta be le ci men to;

b) qual tem sido o mon tan te de re cur sos, 
men sal e anu al, em cada es ta be le ci men to,
ori un do do res sar ci men to fi nan ce i ro pre vis to
pela Me di da Pro vi só ria nº 2.177-44, de 2001.

Sala das Ses sões, 22 de no vem bro de 2002. –
Se na do ra He lo i sa He le na, PT/Ala go as.

(À Mesa para De ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
re que ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci -
são, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 148/02-LPSDB

Bra sí lia, 21 de no vem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der a subs ti -
tu i ção do Se na dor Luiz Otá vio pelo Se na dor Oli vir
Ga bar do, como ti tu lar na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia e como su plen te nas co mis sões
de Edu ca ção e de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na -
ci o nal, na com po si ção do Blo co PSDB/PPB.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Ge ral do
Melo, Lí der do Blo co PSDB/PPB.

Novembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  23 22491

NOVEMBRO 2002198    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Ofí cio nº 149/02-LPSDB

Bra sí lia, 21 de no vem bro 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 subs ti tu ir o Se na -
dor Luiz Otá vio pelo Se na dor Be ní cio Sam pa io, como
su plen te, 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.

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 (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 150/02-LPSDB

Bra sí lia, 21 de no vem bro 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 re ti rar o Se na dor
Luiz Otá vio da ti tu la ri da de na Co mis são de Ser vi ços
de Infra-es tru tu ra, na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Ge ral do
Melo, Lí der do Blo co PSDB/PPB.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
ofí cio lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 151/02-LPSDB

Bra sí lia, 21 de no vem bro 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 re ti rar o Se na dor
Luiz Otá vio da su plên cia da Co mis são de Assun tos
So ci a is e in clu ir o Se na dor Oli vir Ga bar do como ti tu lar 
da mes ma, na com po si ção do Blo co PSDB/PPB.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Ge ral do
Melo, Lí der do Blo co PSDB/PPB.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Será fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

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 Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 671, DE 2002
Re que i ro, nos ter mos do art. 255, in ci so II, alí nea 

c, nº 11 do Re gi men to Inter no, o so bres ta men to do es -
tu do do PLC/3/2001, que “al te ra dis po si ti vos da Lei nº
6.019/74, que dis põe so bre o tra ba lho tem po rá rio nas
em pre sas ur ba nas e dá ou tras pro vi dên ci as e dis põe
so bre as re la ções de tra ba lho na em pre sa de pres ta -
ção de ser vi ços a ter ce i ros”, a fim de aguar dar in for ma -
ções a se rem pres ta das pelo Se nhor Mi nis tro de Esta -
do do Tra ba lho e Empre go, para me lhor ins tru ir o es tu -
do do pro je to, so bre os se guin tes ques ti o na men tos:

a) com a ado ção da po lí ti ca de tra ba -
lho tem po rá rio, quan tos fo ram os pos tos de
em pre gos cri a dos;

b) que con se qüên ci as po si ti vas e que
im pac tos ca u sa ram a ado ção des tas po lí ti -
cas, na Pre vi dên cia So ci al.

Sala das Ses sões, 22 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Edu ar do Su plicy, Lí der do Blo co de Opo si ção.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia re ce be o re que ri men to lido, com fun da -
men to no art. 216 do Re gi men to Inter no, e o en ca mi -
nha à Mesa para de ci são.

Qu an to ao pe di do de so bres ta men to da ma té ria
a que se re fe re, seu aten di men to será uma de cor rên -
cia da even tu al apro va ção do re que ri men to.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 672, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro 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 165
de 2001, de mi nha au to ria, que “acres cen ta art. 1ºA à
Lei Com ple men tar nº 110, de 29 de ju nho de 2001,
para dis por so bre a pro te ção da re la ção de em pre go
con tra des pe di da ar bi trá ria ou sem jus ta ca u sa, pre -
vis ta no in ci so I do art. 10 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as da Cons ti tu i ção Fe de ral e 
dá ou tras pro vi dên ci as”.

Sala das Ses sões, 22 de no vem bro de 2002. –
Osmar Dias , Se na dor.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
re que ri men to que aca ba de ser lido será in clu í do em
Ordem do Dia opor tu na men te, nos ter mos do art.
256, § 2º, II, b, do Re gi men to Inter no.

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. Na bor Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Pas sa-se
à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti por 20 mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há pou -
co tem po, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
jun ta men te com o Pre si den te Hugo Chá vez, da Ve ne -
zu e la, ina u gu rou ofi ci al men te a li nha de trans mis são
de ener gia elé tri ca que vem da usi na de Guri, mais
exa ta men te de Ma ca gua, na Ve ne zu e la, até Boa Vis -
ta, ca pi tal do Esta do de Ro ra i ma.

Essa foi a so lu ção en con tra da de po is de vá ri as
ten ta ti vas frus tra das de se ge rar uma ener gia de ori -
gem hi dre lé tri ca na ca pi tal do meu Esta do. Hou ve
pelo me nos três ten ta ti vas. A pri me i ra de las se seu na 
Ca cho e i ra do Pa re dão, no rio Mu ca jaí, mas foi aban -
do na da. De po is, ten tou-se cri ar uma hi dre lé tri ca, ao
mes mo tem po uma eclu sa, nas Cor re de i ras do
Bem-Qu e rer, no rio Bran co, mas esse pro je to tam bém 
não foi de sen vol vi do, ape sar de as duas pro pos tas te -
rem con su mi do re cur sos para ela bo ra ção dos pro je -
tos, es tu do de vi a bi li da de etc. Pos te ri or men te, sur giu
uma ter ce i ra op ção, a hi dre lé tri ca do Co tin go, na re -
gião de mes mo nome, cuja ge o gra fia é al ta men te fa -
vo rá vel, já que fica num can yon for ma do por duas
mon ta nhas, o que fa ci li ta ria mu i to a sua cons tru ção.
No en tan to, esse pro je to tam bém foi aban do na do, de -
vi do a ter ras pre ten di das até hoje pela Fu nai para cri -
a ção de re ser vas in dí ge nas. E isso ocor reu, no va -
men te, após uma imen sa quan ti da de de re cur sos te -
rem sido apli ca dos na cons tru ção da es tra da de aces -
so e nos es tu dos téc ni cos. Ao fi nal, re tor nou-se à
idéia ini ci al da Ca cho e i ra do Pa re dão, no rio Mu ca jaí,
que, la men ta vel men te, tam bém teve que ser aban do -
na da.

Sur giu, en tão, a idéia de se uti li zar a ener gia ge -
ra da na Ve ne zu e la, exis ten te em abun dân cia, por que
o país não con su mia se quer a me ta de do que pro du -
zia sua imen sa hi dre lé tri ca, que só per de para Ita i pu.

De po is de ven cer to das as bar re i ras ins ti tu ci o -
na is, bu ro crá ti cas, di plo má ti cas, os Go ver nos do Bra -
sil e da Ve ne zu e la che ga ram a um en ten di men to so -

bre a im por tân cia para os dois pa í ses da cons tru ção
des sa li nha de trans mis são.

Qu e ro re gis trar, por de ver de jus ti ça, que, em -
bo ra se tra te de uma obra fe de ral – por tan to, fe i ta
com re cur sos fe de ra is –, ela só foi pos sí vel de vi do à
per ti nên cia, à in sis tên cia do ex-Go ver na dor Ne u do
Cam pos, que exer ceu pa pel de di plo ma ta, de ne go -
ci a dor, ao con ven cer as au to ri da des bra si le i ras de
que essa era uma al ter na ti va viá vel e eco lo gi ca men -
te mais cor re ta e ao se apro xi mar do ex-Pre si den te
da Ve ne zu e la, tor nan do-se seu ami go e con ven cen -
do-o de que essa obra se ria mu i to im por tan te para a
Ve ne zu e la, por que o sul do país é sub de sen vol vi do,
as sim como o nos so nor te. Foi pre ci so mos trar ao
ex-Pre si den te ve ne zu e la no que o país não es ta ria
ape nas be ne fi ci an do um Esta do sub de sen vol vi do do 
nor te do Bra sil com a ven da de ener gia elé tri ca. A li -
nha de trans mis são den tro do ter ri tó rio ve ne zu e la no
cor re ria às cus tas do Te sou ro da Ve ne zu e la, e a li -
nha den tro do ter ri tó rio bra si le i ro, às cus tas do nos so 
Go ver no. Mas a nos sa par te da li nha de trans mis são
era mu i tas ve zes me nor do que a par te da Ve ne zu e -
la. Por tan to, o cus to do in ves ti men to ini ci al da Ve ne -
zu e la era mu i to ma i or, em bo ra, de po is, o re tor no pu -
des se pagá-lo, den tro de um es pa ço de tem po ra -
zoá vel. Assim, o ex-Go ver na dor Ne u do Cam pos pre -
ci sou con ven cer as au to ri da des ve ne zu e la nas de
que esse in ves ti men to pro mo ve ria o de sen vol vi men -
to da re gião sul do país, in clu in do re giões im por tan -
tes, como o Esta do Bo lí var e uma ci da de fron te i ri ça a 
Ro ra i ma, San ta He le na de Ua i ren.

Sr. Pre si den te, essa eta pa do tra ba lho foi ven ci -
da, foi con clu í da, tan to no que tan ge ao co nhe ci men to 
téc ni co quan to à eli mi na ção das di fi cul da des di plo -
má ti cas e bu ro crá ti cas.

Como eu dis se no iní cio do meu pro nun ci a men -
to, a obra foi ina u gu ra da pelo Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, com a pre sen ça do Pre si den te
Hugo Chá vez.

No mo men to em que o Bra sil pas sa va por aque -
la cri se fa mo sa do “apa gão”, Ro ra i ma en tra va na fase
in ver sa – na fase da ilu mi na ção, jus ta men te na fase
do ex ces so de ener gia elé tri ca.

Pa ra le la men te, foi fe i to um tra ba lho com re cur -
sos ori un dos da Cor po ra ción Andi na de Fo men to, no
sen ti do de ob ter re cur sos para fi nan ci ar as li nhas de
trans mis são de Boa Vis ta, a ca pi tal do Esta do, para
os di ver sos Mu ni cí pi os do in te ri or, vis to que se ria
pou co tra zer a ener gia para ilu mi nar ape nas a ca pi tal
ou os seus ar re do res. Evi den te men te, isso se ria o su -
fi ci en te para pro mo ver a ida para o meu Esta do de in -
dús tri as, como um gran de gru po pro du tor de ce lu lo se
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que lá se ins ta la rá, ge ran do di vi sas para o Esta do, du -
pli can do a ren da do Esta do nes se se tor e ge ran do mi -
lha res de em pre gos.

O mais im por tan te de tudo isso é que será le va -
da ener gia elé tri ca para o in te ri or, para onde está o
ho mem do cam po, para que ele se be ne fi cie des se in -
su mo mo der no e pos sa pro du zir e ar ma ze nar no seu
pró prio sí tio, em sua pró pria fa zen da, num fre e zer ou
num re fri ge ra dor, um pro du to que, de ou tra for ma, es -
tra ga ria ra pi da men te pela di fi cul da de de es co a men to. 
Além dis so, ele po de rá me ca ni zar mu i tas das suas
ati vi da des agrí co las e pe cuá ri as.

Por tan to, esse qua dro foi cons tru í do com o apo -
io in te gral do Pre si den te Fer nan do Hen ri que, mas, re -
pi to, por uma ques tão de jus ti ça, nin guém po de rá di -
zer que não foi por uma co ra jo sa e fir me de ter mi na -
ção do ex-Go ver na dor Ne u do Cam pos em ver esse
pro ble ma re sol vi do.

No en tan to, fi ca mos a nos per gun tar: se hou ver
um pro ble ma na Ve ne zu e la, como fi ca rá o Esta do de
Ro ra i ma à mer cê de uma ener gia ge ra da fora do País, 
co man da da in te i ra men te pe las au to ri da des ve ne zu e -
la nas?

Esse é, re al men te, um dos pon tos que fica sem
ex pli ca ção, por que, du ran te a cons tru ção das tor res
de trans mis são den tro do ter ri tó rio ve ne zu e la no, al -
guns ín di os che ga ram a der ru bar as tor res, ins ti ga dos 
por de ter mi na das or ga ni za ções que ale ga vam que a
che ga da da ener gia elé tri ca iria pre ju di car a ma ne i ra
como eles vi vi am. E a res pos ta que sem pre ti ve mos é
que o par que hi dre lé tri co ins ta la do em Boa Vis ta fun -
ci o na ria como uma al ter na ti va a um even tu al pro ble -
ma na vin da da ener gia da Ve ne zu e la.

No en tan to, há al gum tem po, fui aler ta do por
pes so as da área de que a Ele tro nor te es ta ria re ti ran -
do de Boa Vis ta os gru pos ge ra do res, para levá-los
para o Ama zo nas e para o Ama pá, de i xan do Boa Vis -
ta numa si tu a ção de li ca dís si ma, sem a pos si bi li da de
de ser aten di da, numa emer gên cia, pelo par que ter -
mo e lé tri co lá exis ten te. Fe liz men te, na que la al tu ra,
con ver sei com os Pre si den tes da Ele tro brás e da Ele -
tro nor te. Ambos con se gui ram con tor nar o pro ble ma
que exis tia nos ou tros Esta dos, e não foi pre ci so me -
xer no par que ge ra dor de Boa Vis ta.

Ago ra, Sr. Pre si den te, re ce bo a in for ma ção de
que uma das má qui nas es ta ria sen do “ca ni ba li za da”,
ou seja, es ta ri am re ti ran do suas pe ças para levá-las
para o Ama pá, que es ta ria pas san do por uma si tu a -
ção di fí cil, no que tan ge ao seu par que ge ra dor. E
uma ou tra má qui na, cha ma da de UTI, que se ria uti li -
za da nas emer gên ci as, nos ble ca u tes, es ta ria sen do

le va da para Ma na us, que tem gran des pro ble mas
quan to à ge ra ção de ener gia.

E aqui que ro fa zer uma res sal va. Para o pro je to
ser mais in te res san te para os ve ne zu e la nos, a li nha
de ex ten são iria até Ma na us, que é um mer ca do con -
su mi dor de ma i or por te. No en tan to, por uma de ci são
pes so al, pra ti ca men te, do Go ver na dor do Ama zo nas,
que pre fe riu op tar pelo gás pro du zi do em Uru cu, no
Ama zo nas, de i xou de ser fe i to o tre cho Ma na us – Boa 
Vis ta. Ago ra sou in for ma do de que a Ele tro nor te re to -
ma essa idéia e ten de re al men te a es ten der a li nha
até Ma na us.

Vol tan do à ques tão da ca ni ba li za ção de um dos
ge ra do res ter mo e lé tri cos de Boa Vis ta e da ou tra UTI,
te nho a di zer que li guei para o Pre si den te da Ele tro nor -
te, que me ex pli cou que re al men te es ta va sen do fe i ta
essa ope ra ção por ca u sa da emer gên cia nos dois
Esta dos, Ama pá e Ama zo nas. De po is ele me re tor nou
di zen do que a ques tão do Ama pá ti nha sido con tor na -
da e, por tan to, a usi na não se ria me xi da. Qu an to à UTI, 
sim, essa se ria re mo vi da para o Ama zo nas. 

Fi quei re la ti va men te tran qüi lo pelo fato de os
50% do pro ble ma te rem sido re sol vi dos; po rém, res -
ta ram os de ma is 50%, so bre os qua is en vi ei um ofí cio
ao Pre si den te da Ele tro nor te so li ci tan do pro vi dên ci -
as. Qu e ro lê-lo aqui, como par te do meu pro nun ci a -
men to, para que ama nhã, acon te cen do um pro ble ma
des ses com a sub si diá ria de uma ge ra do ra fe de ral no
meu Esta do, não se diga que ne nhum par la men tar fe -
de ral, ne nhum se na dor se po si ci o nou cla ra men te so -
bre o pro ble ma. Por tan to, peço li cen ça para ler o ofí -
cio en de re ça do ao Sr. José Antô nio Mu niz Lo pes,
Pre si den te das Cen tra is Elé tri cas do Nor te do Bra sil.

Se nhor Pre si den te,
Ao cum pri men tar Vos sa Se nho ria, ma -

ni fes to mi nha pre o cu pa ção com in for ma -
ções cor ren tes na ci da de de Boa Vis ta (RR), 
dan do con ta de que a Boa Vis ta Ener gia S.
A. (Bo ve sa) es ta ria pres tes a des fa zer-se de 
duas uni da des de ge ra ção ter mo e lé tri ca do
seu par que, com des lo ca men to par ci al ou
to tal para ou tras uni da des da Fe de ra ção.

Esse fato im pli ca ria em am pli a ção da
vul ne ra bi li da de do sis te ma de ali men ta ção
de ener gia elé tri ca de Boa Vis ta e dos Mu ni -
cí pi os in ter li ga dos, di an te de uma even tu al
in ter rup ção do for ne ci men to do Com ple xo
de Guri, na Ve ne zu e la, ca u san do enor mes
pre ju í zos ao se tor pro du ti vo e dis sa bo res
para a po pu la ção do nos so Esta do, com a
ine xo rá vel im plan ta ção de ra ci o na men tos.
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Di an te des sa pers pec ti va, que mu i to
pre o cu pa a po pu la ção de Ro ra i ma, pe las
de le té ri as con se qüên ci as que pode acar re -
ar, en ca re ço a es pe ci al aten ção e pro vi dên -
ci as de Vos sa Se nho ria, no sen ti do do es -
tan ca men to des sas me di das em cur so ou
em pla ne ja men to so bre cuja evo lu ção gos -
ta ria de ser man ti do in for ma do.

Apro ve i to o en se jo para re i te rar a Vos -
sa Se nho ria pro tes tos de ele va da con si de ra -
ção e apre ço.

Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

Por tan to, além de de i xar re gis tra da aqui a mi -
nha pre o cu pa ção e apre sen tar esse his tó ri co para
di zer da im por tân cia da ener gia de Guri, e tam bém
dos ris cos de um even tu al co lap so no for ne ci men to
por al gu ma ra zão, téc ni ca ou não, de i xo tam bém
aqui o re gis tro do meu ofí cio, por tan to, de uma me -
di da con cre ta to ma da jun to à di re ção da Ele tro nor te, 
para que, ama nhã, sa i ba a po pu la ção do meu Esta -
do, e até mes mo do Bra sil, que es ti ve aten to e que
agi para que isso pu des se não ocor rer. Espe ro, re al -
men te, que não ocor ra. O Pre si den te já me adi an tou 
que pelo me nos o des mon te da má qui na para le var
pe ças para o Ama pá não irá ocor rer. Espe ro que
tam bém o se gun do item não acon te ça.

Sr. Pre si den te, um ou tro pon to do meu pro nun ci -
a men to – que, aliás, te nho re i te ra da men te abor da do
des ta tri bu na – diz res pe i to às nos sas fron te i ras da
Ama zô nia. Te nho em mãos re cor tes de dois jor na is,
um da Fo lha de S. Pa u lo e ou tro do jor nal O Glo bo,
do Rio de Ja ne i ro.

Pri me i ro, le rei o ar ti go do jor nal O Glo bo, que
diz: “Ter ror tre i na em Bra sil e Pa ra guai, diz re vis ta –
‘Va nity Fa ir’ afir ma que há cin co cam pos de tre i na -
men to do Hez bol lah e da Al-Qa e da em ope ra ção nos
dois pa í ses”.

Ora, esse é um in gre di en te a mais, um tem pe ro
a mais que os Esta dos Uni dos, no co man do dos pa í -
ses mais po de ro sos do mun do, co lo cam ago ra exa ta -
men te so bre a Ama zô nia. Diz cla ra men te essa re vis ta 
que há cin co pon tos, lo ca li za dos en tre o Bra sil e o Pa -
ra guai, cha ma dos “cam pos tem po rá ri os para tre i na -
men to de ter ro ris tas”, que se ri am, no Bra sil, o cam po
de Mi ran da e o cam po de Boa Vis ta, am bos em Mato
Gros so do Sul – aliás, não con fun dir com Boa Vis ta,
ca pi tal do meu Esta do –, e de Gu a í ra, no Pa ra ná. Do
lado do Pa ra guai, Pal ma Chi ca e Pe dro Juan Ca bal le -
ro. Então, são cin co ao todo, sen do três no Bra sil e
dois no Pa ra guai, to dos na li nha de fron te i ra. Por tan to, 
na Ama zô nia bra si le i ra e na Ama zô nia pa ra gua ia.

Isso mos tra mu i to bem, re pi to, como mais um in -
gre di en te é co lo ca do para jus ti fi car, aos olhos do
mun do, uma fu tu ra in ter ven ção dos Esta dos Uni dos
no Pa ra guai ou no Bra sil. Na Co lôm bia eles já es tão –
é so bre isso que tra ta a ma té ria do jor nal Fo lha de S.
Pa u lo –, ati va men te, com ba ten do a guer ri lha, fa zen -
do fu mi ga ção quí mi ca, jo gan do, por tan to, pro du tos
quí mi cos para ma tar as plan ta ções de coca, de pa -
pou la e, por ta be la, pre ju di can do tam bém todo o
ecos sis te ma. 

Mas o en fo que do in te res se dos Esta dos Uni dos 
não é so men te o com ba te à dro ga. Te nho, aqui, Sr.
Pre si den te, a man che te do jor nal, que diz jus ta men te
o se guin te: “Co lôm bia sus ta com pra de aviões do Bra -
sil – Anún cio foi fe i to um mês após ge ne ral ame ri ca no 
pe dir a re vi são da com pra; co lom bi a nos e EUA ne -
gam pres são”. Isso quer di zer que os Esta dos Uni dos
dão com uma mão – se é que es tar in ter vin do mi li tar -
men te e po li ti ca men te em um país sig ni fi ca dar – e re -
ti ram com a ou tra, por que, na me di da em que a Co -
lôm bia re ce be re cur sos para essa ope ra ção, ela é
obri ga da a com prar aviões e pro du tos quí mi cos dos
Esta dos Uni dos. Enfim, ela é obri ga da a com prar tudo 
o que os Esta dos Uni dos qui se rem. Isso está afe tan -
do, ago ra, as nos sas re la ções co mer ci a is com a Co -
lôm bia, pois a Embra er já es ta va com um con tra to
acer ta do so bre o for ne ci men to de aviões para aque le
país e os Esta dos Uni dos ve ta ram a com pra des ses
aviões. 

Co in ci dên cia ou não, o anún cio do can ce la men -
to da com pra dos aviões Tu ca nos, da Embra er, pela
For ça Aé rea Co lom bi a na (FAC), an te on tem, acon te -
ceu após a vi si ta a Bo go tá do ge ne ral Wil li am T. Hob -
bins, che fe da 12ª Di vi são de Avi a ção, da For ça Aé rea
do Co man do Sul dos Esta dos Uni dos.

 Na se ma na pas sa da, a pró pria Mi nis tra da De -
fe sa da Co lôm bia, Mar ta Lu cía Ra mí rez, ape sar de
ne gar uma in tro mis são dos EUA no caso, dis se que a
pre sen ça do ge ne ral da ria ao go ver no “me lho res ele -
men tos téc ni cos para de ci dir se com pram es ses
aviões [os Tu ca nos] ou se re for mam [os an ti gos
aviões em uso pela FAC]”.

A mi nis tra dis se que a car ta que ha via re ce bi do
do ge ne ral Ja mes T. Hill, che fe do Co man do Sul dos
Esta dos Uni dos, re co men dan do a re vi são da com pra
dos aviões, não sig ni fi ca uma in ge rên cia ex ter na. 

Veja, Sr. Pre si den te, como a Co lôm bia, la men ta -
vel men te, en qua dra-se na que le ver so que diz as sim:
“No pri me i ro dia, eles che gam e pi sam a gra ma do
nos so jar dim, e não di ze mos nada. No se gun do dia,
eles en tram, rou bam uma rosa do nos so jar dim, e não 
di ze mos nada. No ter ce i ro dia, eles en tram e ma tam o 
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nos so cão, e não di ze mos nada. No quar to dia, eles
vêm e cor tam a nos sa gar gan ta, e já não po de mos di -
zer mais nada”. A Co lôm bia foi ce den do cada vez
mais e, hoje, pou co pode re al men te di zer. 

Essa foi a po lí ti ca de des ca so que a Co lôm bia
usou com a sua Ama zô nia. A re gião que está hoje sob 
o do mí nio dos Esta dos Uni dos, onde es tão a FARC e
ou tros gru pos guer ri lhe i ros, é jus ta men te a re gião da
Ama zô nia co lom bi a na. 

Por tan to, os inú me ros fa tos que te nho de nun ci -
a do so bre a Ama zô nia bra si le i ra, de ocu pa ção de
imen sas re ser vas in dí ge nas e eco ló gi cas, de cre ta das 
sob a ban de i ra bo ni ta de de fe sa do meio am bi en te e
de de fe sa das mi no ri as ín di as, são, na ver da de, fru to
de um tra ba lho in te li gen te men te ar ma do pe los ser vi -
ços de in for ma ção dos Esta dos Uni dos, que es tão,
por tan to, plan tan do as se men tes na Ama zô nia bra si -
le i ra para ocu pá-la den tro em pou co. 

Na ver da de, eles já co lo ca ram na ca be ça de
mu i tos bra si le i ros que exis tem na ções in dí ge nas, que 
é pre ci so que os ín di os vol tem a fa lar na sua lín gua
ori gi nal e não no nos so por tu guês, que não se pode
pro du zir na Ama zô nia por que ela tem que se tor nar um 
pa tri mô nio da hu ma ni da de. E eu per gun to: qual hu ma -
ni da de? A nos sa hu ma ni da de do Bra sil ou a hu ma ni -
da de com pos ta pe los pa í ses mais ri cos do mun do? 

E essa no tí cia ago ra, de que exis tem cé lu las do
ter ror, mais es pe ci fi ca men te, como diz a re vis ta, do
Hez bol lah e da Al-Qa e da, em ope ra ção no Bra sil e no
Pa ra guai, para mim pa re ce que é a pi ta da fi nal que
está fal tan do para que os Esta dos Uni dos efe ti va men -
te in ter ve nham na re gião de uma ma ne i ra apro va da
in ter na ci o nal men te e con sen ti da na ci o nal men te.

Re al men te, Sr. Pre si den te, pos so até me con si -
de rar, como al guns dos com pa nhe i ros de Se na do,
como aque la fi gu ra do be i ja-flor que ten ta va apa gar
um in cên dio na flo res ta. Ocor ria um in cên dio de vas -
tís si ma pro por ção e um be i ja-flor le va va em seu bico
uma go ti nha d’água, quan do al guém per gun tou: “O
que você está fa zen do? Esse in cên dio é in con tro lá -
vel”. E ele res pon deu: “Estou fa zen do a mi nha par te”. 

Con si de ro que, da qui des ta tri bu na, te nho fe i to a 
mi nha par te, de nun ci an do es ses fa tos, sem ne nhum
viés ide o ló gi co. Se há al gu ma ide o lo gia nes ses meus
po si ci o na men tos é a ide o lo gia da Ama zô nia bra si le i -
ra, é o de se jo de vê-la in te gra da ao Bra sil de ma ne i ra
só li da e de fi ni ti va, e, mais ain da, de con ven cer os bra -
si le i ros que 60% do ter ri tó rio cor res pon den te à Ama -
zô nia deve ser ama do e vis to como bra si le i ro, e como
tal de fen di do. Uma no tí cia como esta pa re ce ino cen -
te, “Ter ror tre i na em Bra sil e Pa ra guai”, e, por tan to,

nin guém re a ge. Não to mei co nhe ci men to de ne nhu -
ma nota do Mi nis té rio da De fe sa, do Mi nis té rio da
Jus ti ça ou do Pre si den te da Re pú bli ca con tes tan do
essa no tí cia. E sa be mos que uma men ti ra dita e re pe -
ti da vá ri as ve zes aca ba por se tor nar ver da de.

Se eu ro pe us e nor te-ame ri ca nos, con for me
pes qui sa re cen te, não sa bem se quer onde fica Nova
Ior que ou Ira que – país con tra o qual es tão de cla ran -
do guer ra –, ima gi nem se sa bem onde fica o Bra sil,
que eles acham tem como ca pi tal Bu e nos Ai res. Que
in te res sa a eles o Bra sil ou o Pa ra guai? Nada. O que
in te res sa é que es ses dois pa í ses se jam re ser vas es -
tra té gi cas. No en tan to, é mu i to de li ca do di zer isso
aber ta men te à Na ção. 

Cha mo a aten ção para es ses dois jor na is: a Fo -
lha de S. Pa u lo, que no ti cia que a Co lôm bia sus tou a
com pra de aviões do Bra sil por in ge rên cia dos Esta -
dos Uni dos; e O Glo bo, que no ti cia que uma re vis ta
ame ri ca na afir ma ca te go ri ca men te que o ter ror tre i na
no Bra sil e no Pa ra guai, in di can do, in clu si ve, o nome
das ci da des onde isso es ta ria acon te cen do.

Esta mos, por tan to, al ta men te vul ne rá ve is, e não 
ve mos ne nhu ma re a ção. 

Per ce bo que a Se na do ra He lo i sa He le na de se ja 
me apar te ar e apro ve i to para ape lar a S. Exª, mem bro 
do PT, o novo go ver no, que car re ga uma gran de es -
pe ran ça do povo bra si le i ro, no sen ti do de que haja
uma ma i or na ci o na li da de e um ma i or in te res se em re -
la ção à Ama zô nia bra si le i ra, para que não fi que mos,
como os co lom bi a nos de Bo go tá, mu i to as sus ta dos
com o que está ocor ren do na Ama zô nia. Tal vez os
bra si le i ros do Rio, de São Pa u lo ou de Bra sí lia, ama -
nhã, pos sam es tar as sus ta dos, como es tão os co lom -
bi a nos de Bo go tá.

Com mu i to pra zer, ouço a no bre Se na do ra He lo i -
sa He le na.

A SRA. HELOISA HE LE NA (Blo co/PT – AL) –
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, não tive a opor tu ni da -
de de acom pa nhar todo o pro nun ci a men to de V. Exª,
mas te nho obri ga ção de di zer que sou tes te mu nha do 
es for ço que V. Exª tem em pre en di do nes ta Casa no
sen ti do de cha mar aten ção para as ques tões da Ama -
zô nia. Por vá ri as ve zes con ver sei so bre esse as sun to
com a nos sa que ri da com pa nhe i ra Se na do ra Ma ri na
Sil va, que é uma alma de di ca da à ques tão do de sen -
vol vi men to sus ten tá vel. Cla ro que qual quer pes soa
de bom sen so sabe que há al ter na ti vas in te res san tes
para vi a bi li zar o de sen vol vi men to eco nô mi co, pro te -
gen do e res pe i tan do a na tu re za e o am bi en te. Exis -
tem me ca nis mos e al ter na ti vas al ta men te efi ca zes e
ex tre ma men te qua li fi ca dos do pon to de vis ta tec no ló -
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gi co que de mons tram cla ra men te que se pode vi a bi li -
zar o de sen vol vi men to eco nô mi co, pro mo ven do a de -
vi da pre ser va ção do meio am bi en te. Não po de ria de i -
xar de me so li da ri zar com V. Exª – em bo ra, re pi to, não 
te nha tido a opor tu ni da de de acom pa nhar todo seu
pro nun ci a men to – no que diz res pe i to à so be ra nia na -
ci o nal, es pe ci al men te re la ci o na da à Ama zô nia, pois
sou tes te mu nha das vá ri as ve zes em que V. Exª fez
essa de fe sa da tri bu na. Re al men te, o de sa fio do novo
Go ver no bra si le i ro é mu i to gran de, no sen ti do de ar ti -
cu lar com ou tros pa í ses, como os da Amé ri ca La ti na,
que es te jam em si tu a ção se me lhan te de de pen dên -
cia aos que, hoje, se apre sen tam como um deus do
Pla ne ta Ter ra, os Esta dos Uni dos, em re la ção a ques -
tões gra vís si mas, como a im po si ção da po lí ti ca eco -
nô mi ca, es pe ci al men te por meio do Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal e das ins ti tu i ções mul ti la te ra is de fi nan -
ci a men to. Essa si tu a ção, sa be mos, co li de cla ra men te 
com a Cons ti tu i ção bra si le i ra. Te mos prin cí pi os ide o -
ló gi cos di fe ren tes, V. Exª e eu, mas, cer ta men te, con -
cor da mos em as sun tos que tra tam da so be ra nia na ci -
o nal, con for me de ter mi na o art. 1º, in ci so I, da Cons ti -
tu i ção Fe de ral bra si le i ra. A or dem ju rí di ca vi gen te no
nos so País re al ça a ques tão da so be ra nia na ci o nal
tan to no art. 1º, in ci so I, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
quan to nas ques tões eco nô mi cas, no in ci so I do art.
170. Com par ti lho das mes mas pre o cu pa ções de V.
Exª. Nes ses úl ti mos anos no Bra sil, de uma for ma es -
pe ci al, dis cur sos fo ram fe i tos, pro to co los as si na dos,
dis cus sões re a li za das, as sim como em vá ri os pa í ses
e par la men tos mun do afo ra, so bre a pos si bi li da de de
a Ama zô nia ter a cha ma da so be ra nia li mi ta da e uma
ad mi nis tra ção com par ti lha da. E não vi mos re a ção do
Pre si den te da Re pú bli ca ou de qual quer au to ri da de.
Não é de lí rio per se cu tó rio, não é ma nia de per se gui -
ção, é algo gra vís si mo. Não ape nas por que te mos um
es cri tó rio da CIA, a in te li gên cia ame ri ca na, ins ta la do
no Bra sil, mas há ain da o pro ble ma sé rio re la ci o na do
à Base de Alcân ta ra e po de mos vi su a li zar do cu men -
tos e mais do cu men tos pro du zi dos pe las gran des na -
ções, que têm a ou sa dia de di zer que a Ama zô nia é
pa tri mô nio da hu ma ni da de. Pode ser pa tri mô nio da
hu ma ni da de, mas com a so be ra nia na ci o nal bra si le i -
ra. É evi den te que é um pa tri mô nio do Bra sil! É um pa -
tri mô nio da hu ma ni da de as sim como as pi râ mi des do
Egi to e to das as be le zas do mun do o são, como os
ma res, os oce a nos – a nos sa que ri da Car mi nha até
me lem bra que mu i tas ci da des es tru tu ras ar qui te tô ni -
cas de vá ri os lu ga res, no Bra sil e no mun do, são con -
si de ra das pa tri mô nio da hu ma ni da de tam bém. Não é
em re la ção a isso que es ta mos ten do a obri ga ção de
dis cu tir. Mais uma vez, sa ú do o pro nun ci a men to de V.

Exª so bre a ne ces si da de de vi a bi li zar os me ca nis mos 
al ter na ti vos para ga ran tir à nos sa Ama zô nia a sua
com ple xi da de, a sua bi o di ver si da de e, es pe ci al men -
te, a so be ra nia na ci o nal. So li da ri zo-me com V. Exª por 
esse pro nun ci a men to, lem bran do que mu i to da fra gi li -
da de das For ças Arma das e das de fe sas bra si le i ras
cer ta men te teve essa in ten ção. Os in ves ti men tos re a -
li za dos pe las cha ma das ins ti tu i ções mul ti la te ra is de
fi nan ci a men to, como o Ban co Mun di al e o Ban co Inte -
ra me ri ca no, tal vez te nham como ob je ti vo uti li zar, de -
po is, o ar gu men to de que es tão re a li zan do in ves ti -
men tos em in fra-es tru tu ra na Ama zô nia, que os in -
ves ti men tos são ame ri ca nos, dos cha ma dos gran des
cre do res do Esta do bra si le i ro no mun do. Por tan to,
não se tra ta de uma brin ca de i ra, mas de algo ex tre -
ma men te gra ve o que vem acon te cen do com a Ama -
zô nia e com o Bra sil. É de fun da men tal im por tân cia
que es te ja mos vi gi lan tes. Esta re mos, V. Exª e eu,
aten tos, co bran do ati tu des, como te mos a obri ga ção
de fa zer, en vi dan do es for ços para que o novo Go ver -
no ga ran ta o que dis põe a Cons ti tu i ção: a au to de ter -
mi na ção dos po vos, o res pe i to nas re la ções in ter na ci -
o na is a se rem es ta be le ci das e o res pe i to em re la ção
à con vi vên cia com ou tros pa í ses. Res pe i to não sig ni -
fi ca sub ser viên cia e su bor di na ção aos in te res ses dos 
gran des. Por tan to, com par ti lho da pre o cu pa ção de V.
Exª com re la ção à Ama zô nia. Mu i to obri ga da.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço-lhe a ma ni fes ta ção, Se na do ra He lo í sa
He le na.

Não ape nas no que se re fe re à Ama zô nia, mas,
em mu i tos ou tros pon tos, não te mos di ver gi do, até
por que vi e mos do mes mo cam po pro fis si o nal – V. Exª
é en fer me i ra e eu sou mé di co – e com par ti lha mos do
pro ble ma do mais po bre, do mais so fri do, dos de si -
gua is. Trans por tan do-se es sas pre o cu pa ções para o
Bra sil e para a Ama zô nia, em par ti cu lar, que re pre -
sen ta 60% do ter ri tó rio bra si le i ro, te mos qua se uma
iden ti da de. É evi den te que, em al guns pon tos, po de -
mos di ver gir, o que é nor mal até en tre mem bros de
uma fa mí lia, mas o im por tan te é que, nes te caso, a
ques tão ide o ló gi ca de to dos os par ti dos con ver ge
para um úni co ide al. Alguns par ti dos po dem até não
con ver gir, por omis são ou por es que ci men to. Mas
quem ob ser var o que está acon te cen do, com um pou -
co de pa ciên cia, e ve ri fi car a ca de ia de pro vi dên ci as
to ma das, como bem o dis se V. Exª, como o en fra que -
ci men to das For ças Arma das, a li mi ta ção dos in ves ti -
men tos na Ama zô nia, verá que te nho ra zão.

Se na do ra He lo í sa He le na, bas ta va que se uti li -
zas sem as áre as que já fo ram tra ba lha das pelo ho -
mem; como se diz na lin gua gem téc ni ca, an tro po lo gi -

Novembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  23 22497

NOVEMBRO 2002204    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ca men te mo vi men ta das para o de sen vol vi men to da
Ama zô nia. Não es ta mos nem nos re fe rin do a no vas
áre as a se rem des ma ta das ou co lo ni za das, mas so -
men te àque las que re ce be ram do Incra aju da para re -
a li zar os as sen ta men tos que lá exis tem. Bas ta va que
se in ves tis sem nes sas áre as. Lá, não há aces so ao
Pro naf, não há aces so à me ca ni za ção da la vou ra,
não exis tem vi ci na is. Enfim, a Ama zô nia está re al -
men te pro gra ma da para fi car in vi a bi li za da e, com
isso, fra gi li za da por esse tipo de do mi na ção.

Os co lo ni a lis tas mo der nos usam to dos os ar ti fí -
ci os. Um de les, tão an ti go quan to o mun do, é a pro pa -
gan da, o con ven ci men to. Na me di da em que os pró -
pri os bra si le i ros se con ven ce rem de que a Al-Qa e da
e o Hez bol lah es tão na fron te i ra do nos so Bra sil, nós
mes mos ace i ta re mos que, ama nhã, a ONU in ter ve -
nha nes sa re gião. Por tan to, isso nada mais é do que
um tra ba lho de pro pa gan da, de con ven ci men to, pri -
me i ra men te, do mun do com pos to pe los pa í ses mais
ri cos, o G-7, que co man dam a OTAN e a ONU, e, de -
po is, dos pró pri os bra si le i ros, para não ha ver nem se -
quer re a ção. Va mos fi car pre o cu pa dos se a Al-Qa e da
e o Hez bol lah es ti ve rem no Bra sil.

Por tan to, Sr. Pre si den te, essa é a mi nha de nún -
cia, fe i ta re pe ti da men te. Nós, bra si le i ros, de to dos os
rin cões do Bra sil, pre ci sa mos acor dar para de fen der -
mos a nos sa Ama zô nia, de sen vol vê-la de ma ne i ra in -
te li gen te e, prin ci pal men te, res pon der por vin te e cin -
co mi lhões de bra si le i ros que lá vi vem, que es tão de -
sam pa ra dos pelo Go ver no Fe de ral e que são pou co
as sis ti dos pe los go ver nos es ta du a is, que não têm re -
cur sos su fi ci en tes. Isso agra va, por tan to, cada vez
mais, a pro fun da de si gual da de re gi o nal que exis te
en tre a Ama zô nia bra si le i ra e o res tan te do País.

Mu i to obri ga do.

O Sr. Na bor Jú ni or 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 ilus tre Se na dor Na bor Jú ni or.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, es ta mos a me nos de 40 dias da pos se do
novo Pre si den te da Re pú bli ca, Sr. Luiz Iná cio Lula da
Sil va, ele i to pelo povo bra si le i ro no se gun do tur no das 
ele i ções des te ano, em 27 de ou tu bro. E, em meio à
ex pec ta ti va de sua in ves ti du ra, é am plo o cli ma de
con fi an ça no que a fu tu ra ad mi nis tra ção po de rá re a li -
zar em prol da nos sa so ci e da de. 

Como to dos os ci da dãos bra si le i ros, ve nho
acom pa nhan do as de cla ra ções do Sr. Luiz Iná cio Lula 

da Sil va, e de al guns in te gran tes da sua as ses so ria,
so bre te mas que es tão na or dem do dia da im pren sa
na ci o nal e nos co men tá ri os dos ci da dãos. É o caso
das cha ma das “re for mas”, en tre elas, as re for mas tri -
bu tá ria, pre vi den ciá ria, po lí ti ca e do Ju di ciá rio – sen -
do que esta, pro va vel men te, ain da será ob je to de de li -
be ra ção do Se na do Fe de ral na atu al ses são le gis la ti -
va, a úl ti ma des ta le gis la tu ra, que se vai en cer rar no
dia 31 de ja ne i ro de 2003. 

Po rém, den tre os te mas que mais têm pre o cu -
pa do a na ci o na li da de, des ta ca-se a es ca la da da in fla -
ção. Abor da do, com fre qüên cia, pe los in te gran tes do
fu tu ro Go ver no, é por eles clas si fi ca do como uma de
suas pri o ri da des e, na re a li da de, deve vir a ser a pri -
me i ra pre o cu pa ção da ad mi nis tra ção Lula da Sil va. 

É ine gá vel que, nes ses úl ti mos me ses, prin ci -
pal men te des de se tem bro, a in fla ção re cru des ceu em 
nos so País. Os ín di ces me di dos pe los di ver sos ins ti -
tu tos tra di ci o na is – como a Fun da ção Ge tú lio Var gas
e o Di e e se, este vin cu la do aos sin di ca tos dos tra ba -
lha do res – têm de mons tra do que, nos úl ti mos me ses,
o sur to in fla ci o ná rio to mou um im pul so que, na ver da -
de, não es ta va nos pla nos do atu al Go ver no. Pre -
via-se, para o ano de 2002, algo em tor no de 5,5% a
6%, mas to dos ve mos que, pelo rit mo atu al, pro va vel -
men te va mos fe char o ano com uma taxa in fla ci o ná ria 
em tor no de 9% ou 10%. 

Isso é mu i to gra ve, por que te mos exem plos do
pas sa do. Eu me re cor do de que, no úl ti mo mês do go -
ver no do Pre si den te José Sar ney, a in fla ção deu uma
dis pa ra da tão gran de que che gou a ní ve is de qua se
70%, ape nas por que Fer nan do Col lor de Mel lo as su -
mi ria a Pre si dên cia.

Pa re ce-me que, há 13 anos, os agen tes eco nô -
mi cos, aí in clu í dos os em pre sá ri os de modo ge ral e
os pro du to res, in clu si ve os de bens de con su mo obri -
ga tó rio, du rá ve is e os de pro du tos ali men tí ci os, apro -
ve i ta ram-se do mo men to de tran si ção de go ver no
para ma jo rar as ta be las, de ma ne i ra exa ge ra da. 

Ago ra, per ce be mos que está acon te cen do a
mes ma co i sa. Hoje, são diá ri os os au men tos nos pre -
ços dos pro du tos de con su mo in dis pen sá vel e vi tal,
prin ci pal men te dos gê ne ros ali men tí ci os. Nós, que
tam bém so mos con su mi do res, te mos vis to que nos
su per mer ca dos, nas fe i ras, nos es ta be le ci men tos co -
mer ci a is que ven dem mer ca do ri as de con su mo fre -
qüen te da po pu la ção, es sas re mar ca ções têm sido
fre qüen te men te ado ta das nos úl ti mos dois ou três
me ses. 

De acor do com ín di ces dos ins ti tu tos que me -
dem a in fla ção no Bra sil, até mes mo a ces ta bá si ca,
dos tra ba lha do res que ga nham até dois sa lá ri os mí ni -
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mos, qua se do brou. Já al can ça o pró prio va lor do sa -
lá rio-base, R$200,00, quan do, no iní cio do ano, ela
es ta va em tor no de R$120,00.

A le var em con si de ra ção as al te ra ções dos pre -
ços dos pro du tos que cons ti tu em aque la ces ta bá si -
ca, che ga mos à con clu são de que, em 2002, a in fla -
ção, para as pes so as que ser vem de re fe rên cia para
seu cál cu lo, foi vá ri as ve zes su pe ri or a es ses 5% ou
6% que se alar de i am por aí. A alta ver ti gi no sa das ta -
ri fas e dos ser vi ços pú bli cos, as so ci a da aos bru ta is
au men tos nos pre ços dos com bus tí ve is, tam bém co -
la bo ra, po de ro sa men te, para que to dos os me ca nis -
mos de con tro le se jam que bra dos, per mi tin do o
acrés ci mo de vá ri os pon tos per cen tu a is aos li mi tes
pre vis tos no iní cio do ano.

Para che gar a tais con clu sões, ar ri ma mo-nos
nos da dos co le ta dos por ins ti tu tos li ga dos a or ga ni za -
ções obre i ras e pa tro na is, além das re par ti ções ofi ci -
a is. Aci ma de tudo, bas ta-nos lem brar que só o di e sel
e a ga so li na, des de ja ne i ro, já so fre ram mais de dez
re a jus tes – pu xan do, com eles, pra ti ca men te to dos os 
pre ços de to dos os pro du tos e ser vi ços ofe re ci dos
aos con su mi do res. 

O re ce io, que jul go im por tan te re i te rar, nes te
mo men to, da tri bu na do Se na do Fe de ral, é o de que
os em pre sá ri os, os pro du to res, os agen tes eco nô mi -
cos de um modo ge ral, to dos se apro ve i tem do mo -
men to, da tro ca de equi pes, para re pe tir o que pra ti ca -
ram na tran si ção do Go ver no José Sar ney para o de
Fer nan do Col lor de Mel lo, quan do a in fla ção che gou a 
al can çar in jus ti fi cá ve is 70%.

Sr. Pre si den te, to das as re for mas anun ci a das
pe los por ta-vo zes do fu tu ro Go ver no, e pelo pró prio
Pre si den te ele i to, são ne ces sá ri as e in dis pen sá ve is,
para do tar-se o País das con di ções in dis pen sá ve is a
que a fu tu ra ad mi nis tra ção te nha re al men te su ces so. 

A re for ma tri bu tá ria, ob je to da aná li se do Con -
gres so Na ci o nal há mu i tos anos, ora tra mi tan do na
Câ ma ra dos De pu ta dos, é po lê mi ca e vai, re al men te,
pro vo car re a ções dos Esta dos, dos Mu ni cí pi os e até
mes mo da União. Ale ga-se que ela pode es tar vi san -
do à re du ção do nú me ro de im pos tos e à trans for ma -
ção de al guns de les, hoje ar re ca da dos pe los Esta dos, 
como é o ICMS, num Impos to de Va lor Agre ga do, que
será re co lhi do pela União – e, isso, os Esta dos não
ace i ta rão, com re ce io de per der re ce i ta. Caso se pre -
ten da ado tar a pro pos ta do ex-De pu ta do Luiz Ro ber to 
Pon tes, do Impos to Úni co, à qual sou fa vo rá vel, a
União po de rá achar que fi ca rá no pre ju í zo; e, se sub -
tra í rem dos Mu ni cí pi os a ca pa ci da de de ar re ca dar al -
guns dos seus im pos tos, evi den te men te, eles tam -
bém re a gi rão. 

Como se vê, a re for ma tri bu tá ria não é mu i to fá -
cil de ser apro va da no Con gres so Na ci o nal, por que
vai, sem dú vi da, al te rar a ca pa ci da de fi nan ce i ra e
eco nô mi ca da União, dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os.
Se al guns en tes pú bli cos vão ga nhar, ou tros ine vi ta -
vel men te vão per der – e es ses não con cor da rão, de -
cer to, com al te ra ções em tal sen ti do. E é por essa ra -
zão que ela está na Câ ma ra dos De pu ta dos há vá ri os
anos: por não se ter che ga do, ain da, a um con sen so
ca paz de aca bar com a bi tri bu ta ção, com os im pos tos
em cas ca ta e as sim por di an te.

Mes mo ha ven do boa von ta de do novo Go ver no
e dos Par la men ta res que vão to mar pos se no dia 1º
de fe ve re i ro do pró xi mo ano, ins ta lan do, as sim, uma
nova le gis la tu ra no Bra sil, não po de mos con tar que
isso vá ser mu i to fá cil. Tra ta-se, re al men te, de um pro -
ces so que vai de man dar lar go es pa ço de tem po, des -
per tan do o apo io de al guns e a ob je ção de ou tros.

A re for ma pre vi den ciá ria, por sua vez, já ten ta da 
pelo Go ver no de Fer nan do Hen ri que Car do so, só foi
con clu í da em par te, por que tam bém tem mu i tos pon -
tos re al men te con trá ri os aos le gí ti mos in te res ses de
pes so as e de en ti da des. É uma re for ma di fí cil de ser
im ple men ta da e não vai ser as sim, com tan ta fa ci li -
da de, que o novo Go ver no con se gui rá al can çar o ob -
je ti vo de pro mo vê-la du ran te os qua tro anos do seu
man da to.

E a re for ma po lí ti ca? Esta tal vez seja a mais di fí -
cil, Sr. Pre si den te, por que, nos mol des em que está
sen do pro pos ta, atin gi rá os Par ti dos e mu i tos po lí ti -
cos mi li tan tes. Ela, cer ta men te, pro cu ra rá in tro du zir a
fi de li da de par ti dá ria, com a qual con cor do in te i ra men -
te, para for ta le cer os Par ti dos Po lí ti cos. No en tan to,
há mu i tos Par la men ta res que vi vem tro can do de Par -
ti do qua se que men sal men te. No mais das ve zes, é
gen te que não se acos tu ma a mi li tar na opo si ção e,
con se qüen te men te, não ace i ta a ri gi dez éti ca da fi de -
li da de à le gen da que lhe con fe riu o man da to.

Ou tro pon to con tra di tó rio, re je i ta do sis te ma ti ca -
men te pe los pe que nos par ti dos, é a cha ma da cláu su -
la de bar re i ra, a qual, en tran do em vi gor nas ele i ções
de 2006, obri ga rá to das as agre mi a ções a ob ter o mí -
ni mo de 5% de vo tos para a Câ ma ra dos De pu ta dos,
dis tri bu í dos em nove Esta dos da Fe de ra ção, como re -
qui si to in dis pen sá vel à sua exis tên cia le gal e ao usu -
fru to dos be ne fí ci os da le gis la ção po lí ti co-par ti dá ria.
Acre di to que se tal exi gên cia já ti ves se sido ado ta da,
nas re cen tes ele i ções de ou tu bro, mu i tos dos atu a is
par ti dos po lí ti cos, já a par tir do pró xi mo ano, so fre ri -
am seu im pac to. 

Por tan to, na re for ma po lí ti ca há pon tos po si ti -
vos, para al guns, e pon tos ne ga ti vos, a ju í zo de ou -
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tros, o que a tor na um pon to di fí cil de ser de ci di do no
Con gres so Na ci o nal.

Cre io que a Re for ma da Ma gis tra tu ra, que tra mi -
ta no Le gis la ti vo há nove anos, já atin giu a ma tu ri da de 
ne ces sá ria para ser vo ta da ain da no pre sen te pe río -
do de li be ra ti vo – aliás, ve ri fi co que essa ma té ria cons -
ta rá da Ordem do Dia, na ses são da pró xi ma quar -
ta-fe i ra. Para tan to, es pe ro que as Srªs e os Srs. Se na -
do res, côns ci os das suas res pon sa bi li da des e em
con so nân cia com o de se jo da ma i o ria da po pu la ção,
apro vem a Re for ma do Po der Ju di ciá rio, ain da nes ta
ses são le gis la ti va, por que se tra ta de ma té ria ne ces -
sá ria à agi li za ção da Jus ti ça bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, os co men tá ri os fe i tos a res pe i to
do em per ra men to da Jus ti ça, com pre ju í zo para as
par tes que a de man dam, em bus ca da de fe sa dos
seus in te res ses, são re a is, in dis cu tí ve is, e não há
como de i xar de aten dê-los.

Nas Cor tes Su pe ri o res e nas ins tân ci as es ta du a -
is há um acú mu lo de mi lhões de ca u sas. Só no Tri bu nal 
Su pe ri or do Tra ba lho exis tem mais de 800 mil pro ces -
sos tra mi tan do, ori un dos da Jus ti ça de Pri me i ro e Se -
gun do Gra us dos Esta dos. De igual modo, tam bém
ocor re com o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça e até mes mo 
no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que re ce be um vo lu me
enor me de pro ces sos pro ve ni en tes de vá ri os Esta dos,
como São Pa u lo, Mi nas Ge ra is e Rio de Ja ne i ro.

Então, um dos dis po si ti vos da Re for ma do Po -
der Ju di ciá rio, que irá de sa fo gar a Jus ti ça bra si le i ra, é
exa ta men te a cha ma da Sú mu la Vin cu lan te, que, in -
clu si ve, foi ob je to de emen da cons ti tu ci o nal, já apro -
va da aqui no Se na do Fe de ral, de au to ria do no bre Se -
na dor Ro nal do Cu nha Lima, a qual se en con tra em
tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos e ago ra foi in -
se ri da na cha ma da Re for ma do Ju di ciá rio. Sua apli ca -
ção agi li za rá a Jus ti ça bra si le i ra, na me di da em que
ser vi rá de pa râ me tro para os ju í zes de Pri me i ro Grau, 
nos Esta dos e nos Mu ni cí pi os. 

Ações já jul ga das pe los Tri bu na is Su pe ri o res,
des de que o te nham sido por quo rum qua li fi ca do, vão
ser vir para que os ju í zes, com base na Sú mu la Vin cu -
lan te, pos sam dar des pa chos su má ri os às do mes mo
teor. Com isso, sa i rão ga nhan do as pes so as que de -
man dam a Jus ti ça bra si le i ra. Sei que exis tem opi niões
con trá ri as à ado ção des sa Sú mu la, como é o caso da
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil – opi nião, aliás, aqui
já ma ni fes ta da, por in ter mé dio de do cu men to en ca mi -
nha do pelo pre si den te da Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil, lido pelo Se na dor Tião Vi a na na ses são da úl ti -
ma quar ta-fe i ra – e tam bém pe los ju í zes de Pri me i ro
Grau, que te mem vir a per der o po der de ci só rio. 

Ora, sa be mos que o que mais em per ra o fun ci o -
na men to da Jus ti ça são os re cur sos con ti nu a dos de
Tri bu nal para Tri bu nal, de juiz para Tri bu nal es ta du al,
de Tri bu nal es ta du al para Tri bu nal fe de ral – em Bra sí -
lia, do Tri bu nal Fe de ral para o Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça e, fi nal men te, para o Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral. Além do mais, inú me ras ca u sas, so bre tu do as tra -
ba lhis tas, le vam anos para se rem re sol vi das, ao pas -
so que um tra ba lha dor po de ria en trar com uma ação
tra ba lhis ta na Jun ta de Con ci li a ção e Jul ga men to do
Mu ni cí pio onde re si de, na pers pec ti va de ver tal ação
ser re sol vi da em um mês, no má xi mo, por já exis tir ju -
ris pru dên cia do Tri bu nal do Tra ba lho, em Bra sí lia.
Por tan to, S. Exª, o juiz da co mar ca, po de rá jul gar uma 
ação des sa na tu re za sem de lon gas inú te is, en quan to
que, pe las nor mas atu a is, tais ca sos le vam até vin te
anos para se rem de ci di dos. 

Sr. Pre si den te, são tan tos os anos gas tos em
trâ mi tes su ces si vos e in ter mi ná ve is que, por di ver sas
ve zes, quan do o Tri bu nal Su pe ri or pro la ta a de ci são
de fi ni ti va, o im pe tran te já fa le ceu! 

A Sú mu la Vin cu lan te, é pre ci so que se en ten da,
está sen do ob je to de um dis po si ti vo da lei de or ga ni -
za ção ju di ciá ria, como par te das so lu ções para agi li -
zar o fun ci o na men to da Jus ti ça bra si le i ra.

Espe ro que o Se na do te nha, na pró xi ma se ma -
na, a ne ces sá ria sen si bi li da de de não só apro var a
Re for ma do Ju di ciá rio, como tam bém avan ce na im -
plan ta ção da Sú mu la Vin cu lan te, que ser vi rá de pa râ -
me tro para as de ci sões dos ju í zes e dos Tri bu na is de
Pri me i ro e Se gun do Gra us. 

To da via, Sr. Pre si den te, o que mais nos pre o cu -
pa, aci ma de to das es sas re for mas anun ci a das, é a
es ca la da da in fla ção, que está cor ro en do, de ma ne i ra
ine xo rá vel, a eco no mia do povo bra si le i ro nos úl ti mos
me ses. 

Exi gem-se me di das pre ven ti vas, por par te não
ape nas do atu al Go ver no, mas tam bém do vin dou ro,
o qual já tem de de ci dir, des de já, com que ar mas
com ba te rá a in fla ção. 

Se am bos não se cons ci en ti za rem da ne ces si -
da de des se com ba te, che ga re mos a uma si tu a ção in -
sus ten tá vel: a vol ta de uma in fla ção na casa de 10%,
12% e até 15% ao mês – ou co i sa até pior, ín di ces ab -
sur dos aci ma de 70%, numa tran si ção como a que
hoje vi ve mos, quan do o en tão Pre si den te José Sar -
ney pas sa va o Go ver no ao seu su ces sor, o en tão Pre -
si den te ele i to Fer nan do Col lor de Mel lo.

É o aler ta que faço à Na ção, nes ta ses são do
Se na do Fe de ral.

Mu i to obri ga do.
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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.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 10 ho ras e
18mi nu tos.)

CONGRESSO NACIONAL
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TECNOLOGIA
DIGITAL

(Cri a da na 2ª Re u nião do Con se lho, em 26.6.2002)

DIA 10 DE OUTUBRO DE 2002
QUINTA-FEIRA, ÀS 14H, NA SALA Nº 6 

DA ALA SENADOR NILO COELHO

Ata Cir cuns tan ci a da da 2ª Re u nião da Co mis -
são de Tec no lo gia Di gi tal, re a li za da em 10 de ou tu -
bro de 2002, quin ta-fe i ra, às 14h, na Sala nº 6 da
Ala Se na dor Nilo Co e lho, des ti na da à aná li se da
“Po lí ti ca para Ado ção de Tec no lo gia Di gi tal no Ser vi -
ço de Ra di o di fu são de Sons e Ima gens no Bra sil” do 
Go ver no Fe de ral e de al ter na ti vas para a TV Di gi tal
no Bra sil.

Esti ve ram pre sen tes os Srs. Con se lhe i ros:

DANIEL KOSLOWSKY HERZ 
(Co or de na dor da Co mis são)
Re pre sen tan te da ca te go ria 
pro fis si o nal dos jor na lis tas

FERNANDO BITTENCOURT
Enge nhe i ro com no tó rio co nhe ci men to

 na área de Co mu ni ca ção So ci al

GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is 

de ci ne ma e ví deo

MIGUEL CIPOLLA JR.
Enge nhe i ro com no tó rio co nhe ci men to 

na área de Co mu ni ca ção So ci al (Su plen te)

Par ti ci pa ram como re pre sen tan tes de Mi nis -
té ri os e Ana tel:

ARNALDO GOMES SERRÃO
Co or de na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas

 em Tec no lo gia da Se cre ta ria do 
De sen vol vi men to da Pro du ção 

Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e
Co mér cio Exte ri or

LÁZARO JOSÉ DE BRITO
Asses sor Espe ci al do 

Mi nis té rio das Co mu ni ca ções

MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA
Su pe rin ten den te de Ser vi ços de 

Co mu ni ca ção  de Mas sa Subs ti tu to 
Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções - Ana tel

O Mi nis té rio da Fa zen da não de sig nou re pre -
sen tan te para a re u nião.

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – Se nho res in te gran tes da Co mis são de Tec no -
lo gia Di gi tal do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, se -
nho res con vi da dos, se nho ras e se nho res, de cla ro
aber ta a se gun da au diên cia pú bli ca da Co mis são de
Tec no lo gia Di gi tal, cri a da pelo Con se lho de Co mu ni -
ca ção So ci al em sua se gun da re u nião, re a li za da em
26 de ju nho úl ti mo.

A pre sen te re u nião des ti na-se à dis cus são a
res pe i to da po lí ti ca do Go ver no Fe de ral para ado ção
de tec no lo gia di gi tal do ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens no Bra sil, re cen te men te pu bli ca da no
Diá rio Ofi ci al da União, de 12 do cor ren te, e ane xo à
Expo si ção de Mo ti vos nº 1247, de 6 de se tem bro, do
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, Dr. Ju a rez
Qu a dros do Nas ci men to, bem como ao es tu do de al -
ter na ti vas para a TV di gi tal no Bra sil.

Com a fi na li da de de co lher sub sí di os para o po -
si ci o na men to do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al
em re la ção à so li ci ta ção de um pe di do de pa re cer da
Mesa do Se na do, o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci -
al, por in ter mé dio das ati vi da des da Co mis são de
Tec no lo gia Di gi tal, dá pros se gui men to a uma sé rie de 
au diên ci as pú bli cas e co le ta de in for ma ções des ti na -
das a sub si di ar o de ba te des te tema no ór gão.

Para este fim, con vi da mos para par ti ci par des ta
dis cus são os re pre sen tan tes dos Mi nis té ri os da Fa -
zen da, do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or, das Co mu ni ca ções e da Agên cia Na ci o nal
de Te le co mu ni ca ções.

O Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e
Co mér cio Exte ri or tem como Re pre sen tan te o Sr.
Arnal do Go mes Ser rão, Co or de na dor-Ge ral das
Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia da Se cre ta ria do
De sen vol vi men to da Pro du ção; o Mi nis té rio das Co -
mu ni ca ções é re pre sen ta do pelo Sr. Lá za ro José de
Bri to, Asses sor Espe ci al da que le ór gão. A Agên cia
Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções está re pre sen ta da
pelo Sr. Mar co ni Tho maz de Sou za Maya, Su pe rin ten -
den te de Ser vi ço de Co mu ni ca ção de Mas sa Subs ti -
tu to da Ana tel.
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Se gun do in for ma ções que re ce be mos, o Mi nis -
té rio da Fa zen da ain da não de sig nou en car re ga dos
para a im ple men ta ção da po lí ti ca ba i xa da pelo Go ver -
no Fe de ral no úl ti mo dia 12 de se tem bro.

A nos sa di nâ mi ca de tra ba lho pre vê que os nos -
sos con vi da dos te rão quin ze mi nu tos para apre sen tar 
suas con si de ra ções ini ci a is, após o que fi ca rão à dis -
po si ção para os co men tá ri os, in da ga ções e in ter lo cu -
ção com os in te gran tes da Co mis são de Tec no lo gia
Di gi tal. A pri me i ra ex po si ção, por quin ze mi nu tos,
para apre sen ta ção das con si de ra ções ini ci a is, será
fe i ta pelo Asses sor Espe ci al do Mi nis té rio das Co mu -
ni ca ções, Lá za ro José de Bri to.

O SR. LÁZARO JOSÉ DE BRITO (Asses sor
Espe ci al do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções) – Boa-tar -
de, se nho ras e se nho res. É com pra zer que com pa re -
ço a esta Co mis são para par ti ci par da dis cus são so -
bre TV di gi tal ter res tre.

A sis te má ti ca pre vis ta pelo Mi nis tro Ju a rez Qu a -
dros é a se guin te: o Mi nis té rio das Co mu ni ca ções fez
a po lí ti ca, que já é do co nhe ci men to de to dos; o Pre si -
den te da Re pú bli ca apro vou-a; a Ana tel de li be ra so -
bre o pa drão tec no ló gi co, ela bo ra o mo de lo de ne gó ci -
os e o mo de lo de tran si ção e es ta be le ce a re gu la men -
ta ção téc ni ca; essa aná li se vol ta ao Mi nis té rio das Co -
mu ni ca ções, que, com a pró pria Ana tel, o Mi nis té rio da 
Fa zen da e o Mi nis té rio de De sen vol vi men to, Indús tria
e Co mér cio Exte ri or, faz uma ava li a ção ge ral, a qual
será le va da ao Pre si den te da Re pú bli ca para a de ci -
são fi nal. Essa foi a sis te má ti ca com bi na da pelo Mi -
nis tro Qu a dros com o Pre si den te da Re pú bli ca.

A TV di gi tal ter res tre no mun do é um ad ven to re -
la ti va men te novo e até pou co di fun di do. Trou xe uma
ta be la so bre a qual, de po is, po de re mos con ver sar um 
pou co. 

Para ter mos uma idéia, o Re i no Uni do e os Esta -
dos Uni dos im plan ta ram a TV di gi tal em 1998, a Su é -
cia e a Espa nha, em 1999.

Exis tem três me i os de re cep ção do si nal de TV:
por cabo, sa té li te e ter res tre, que é o as sun to de que
va mos tra tar hoje, aqui.

O Bra sil, hoje, tem 81% des se si nal re ce bi do via
ter res tre, por on das ra di o e le tro mag né ti cas de pro pa -
ga ção ter res tre. Para se ter uma idéia, a TV a cabo, no 
Bra sil, cor res pon de a 7,5%; o sa té li te, a 13% e o ter -
res tre, como fa lei, a 81%. Isso para dar, mais ou me -
nos, 100%. Con tras tan do com isso, TV a cabo e sa té -
li te, nos Esta dos Uni dos, já so mam qua se 85%.
Então, no Bra sil, ba si ca men te o si nal é re ce bi do via
ter res tre.

A TV a cabo e por sa té li te é paga. Então, no Bra -
sil, a nos sa idéia é a de man ter a TV ter res tre, até
para man ter as mes mas con di ções da TV ana ló gi ca
hoje. Os pon tos bá si cos des sa po lí ti ca di gi tal... Antes
de o Mi nis tro li be rar e o Pre si den te apro var, essa po lí -
ti ca foi bas tan te dis cu ti da com to dos os in te res sa dos
– os fa bri can tes e as emis so ras de te le vi são –, até ser 
apro va da e pa re ce que o re sul ta do tem sido mu i to
bom, ela tem sido elo gi a da.

Os pon tos bá si cos des sa po lí ti ca são os se guin -
tes: pro mo ver a in clu são di gi tal; atu a li zar e re vi ta li zar o
se tor de ra di o di fu são e a in dús tria ele trô ni ca na ci o nal;
oti mi zar o uso do es pec tro de ra di o fre qüên cia; me lho -
rar a qua li da de da ima gem e do som e con tri bu ir para a 
con ver gên cia dos ser vi ços de te le co mu ni ca ções.

A Ana tel cer ta men te fa la rá so bre as apli ca ções,
mas gos ta ria de ci tar qua tro que con si de ro bas tan te
im por tan tes: a TV di gi tal traz a tela como se fos se um
ci ne ma. Isso é bas tan te in te res san te, por que aca bam 
os chu vis cos. A se gun da co i sa que hoje não exis te é a 
re cep ção mó vel. Qu an do se co lo ca uma te le vi são em
um au to mó vel ou em um ôni bus de tu ris mo, não se
con se gue ver nada. A ou tra é a re cep ção por tá til. Vai
che gar um dia em que o nos so ce lu lar terá te le vi são.
Então, essa TV di gi tal já está con ver gin do para isso.
Há tam bém a in te ra ti vi da de, que é uma ma ne i ra de se 
“fa lar com a te le vi são”.

Se rão exi gi das dos de ten to res da tec no lo gia
con tra par ti das co mer ci a is, in dus tri a is e tec no ló gi cas.
Há que se va lo ri zar a in dús tria na ci o nal, que já fa bri ca 
a to ta li da de dos te le vi so res ana ló gi cos, po rém im por -
ta a ma i o ria dos seus com po nen tes.

Te mos que apro ve i tar a opor tu ni da de para es ti -
mu lar o cres ci men to do par que in dus tri al, com a fa bri -
ca ção no País dos equi pa men tos de trans mis são e
te le vi são di gi ta is, do apa re lho, já que o mer ca do bra -
si le i ro é pro mis sor, exis tin do pos si bi li da de de ex por -
ta ção para os pa í ses vi zi nhos, que têm hoje cer ca de
30 mi lhões de apa re lhos. O Fer nan do es ta va até di -
zen do que uma boa idéia se ria, de po is dis so tudo
apro va do, sair pelo con ti nen te, ten tan do com pa ti bi li -
zar essa tec no lo gia que virá – que não sa be mos ain -
da qual será – com os ou tros pa í ses.

Po rém, o mais im por tan te do pro ces so, na vi são 
do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, é o con su mi dor.
Ten do em vis ta que, no Bra sil, a te le vi são aber ta al -
can ça mais de 80% dos do mi cí li os, per fa zen do um to -
tal de, apro xi ma da men te, 50 mi lhões de apa re lhos, é
im pe ra ti vo que a te le vi são di gi tal seja aber ta, li vre e
gra tu i ta, como é a te le vi são ana ló gi ca. Então, a idéia
de te le vi são a cabo ou sa té li te, para atin gir es ses
80%, de ve ria ser ter res tre. Que pro por ci o ne ao povo
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edu ca ção, cul tu ra e en tre te ni men to; con tri bua para a
ga ran tia da uni ver sa li da de do idi o ma, para a in te gra -
ção na ci o nal e para o exer cí cio da ci da da nia, bem
como ser aces sí vel à po pu la ção aten di da pela TV
ana ló gi ca.

Re gis tro, ain da, a im por tân cia do con su mi dor.
Va lo ri za mos mu i to o con su mi dor haja vis ta não nos
in te res sar ape nas o lado so ci al. Se a base de con su -
mi do res au men ta, cres ce tam bém o nú me ro de apa -
re lhos fa bri ca dos, con se qüen te men te a in dús tria pro -
duz mais; di mi nui o pre ço e, as sim, no va men te, tor -
nam-se mais aces sí ve is à po pu la ção; au men ta a
quan ti da de de pro gra mas de te le vi são di gi ta li za dos e, 
por con se guin te, o nú me ro de pa tro ci na do res para os
pro gra mas. Essa si tu a ção gera um ci clo e, no fu tu ro, a 
te le vi são di gi tal será como a te le vi são atu al men te.
Qu an do era pre to e bran co e pas sou a ser em co res,
to dos fi ca ram com medo, ques ti o na ram o que ocor re -
ria e se se ria mu i to caro. Hoje, di zem que ain da exis te
TV em pre to e bran co – não sei. Por tan to, te nho a im -
pres são de que, em 10 anos, a te le vi são di gi tal será
uma re a li da de e, em al gum mo men to, não ha ve rá
mais o sis te ma ana ló gi co.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky

Herz) – Obri ga do, Sr. Lá za ro.
Pas so, ime di a ta men te, à ex po si ção ini ci al, por

quin ze mi nu tos, do Su pe rin ten den te de Ser vi ços de
Co mu ni ca ção de Mas sa Subs ti tu to da Agên cia Na ci o -
nal de Te le co mu ni ca ções, Mar co ni Tho maz de Sou za
Maya.

O SR. MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA
(Su pe rin ten den te de Ser vi ços de Co mu ni ca ção de
Mas sa Subs ti tu to da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções) – Obri ga do.

Sr. Da ni el Kos lowscky Herz, Sr. Lá za ro José de
Bri to, Sr. Arnal do Go mes Ser rão, se nho ras e se nho -
res, a Ana tel foi con vi da da a par ti ci par des ta re u nião
e sen te-se mu i to hon ra da em fazê-lo, tra zen do in for -
ma ções que pos sam aju dar no pa pel prin ci pal do
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, que é as ses so rar
o Con gres so Na ci o nal, numa si tu a ção tão im por tan te
para a so ci e da de bra si le i ra como um todo: a pas sa -
gem do pa drão ana ló gi co para o di gi tal no ser vi ço de
te le vi são.

As im pli ca ções des sa pas sa gem afe ta rão pra ti -
ca men te 100% da po pu la ção bra si le i ra, uma vez que
– como o Sr. Lá za ro ex pôs há pou co – 87% dos do mi -
cí li os bra si le i ros des fru tam da que la que, em mu i tos
ca sos, é a úni ca pos si bi li da de de la zer do ci da dão
bra si le i ro. Em 87% des ses do mi cí li os, há te le vi são,

que é o meio pelo qual a po pu la ção con se gue ter in -
for ma ção, la zer e al gu ma cul tu ra. A dis se mi na ção e o
pro ble ma da pre ser va ção da uni da de lin güís ti ca na ci -
o nal – que é tão im por tan te – de vem-se, em gran de
par te, tan to à ra di o di fu são so no ra, que tam bém está
em via de di gi ta li za ção, quan to à te le vi são, as sun to
do mo men to nes ta au diên cia pú bli ca.

Trou xe al gu mas in for ma ções, as pec tos téc ni cos 
e his tó ri cos. Pri me i ra men te, es cla re ce rei o que sig ni -
fi ca a te le vi são di gi tal. Sr. Da ni el, esta é a pri me i ra vez 
que par ti ci po do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al e
pre ten do equa li zar al guns pon tos para ter mos o mes -
mo en ten di men to do que es ta mos fa lan do.

Qu an do nos re fe ri mos à trans mis são ter res tre
de si na is de te le vi são e ra di o di fu são, in cor po ran do as
po ten ci a li da des de tec no lo gia di gi tal, es ta mos sim -
ples men te di gi ta li zan do a te le vi são, que, atu al men te,
é fe i ta de for ma ana ló gi ca. O si nal de te le vi são está
sen do di gi ta li za do, as sim como o si nal de ví deo.

Como dis se, em re la ção à pe ne tra ção da te le vi -
são no Bra sil, 87,7% dos do mi cí li os – 44 mi lhões –
pos su em TV ana ló gi ca, cor res pon den do, por tan to, a
40,6 mi lhões de do mi cí li os com TV. A mé dia de te le vi -
so res por do mi cí lio é de, apro xi ma da men te, 1,4%,
atin gin do um to tal de 57 mi lhões de te le vi so res. Essas 
in for ma ções es tão sen do co le ta das tan to pela UIT
quan to pela Ele tros – Asso ci a ção Na ci o nal dos Fa bri -
can tes de Pro du tos Ele tro e le trô ni cos.

No que tan ge às ca rac te rís ti cas da te le vi são no
Bra sil, como mu i to bem fa lou o Re pre sen tan te do Mi -
nis té rio das Co mu ni ca ções, ba se ia-se fun da men tal -
men te na mo da li da de ter res tre de pres ta ção de ser vi -
ço de te le vi são. Os ca bos DTH e MMDS mon tam um
to tal en tre 7% e 8% do con su mo de te le vi são no Bra sil 
– por cen ta gem de den si da de de as si na tu ras por do -
mi cí lio no País. 

A te le vi são bra si le i ra ca rac te ri za-se por ser de li -
vre re cep ção, vis to que quem tem um apa re lho não
de pen de de mais nada para re ce ber esse si nal. Qu -
an to às re ce i tas por ve i cu la ção, ba si ca men te, re mu -
ne ra-se a pres ta ção de ser vi ço por meio de pu bli ci da -
de. O con te ú do da TV aber ta é con si de ra do mu i to
bom, di fe ren ci an do-se in clu si ve em re la ção a pa í ses
vi zi nhos do Mer co sul, como a Argen ti na. Exis te, no
Bra sil, uma te le vi são aber ta de boa qua li da de.

No que diz res pe i to aos con su mi do res de te le vi -
são por as si na tu ra, a ma i o ria dos apa re lhos, quan do
co nec ta dos, es tão li ga dos à te le vi são aber ta, o que
evi den cia o item an te ri or. Mu i tas ve zes, essa é uma
for ma de me lho rar a qua li da de do si nal. As pes so as
pre fe rem ter a te le vi são por as si na tu ra para as sis tir a
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um si nal de me lhor qua li da de, mas, ine ga vel men te,
pro du zi mos os me lho res con te ú dos em ní vel mun di al.

O mo de lo atu al é con si de ra do de êxi to em vir tu -
de da pe ne tra ção. To das as fa mí li as mais po bres
exis ten tes nes te País têm aces so à te le vi são e, de
al gu ma for ma, são in flu en ci a das por esse meio de
co mu ni ca ção.

Des de o mo men to em que co me ça mos a ana li sar
essa mo di fi ca ção, ti ve mos vá ri as pre o cu pa ções, que,
por uma in crí vel co in ci dên cia, es tão in clu í das nas po lí ti -
cas que o Mi nis té rio das Co mu ni ca ções aca bou de pu -
bli car. Pre o cu pa va-nos a obri ga ção de fa zer com que
esse meio de co mu ni ca ção, esse ser vi ço con tri bu ís se 
para a in clu são di gi tal. O Mi nis tro Pi men ta da Ve i ga já
se pre o cu pa va com o gap di gi tal. Essa é uma pre o cu -
pa ção do time que vem tra ba lhan do com os as pec tos
téc ni cos du ran te toda essa ati vi da de.

Não se pre ten de mu dar a ma nu ten ção da li vre
re cep ção com aces so gra tu i to por toda a po pu la ção.
Como o Re pre sen tan te do Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções aca bou de di zer, não se quer, em hi pó te se al gu -
ma, mu dar esta ca rac te rís ti ca: a li vre re cep ção, com
aces so gra tu i to por toda a po pu la ção.

De ve mos pre o cu par-nos com o equi lí brio eco -
nô mi co do ra di o di fu sor du ran te o si mul cas ting – ex -
pli ca rei essa de no mi na ção a se guir. Para um mo de lo
de im plan ta ção, es ta mos pen san do em co lo car no ar
os dois si na is – tan to o di gi tal quan to o ana ló gi co –
num pe río do con si de rá vel de tem po para que quem ti -
ver o re cep tor di gi tal pos sa re ce ber o si nal di gi tal e
quem pos su ir o re cep tor ana ló gi co pos sa re ce ber o
si nal ana ló gi co. Esse pro ce di men to pro por ci o na rá
dois ti pos de pro gra ma ção no ar: uma ana ló gi ca e ou -
tra di gi tal. Assim, o pro du tor de con te ú do, o ra di o di fu -
sor de ve rá ter duas es tru tu ras jo gan do o si nal no ar:
uma ana ló gi ca e ou tra di gi tal. 

O ter mo si mul cas ting sig ni fi ca a pro pa ga ção
si mul tâ nea dos si na is ana ló gi co e di gi tal. Isso, num
pri me i ro mo men to, pode não ser sig ni fi ca ti vo – há os
cus tos para tan to –, mas será sem pre sig ni fi ca ti vo. E
vai che gar a um pon to em que o ana ló gi co vai co me -
çar a dar pro ble ma, prin ci pal men te quan do mais de
50% dos te les pec ta do res es ti ve rem usan do a tec no -
lo gia di gi tal, quan do ha ve rá a ne ces si da de de se re a -
va li ar a pos si bi li da de de pro pa ga ção si mul tâ nea dos
dois si na is.

Agre ga ção de no vas apli ca ções pro por ci o na das 
pela tec no lo gia di gi tal de trans mis são ter res tre ao
mo de lo atu al de te le vi são. Quer di zer, quan do se di gi -
ta li za um de ter mi na do si nal de te le co mu ni ca ções,
abrem-se, des cor ti nam-se pos si bi li da des de uti li za -

ção da que le meio. Ele pas sa a ser um meio de trans -
mis são de bits. Então, po dem-se fa zer ou tras apli ca -
ções, não ape nas a de dis tri bu i ção de si na is de ví deo
e áu dio para o pú bli co em ge ral.

Ga ran tia dos ga nhos tec no ló gi cos aos con su mi -
do res de ma i or ren da, sem pre ju í zo da uni ver sa li za -
ção. Essa é uma ou tra pre o cu pa ção. Qu e re mos que
aque le que pode com prar tec no lo gia te nha ga ran ti do
esse di re i to, que pos sa in cre men tar os seus ser vi ços
tec no lo gi ca men te fa lan do, mas sem se es que cer do
po bre zi nho lá do can tão, que tem o seu ser vi ço ana ló -
gi co e uti li za um apa re lho pelo qual teve con di ções de 
pa gar, para que pos sa re ce ber esse ser vi ço. Não se
pode es que cer isso. Por tan to, te mos que fa zer uma
com po si ção para aten der aos dois la dos da ca ma da
so ci al, ou às vá ri as ins tân ci as da ca ma da so ci al.

Com re la ção aos pa drões, es tão dis po ní ve is,
hoje, e re fe ren da dos pela União Inter na ci o nal das Te -
le co mu ni ca ções, três pa drões: um é o nor te-ame ri ca -
no, já bas tan te di fun di do, o ATSC, ba se a do numa tec -
no lo gia de mo du la ção ana ló gi ca, 8 VSB; o DVBT, que
é o pa drão eu ro peu, que já muda, ba si ca men te, a mo -
du la ção, é um pon to bá si co de di fe ren ça en tre o
ATSC e o DVBT; e o ISDBT, que é ba se a do na mes ma 
tec no lo gia de mo du la ção do DVBT, que é o COFDM,
que é o pa drão ja po nês. Até o ATSC de ve ria ter um “t”
na fren te, por que são to dos eles para pro pa ga ção ter -
res tre. Não es ta mos fa lan do aqui de cabo, de MRDS,
não es ta mos fa lan do de sa té li te, mas de pro pa ga ção
aber ta, ter res tre, de te le vi são di gi tal.

Um bre ve his tó ri co, para nos si tu ar mos no tem po.
A his tó ria da te le vi são di gi tal teve iní cio com o

gru po COM-TV, no Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, em
1991, que co me çou a es tu dar a pos si bi li da de de in -
tro du ção de te le vi são de alta de fi ni ção – es tou fa lan -
do aqui para o Fer nan do Bit ten court, que con ta essa
his tó ria me lhor do que eu!

A pri me i ra pre o cu pa ção era a te le vi são de alta
de fi ni ção. O ATSC veio com esta base: te le vi são de
alta de fi ni ção, para isso o pa drão se pro põe. E, na
épo ca, co in ci den te men te, cri a mos o gru po COM-TV
para es tu dar essa pos si bi li da de. De po is ele evo lu iu
para a te le vi são di gi tal de uma for ma mais am pla.

Em se tem bro de 1994, foi cri a do o gru po téc ni co 
for ma do pela So ci e da de de Enge nha ria de Te le vi são,
SET, do qual te mos re pre sen tan tes aqui tam bém – o
Sr. Ci pol la é mem bro des se gru po –, em con jun to com 
a Abert, Asso ci a ção Bra si le i ra de Emis so ras de Rá dio 
e Te le vi são, com o ob je ti vo de pre pa rar os ra di o di fu -
so res para a in tro du ção da te le vi são di gi tal. Isso re -
sul tou em que esse gru po, que qua se se tor nou um
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unís so no SET/Abert ou Abert/SET, fi zes se toda a
par te prá ti ca de tes tes des ses equi pa men tos e do de -
sem pe nho des ses pa drões.

De ou tu bro de 1999 a abril de 2002, a Ana tel con -
du ziu os tes tes. Quer di zer, co or de na mos a ati vi da de
des se gru po, com tes tes tan to de cam po quan to de la -
bo ra tó rio. O Insti tu to Mac ken zie, de São Pa u lo, fa zia os 
tes tes in do or, ou seja, de la bo ra tó rio. De zes se te emis -
so ras fo ram au to ri za das a fa zer es ses tes tes, usan do
uma tor re da TV Cul tu ra de São Pa u lo, com os três pa -
drões. Pri me i ro, ini ci ou-se com o ATSC e o DVB, por -
que o ISDB não es ta va pron to à épo ca em que co me -
ça mos; de po is, in cor po rou-se o pa drão ISDB para
com por a ca de ia de tes tes to tal dos pa drões.

O pro ces so de es co lha do pa drão tec no ló gi co
de trans mis são ter res tre de te le vi são di gi tal no Bra sil
le va rá em con si de ra ção ou tras va riá ve is ine ren tes ao
de sen vol vi men to só cio-eco nô mi co do País, como o
mo de lo de ne gó cio mais ade qua do. Não es ta mos pre -
o cu pa dos ape nas com o as pec to téc ni co, em bo ra ele
seja mu i to im por tan te. Não adi an ta ado tar mos um pa -
drão tec no ló gi co que vá nos tra zer mais pro ble mas do 
que so lu ções. Na Ana tel, es ta mos pen san do — sem -
pre fi ze mos isso — em um pa drão que aten da a to dos 
os as pec tos, quer di zer, en vol va mais do que só a tec -
no lo gia. Pro cu ra mos não re cor tar a de ci são pelo pa -
drão tec no ló gi co puro e sim ples. Para isso, es ta mos
pro cu ran do um mo de lo de ne gó cio mais ade qua do,
ve ri fi can do o mer ca do para o qual va mos de sen vol ver 
esse mo de lo, qual é a pro fun di da de do al can ce da te -
le vi são di gi tal no Bra sil, as sim como a ca pa ci da de de
pro du ção in dus tri al. Esses são as pec tos que es ta mos 
le van do em con si de ra ção tam bém, além do in ter câm -
bio tec no ló gi co, quer di zer, o que po de mos ter de con -
tra par ti da no as pec to tec no ló gi co com os pa í ses mais 
de sen vol vi dos e que já im plan ta ram essa tec no lo gia,
bem como a ne ces si da de de fi nan ci a men to. Nes se
as pec to, pro cu ra mos ver qua is são as fon tes de fi nan -
ci a men to que po de ría mos ter para ala van car a im -
plan ta ção des sa tec no lo gia para o ser vi ço de te le vi -
são di gi tal e as com pen sa ções tec no ló gi cas, in dus tri -
a is e co mer ci a is de cor ren tes da es co lha de uma das
tec no lo gi as exis ten tes. To dos es ses as pec tos, que
apa ren te men te não têm mu i to a ver com tec no lo gia,
es tão sen do le va dos em con si de ra ção nos es tu dos
que a Ana tel está fa zen do.

Para fa zer es ses es tu dos, a Ana tel con tra tou
duas con sul to ri as.

Ain da um pou co de his tó ri co, pois eu ain da não
ha via mos tra do esta ta be la.

Em 2001, fi ze mos uma con sul ta pú bli ca, ao fi nal
dos tra ba lhos do Gru po SET/Abert, ou Abert/SET, para 

ver se con se guía mos de fi nir o pa drão àque la épo ca. O
re sul ta do mos trou a ne ces si da de de es tu dos mais de -
ta lha dos, por que, na ver da de, a so ci e da de por in te i ro
não con tri bu iu para a con sul ta pú bli ca, como es pe rá -
va mos. Então, o que fi ze mos? Não fo mos aço da dos,
não fo mos apres sa dos; pro cu ra mos fa zer algo que en -
vol ves se o ma i or nú me ro de pes so as, o ma i or nú me ro
pos sí vel de seg men tos da so ci e da de e foi daí que re -
sul tou a con tra ta ção das con sul to ri as que os se nho res
ve rão na trans pa rên cia se guin te. 

O que es ta mos bus can do en tão? Já que não
con se gui mos, com aque la con sul ta pú bli ca, o nos so
in ten to, es ta mos bus can do, nes te mo men to, sa ber
qual é a ex pe riên cia in ter na ci o nal na im ple men ta ção 
da te le vi são di gi tal, qua is são as con di ções só -
cio-eco nô mi cas do Bra sil que con di ci o nam as de ci -
sões so bre sua im ple men ta ção hoje, os pos sí ve is
mo de los de im plan ta ção – o que que re mos co lo car
em evi dên cia – e as al ter na ti vas de con tra par ti das
in ter na ci o na is de na tu re za tec no ló gi ca, in dus tri al e
co mer ci al. 

Em con se qüên cia, fo ram con tra ta dos dois tra -
ba lhos de con sul to ria: um para o mo de lo de im plan ta -
ção e ou tro para as al ter na ti vas de con tra par ti das.

Qu a is são es sas con sul to ri as? Para re sol ver o
pro ble ma do mo de lo de im plan ta ção da te le vi são di gi -
tal, con tra ta mos o CPqD, em de zem bro de 2001. O
CPqD está re a li zan do um es tu do ba se a do no pa no ra -
ma da im plan ta ção da te le vi são di gi tal nos doze pa í -
ses mais avan ça dos na área, ou seja, es tu da o com -
por ta men to da te le vi são di gi tal nos doze pa í ses, iden -
ti fi ca e ana li sa as con di ções bra si le i ras para a in tro du -
ção da TV di gi tal, con for me ci ta mos an te ri or men te,
faz mo de la gem e si mu la ção de pro pos tas de im plan -
ta ção de te le vi são ter res tre no Bra sil e ana li sa ris cos
e opor tu ni da des.

O que fi ze mos? Da das as con di ções ini ci a is que 
res sal ta mos, de eli mi na ção ou di mi nu i ção da ex clu -
são di gi tal, de ob ten ção de vá ri as apli ca ções e de mo -
bi li da de, jo ga mos isso no mo de lo ma te má ti co e ob ti -
ve mos re sul ta dos. Hou ve uma si mu la ção de im plan -
ta ção da te le vi são di gi tal. Foi um tra ba lho mu i to bo ni -
to, que logo deve es tar sen do pu bli ca do para con sul ta 
pú bli ca.

Para tra tar dos com pro mis sos in ter na ci o na is,
con tra ta mos a Car va lho de Fre i tas e Fer re i ra Advo ga -
dos, em maio de 2002, a fim de nos au xi li ar na ne go ci -
a ção de con tra par ti das, na ava li a ção de me lho res
prá ti cas de con tra tos com cláu su las de com pen sa ção 
e atos in ter na ci o na is de co o pe ra ção. Atu al men te, há
vá ri as ne go ci a ções in ter na ci o na is para con se guir
con tra par ti das no Bra sil. Pro cu ra mos es tar atu a li za -
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dos com re la ção a es sas prá ti cas. O Dr. Ara Apkar Mi -
nas si an não está pre sen te aqui por que está no ex te ri -
or em bus ca de mais in for ma ções a res pe i to des sas
prá ti cas no âm bi to in ter na ci o nal.

Qu an to a pro pos tas de con tra tos de cláu su las
de com pen sa ção e atos in ter na ci o na is de co o pe ra -
ção re la ci o na dos aos com pro mis sos para im plan ta -
ção da TV di gi tal, ana li san do as me lho res prá ti cas de
con tra par ti das exis ten tes, no Bra sil, é a Ae ro náu ti ca
que está na pon ta do co nhe ci men to na área. Por tan -
to, man te mos con ta to com a Ae ro náu ti ca e usu fru í -
mos de seu co nhe ci men to. A par tir des sa con sul to ria,
pro du zi re mos pro pos tas de con tra tos com cláu su las
de com pen sa ção e, em se gui da, um re la tó rio ana lí ti -
co de todo o pro ces so de ne go ci a ção. A Ae ro náu ti ca
vai-nos as ses so rar na ne go ci a ção. E, nes se pon to,
nun ca fi ze mos nada em que não es ti ves sem en vol vi -
dos tan to o MDIC (Mi nis té rio do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio Exte ri or) quan to o Ita ma raty,
pois são as sun tos que trans cen dem a área de te le co -
mu ni ca ções e as nos sas fron te i ras. Se va mos ne go ci -
ar com o ex te ri or, es ta re mos en vol ven do to dos os
que, de al gu ma for ma, se rão afe ta dos por esse pro -
ces so. Não cons ta na trans pa rên cia, mas es ta mos fa -
lan do de algo que en vol ve bi lhões de dó la res.

Po de mos pas sar para a pró xi ma trans pa rên cia:
al ter na ti vas de for ma ção da in for ma ção. Ao di gi ta li zar 
a ban da da te le vi são, o que pos so fa zer com essa
ban da di gi tal? Os atu a is ca na is de te le vi são ana ló gi -
ca no Bra sil têm seis me ga hertz de lar gu ra de fa i xa. E
as sim vão con ti nu ar; não va mos mu dar isso. No mo -
men to em que for im plan ta da a te le vi são di gi tal, pas -
sa re mos de ze no ve me ga bits por se gun do den tro da
ban da de seis me ga hertz. Com es ses de ze no ve me -
ga bits por se gun do, como eu dis se no iní cio, pos so fa -
zer te le vi são e ou tros ser vi ços agre ga dos, por que são 
bits. Se pos suo de ze no ve me ga bits, como pos so uti li -
zá-los? Com uma HDTV, por exem plo, ocu po toda a
ban da, os 19 me ga bits, para le var te le vi são com qua -
li da de de ci ne ma à re si dên cia do te les pec ta dor. Ocu -
po toda a ban da, todo o es pec tro, da for ma como é
atu al men te, ape nas com um ca nal HDTV.

Ou tra pos si bi li da de: ins ta lo um ca nal HDTV, ou
seja, de alta de fi ni ção, e um ca nal de ba i xa de fi ni ção.
Di vi do 17 me ga bits para HDTV e dois me ga bits para
um ca nal de ba i xa de fi ni ção.

Pas san do para a pró xi ma trans pa rên cia, po de -
mos ver ou tra pos si bi li da de: uma TV de alta de fi ni ção
com 15 me ga bits e uma TV de de fi ni ção pa drão com
4 me ga bits. Já não é tão ba i xa a de fi ni ção.

Pos so ter dois ca na is de 9 me ga bits por se -
gun do, com uma te le vi são mais in cre men ta da. Esse 

“E” é de enhan ced, em in glês, que sig ni fi ca uma te -
le vi são me lho ra da, uma te le vi são di gi tal de me lhor
qua li da de, mas não che ga a ser uma te le vi são de
alta de fi ni ção.

Há ou tra pos si bi li da de: pos so ter três ca na is
de EDTV em 6 me ga bits por se gun do. Ou tra pos si -
bi li da de são qua tro ca na is de de fi ni ção pa drão, sim -
ples men te di gi tal, cada um com 4 me ga bits. Pos so
ter tam bém três ca na is de de fi ni ção pa drão e dois
ca na is de da dos, L1 e L2, para a pres ta ção de ou -
tros ser vi ços.

Se nho ras e se nho res, há pos si bi li da des va ri a -
das, ex tre ma men te di ver si fi ca das, do uso dos 19 me -
ga bits por se gun do. A tec no lo gia per mi te tudo isso.
Pre ci sa mos es tu dar mu i to para sa ber para que lado
va mos ca mi nhar no Bra sil e, por isso, a Ana tel tem fe i -
to todo esse tra ba lho, em con jun to com os ra di o di fu -
so res e com os ou tros ato res en vol vi dos.

Como se ria a fase de tran si ção? Ha ve rá uma
fase de tran si ção, a en tra da da te le vi são di gi tal; uma
fase ini ci al de trans mis sões obri ga tó ri as, em que fa -
ría mos com que to das as emis so ras ti ves sem pelo
me nos uma pro gra ma ção di gi tal em de ter mi na do pe -
río do de tem po; e, por fim, uma fase em que a te le vi -
são di gi tal co me ça rá a cres cer. E, em todo aque le pe -
río do da fase ama re la, es ta re mos trans mi tin do os
dois si na is: um ana ló gi co e ou tro di gi tal. De po is vem a 
fase de es ta bi li za ção e, no fi nal, quan do ti ver mos al -
can ça do um nú me ro sig ni fi ca ti vo, o qual será dis cu ti -
do com a so ci e da de, será o mo men to de des li gar a
cha ve do ana ló gi co e de i xar só no di gi tal.

Não vou dis cor rer a res pe i to dos prin ci pa is ato -
res no ce ná rio in ter na ci o nal: UIT, Ci tel e Mer co sul. No
ce ná rio na ci o nal, há o Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
o Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér -
cio Exte ri or e o Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
que es tão na pon ta des sas tra ta ti vas to das. Os prin ci -
pa is ato res no ce ná rio são as as so ci a ções, a Abi nee,
a Abird, a Abert, sem es que cer a SET e a Ele tros, que 
con gre gam os pro du to res de re cep to res.

Os nos sos tra ba lhos to dos es tão dis po ní ve is
nes se en de re ço ele trô ni co que cons ta nes sa trans pa -
rên cia: http://www.ana tel.gov.br/aces so ri a es pe ci -
al/tvdi gi tal/de fa ult.gov. Tudo so bre te le vi são di gi tal
que fi ze mos até ago ra, que foi para con sul ta pú bli ca –
as res pos tas, a fi na li za ção da pri me i ra con sul ta pú bli -
ca que fi ze mos, a Con sul ta Pú bli ca nº 291 –, está dis -
po ní vel nes se site para o pú bli co em ge ral.

Era o que eu ti nha a apre sen tar. Mi nhas es cu -
sas se me ex ce di um pou co no tem po.

Mu i to obri ga do.
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O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – Agra de ce mos ao Sr. Mar co ni Tho maz de Sou -
za Maya, Su pe rin ten den te de Ser vi ços de Co mu ni ca -
ção de Mas sa, Subs ti tu to da Agên cia Na ci o nal de Te -
le co mu ni ca ções.

Além da pre sen ça dos in te gran tes da Co mis são
de Tec no lo gia Di gi tal, Con se lhe i ro Ge ral do Pe re i ra
dos San tos, Con se lhe i ro Fer nan do Bit ten court e Con -
se lhe i ro Mi guel Ci pol la Jú ni or, re gis tra mos com sa tis -
fa ção a pre sen ça de ou tros dois Con se lhe i ros in te -
gran tes do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al: Con se -
lhe i ro Pa u lo Ma cha do de Car va lho Neto e Con se lhe i -
ro Fran cis co Pe re i ra da Sil va.

Pas sa mos ime di a ta men te à ex po si ção ini ci al,
para a apre sen ta ção de suas con si de ra ções pre li mi -
na res por quin ze mi nu tos, do Sr. Arnal do Go mes Ser -
rão, Co or de na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em
Tec no lo gia, da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da
Pro du ção, do Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús -
tria e Co mér cio Exte ri or.

O SR. ARNALDO GOMES SERRÃO (Co or de -
na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia
da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da Pro du ção do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or) – Boa-tar de a to dos. Obri ga do pela opor tu ni -
da de.

O Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e
Co mér cio Exte ri or en vol veu-se nes se as sun to por
duas ra zões bá si cas: a pri me i ra de las é a ques tão da
in fluên cia na in dús tria bra si le i ra que o ad ven to da TV
di gi tal tra rá; em ou tro as pec to, a ques tão da ba lan ça
co mer ci al do País.

Den tro dos se to res in dus tri a is de que cu i da mos, 
par ti cu lar men te, es tou vol ta do para o que cha ma mos
de com ple xo ele trô ni co, que abran ge a in dús tria de in -
for má ti ca, te le co mu ni ca ções, ele trô ni cos de con su -
mo, como te le vi so res, e au to ma ção in dus tri al, e, per -
me an do tudo isso, com po nen tes ele trô ni cos, que são
o gran de dra ma no País, na nos sa vi são.

Pri me i ra men te, fa la rei so bre a ques tão da in -
dús tria bra si le i ra e, de po is, a ba lan ça co mer ci al.

O Bra sil ex pe ri men tou um gran de de sen vol vi -
men to na pro du ção de bens de in for má ti ca e as se me -
lha dos, aí in clu í dos te le co mu ni ca ções, au to ma ção,
bens de con su mo. Mas, isso ocor reu a um cus to bas -
tan te alto, em ter mos de per da de di vi sas, in fe liz men -
te. Esse tipo de in dús tria é in cen ti va do. To das es sas
in dús tri as a que nos re fe ri mos são in cen ti va das pelo
Go ver no bra si le i ro - in cen ti vo ad mi nis tra do - e as em -
pre sas têm re qui si tos a se rem aten di dos na pro du ção 
des ses bens. 

Assim, os bens de áu dio e ví deo são pro du zi dos 
na Zona Fran ca de Ma na us, pois o Go ver no re ser vou
para ela a pro du ção des ses bens. Como? Sim ples -
men te, cri an do uma con di ção tri bu tá ria. De vi do às
isen ções exis ten tes na Zona Fran ca de Ma na us, tor -
na-se im pos sí vel, eco no mi ca men te, que o bem seja
pro du zi do em Mi nas Ge ra is, São Pa u lo ou em qual -
quer ou tro Esta do. Foi uma de ci são cons ci en te.
Então, to dos os te le vi so res que usa mos são pro du zi -
dos na Zona Fran ca de Ma na us.

As em pre sas na ci o na is são mi no ria - ape nas
três -, e a gran de ma i o ria são em pre sas in ter na ci o na -
is. Não te mos ne nhum pre con ce i to, in clu si ve por que é 
pro i bi do pela Cons ti tu i ção.

Para sim pli fi car, cha ma rei de in for má ti ca a in -
dús tria de in for má ti ca pro pri a men te dita, seus com -
ple men tos, como im pres so ras e pe ri fé ri cos, in clu in do
equi pa men tos para te le co mu ni ca ções e au to ma ção.

A in dús tria de in for má ti ca tam bém tem uma le -
gis la ção - os se nho res a co nhe cem - nor mal men te
cha ma da de Lei de Infor má ti ca, que se apli ca ao Bra -
sil todo, ex ce to na Zona Fran ca de Ma na us, onde
exis te um es que ma de in cen ti vo es pe ci al mais po ten -
te que a pró pria Lei de Infor má ti ca. 

O que in te res sa é que essa in dús tria toda é in -
cen ti va da pelo Go ver no bra si le i ro. Esses in cen ti vos
são ad mi nis tra dos, no caso da Zona Fran ca de Ma na -
us, pelo Mi nis té rio de De sen vol vi men to, Indús tria e
Co mér cio Exte ri or, o MDIC, ao qual está vin cu la da a
Zona Fran ca de Ma na us, e, no res to do País, há uma
par ce ria en tre o MDIC e o MCT, o Mi nis té rio da Ciên -
cia e Tec no lo gia. A si ner gia en tre es ses dois Mi nis té ri -
os é per fe i ta, há uma har mo nia téc ni ca e de ne gó cio,
es ta mos tra ba lhan do jun tos nis so.

E as em pre sas que se pro põem a pro du zir bens
na área de in for má ti ca, se jam em Ma na us, se jam no
res to do País, têm duas con tra par ti das a se rem cum -
pri das: pri me i ra, in ves tir em pes qui sa e de sen vol vi -
men to (P e D). Cin co por cen to do seu fa tu ra men to to -
tal tem que ser apli ca do em P e D. Ma na us tem uma
co i sa pa re ci da, com ou tros no mes, ou tra le gis la ção,
mas tem que cum prir do mes mo je i to. A ou tra con tra -
par ti da que elas têm que cum prir é se guir o pro ces so
pro du ti vo bá si co de fi ni do por por ta ria dos Mi nis tros
do MDIC e do MCT.

Qual o sen ti do dis so? Esse pro ces so pro du ti vo
bá si co es ta be le ce eta pas mí ni mas que de vem ser
cum pri das para a pro du ção de bens in cen ti va dos.
Anti ga men te, fa la va-se em ín di ce de na ci o na li za ção.
A par tir da aber tu ra da eco no mia, essa ques tão fi cou
qua se que pro i bi da e a le gis la ção foi mo di fi ca da.
Hoje, fala-se em pro ces so pro du ti vo bá si co, quan do
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você diz que a em pre sa tem que fa zer de ter mi na da
eta pa in dus tri al e ou tra, não, por que não há ofer ta na -
ci o nal. Então, exis te esse ins tru men to do PPB.

O que acon te ceu na in dús tria de in for má ti ca,
num sen ti do am plo, aí in clu in do até bens de con su -
mo, foi que, se ela foi um em pre en di men to de su ces -
so na fa bri ca ção de bens fi na is... Re al men te, hoje, os
com pu ta do res, pe ri fé ri cos, apa re lhos ce lu la res e te le -
vi so res de to dos os ti pos são mon ta dos e fa bri ca dos – 
mu i to mais mon ta dos que fa bri ca dos – no País. Isso é
co nhe ci do.

Na es tra té gia para a pro du ção dos bens, hou ve
mu i tos acer tos e al guns de sa cer tos. É di fí cil sem pre
acer tar. O de sa cer to foi ba si ca men te o se guin te: o
par que in dus tri al bra si le i ro de com po nen tes não con -
se gue pro du zir a es ma ga do ra ma i o ria dos com po -
nen tes que es ses bens de man dam, se jam te le vi so res 
ou bens de in for má ti ca. E o pro ble ma se agra va na
me di da que es ses com po nen tes, mais e mais, es tão
se di gi ta li zan do. O nú me ro de cir cu i tos in te gra dos, de
chips, cada vez é ma i or. Se ana li sás se mos um apa -
re lho ele trô ni co há 10 anos, es ses chips va le ri am,
tal vez, em ter mos de cus to to tal – es tou chu tan do –,
30%. Hoje, cus tam 70% e vão cus tar 80%. Com a TV
di gi tal, tudo vai au men tar de di men são.

Nos sa pro pos ta não é evi tar a di gi ta li za ção –
pelo amor de Deus! –, o que se ria mu i to re tró gra do.
Não é nada dis so, pois a ten dên cia é ine vi tá vel. Mas
pre ci sa mos ana li sar o que está acon te cen do.

Va mos fa lar a res pe i to de al guns nú me ros. Va -
mos ana li sar o com ple xo ele trô ni co: in for má ti ca, ele -
trô ni ca de con su mo, te le vi so res, bens de te le co mu ni -
ca ção e com po nen tes para to dos eles. Em 2001, hou -
ve um dé fi cit na ba lan ça do se tor, só no com ple xo ele -
trô ni co, de US$5,8 bi lhões. Nos so Mi nis tro, Sér gio
Ama ral, de cla rou que de ve rá ser de US$10 bi lhões o
nos so su pe rá vit co mer ci al nes te ano. Cre io que é um
nú me ro re a lis ta, por que tudo ca mi nha para isso. Ve -
jam que, em 1991, só o com ple xo ele trô ni co teve um
dé fi cit se to ri al de US$5,8 bi lhões. O se tor em dis cus -
são, o de te le co mu ni ca ções, foi o que mais con tri bu iu, 
o que vem ocor ren do há vá ri os anos. As im por ta ções, 
só do se tor de te le co mu ni ca ções, no ano de 2001,
atin gi ram algo em tor no de US$3,5 bi lhões. Por quê?
É um se tor que teve um tre men do de sen vol vi men to
nos anos re cen tes, é um se tor de alta tec no lo gia, em
que a par ti ci pa ção de chips, de cir cu i tos in te gra dos,
da mi cro e le trô ni ca, é ex tre ma men te im por tan te.

Nos sa pre o cu pa ção tem duas na tu re zas: pri me -
i ro, cu i dar da ba lan ça co mer ci al e dos efe i tos ori gi ná -
ri os da de pen dên cia in ter na ci o nal no que tan ge a se -

mi con du to res. Cos tu ma mos cha mar de se mi con du to -
res esse con jun to de chips, de cir cu i tos in te gra dos.
São no vos com po nen tes que se tor nam cada vez me -
no res e mais po ten tes. A pa la vra ge né ri ca que es ta -
mos usan do é “se mi con du to res”. Os se mi con du to res
são im por tan tes não só para a área de te le co mu ni ca -
ções, para a in for má ti ca ou para os te le vi so res, mas
para qua se to dos os equi pa men tos que nos cer cam.
Por exem plo: nos au to mó ve is, a ele trô ni ca em bar ca -
da é cal ca da fun da men tal men te em se mi con du to res.
A ten dên cia é cres cer cada vez mais. Hoje, a ex pres -
são uti li za da é “con ver gên cia tec no ló gi ca”. Em pa la -
vras gros se i ras: tudo está ca mi nhan do para a de pen -
dên cia do chip, até os apa re lhos do més ti cos mais
sim ples. E não te mos uma in dús tria de se mi con du to -
res no País, este é o gran de dra ma. A nos sa in dús tria
de com po nen tes é fra ca. Te mos ca pa ci to res e trans -
for ma do res, mas quan do co me ça a se so fis ti car um
pou qui nho o com po nen te, por exem plo, o com po nen -
te cha ma do de dis play de cris tal lí qui do, só ago ra es -
ta mos co me çan do a mon tá-lo. Cada vez mais, são
usa dos dis plays de cris tal lí qui do. Então, nos sa in -
dús tria é fra ca e, no que diz res pe i to a se mi con du to -
res, é pra ti ca men te ine xis ten te.

O que se faz hoje no País na área de se mi con -
du to res? Há uma em pre sa que faz al gum tipo de me -
mó ri as, mas não é fe i to o ci clo com ple to. Fa ze mos o
que se cha ma de back end. Infe liz men te, o in glês é a
tô ni ca. Falo da eta pa fi nal de fa bri ca ção: o en cap su la -
men to mais os tes tes. O chip, na ver da de, vem do ex -
te ri or. É a eta pa que te mos. Esse back end equi va le
gros se i ra men te a 25% do va lor da me mó ria. Então, a
ri gor não po de mos di zer que te mos pro du ção de me -
mó ri as de com pu ta do res na ple ni tu de no País, te mos
ape nas uma eta pa. Te mos mais dois ti pos de pro du -
tos, cha ma dos di o dos e tris to res, que são sim ples.
So men te isso.

O que ocor reu? Num dado mo men to, não se
per ce beu que te ría mos que tra zer uma in dús tria de
se mi con du to res para o País fa zen do con ces sões. A
po lí ti ca bra si le i ra ti nha suas ra zões para isso. Não foi
uma me di da ar bi trá ria, mas a pre o cu pa ção era o fato
de não se fa zer con ces são, não dar be ne fí ci os adi ci o -
na is. O País ti nha que sa ne ar sua si tu a ção fi nan ce i ra
e con tro lar seus dé fi cits, o que co nhe ce mos e que re -
al men te apre sen tou uma gran de evo lu ção. As po lí ti -
cas es pe ci a is fo ram ba ni das. A Intel é a ma i or pro du -
to ra mun di al de cir cu i tos in te gra dos bá si cos para os
com pu ta do res. Qu an do ela veio con ver sar no Bra sil,
não se ofe re ceu nada. No ex te ri or, in clu si ve em pa í -
ses de sen vol vi dos, da vam isen ção de im pos to de ren -
da, sis te ma al fan de gá rio es pe ci al, ter re nos e até ter -
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ra pla na gem. Qu an do a Intel veio aqui, não en con trou
ne nhu ma aber tu ra, ne nhum be ne fí cio. Na épo ca não
ha via essa cons ciên cia – é fá cil fa zer essa aná li se de -
po is de ter acon te ci do. Estou fa lan do em algo que
ocor reu há cin co anos. Como não en con trou aber tu ra, 
ten tou na Cos ta Rica, que deu uma ilha para Intel. E
hoje eles têm uma ins ta la ção que equi va le a qua se
ou tro país na Cos ta Rica. Não digo que é cer to isso.
Hoje a Intel está na Cos ta Rica e ex por ta se mi con du -
to res para o Bra sil. É ver da de que ela só faz back
end, mas a pro du ção de les é mu i to su pe ri or à nos sa. 

Cri ou-se um pro ble ma, e pre ci sa mos evi tar que
ele se agra ve. E a TV di gi tal, que é óti ma, au men ta
nos sa de pen dên cia dos se mi con du to res im por ta dos.
Como? A tran si ção da TV ana ló gi ca para a di gi tal não
será au to má ti ca. Qu an do hou ver a trans mis são, não
es ta rão to dos li gan do seus te le vi so res. Não será as -
sim. O te le vi sor di gi tal tem um pre ço de aqui si ção
bem su pe ri or ao da TV co mum ou ana ló gi ca. É ine vi -
tá vel que haja um dis po si ti vo, como pu bli ca do re cen -
te men te na po lí ti ca do Go ver no, cha ma do de uni da de
re cep to ra de co di fi ca do ra. Fa lá va mos do set top box,
de um dos ti pos. É um sis te ma que tam bém usa bas -
tan te chip, que de ve rá fi car fora do te le vi sor, em bo ra
pos sa vir den tro tam bém, de pen den do do que se
ado tar. De qual quer for ma, ele vai re ce ber o si nal di gi -
tal e o con ver te rá em ana ló gi co, de tal for ma que as
pes so as que ain da não com pra ram a TV di gi tal pos -
sam be ne fi ci ar-se, pelo me nos par ci al men te, da
trans mis são di gi tal. O set top box de pen de rá da po lí -
ti ca que o Bra sil ado tar para os re cur sos da TV di gi tal.
De qual quer for ma, ele uti li za rá tan tos chips im por ta -
dos quan tos fo rem os re cur sos de in te ra ção e de mo -
bi li da de. 

Essa é a pri me i ra eta pa do gran de con su mo de
di vi sas, se per der mos o jogo da con tra par ti da, que
está na po lí ti ca que o Pre si den te as si nou. Essa con -
tra par ti da pro cu ra ata car es ses pro ble mas. Estou
mos tran do um lado ne gro da his tó ria que, es pe ra mos, 
não ocor ra. Então o pri me i ro é a uni da de re cep to ra
de co di fi ca do ra; o se gun do é a pró pria TV di gi tal. A
ques tão não será a tela, que po de rá ser até de ra i os
ca tó di cos, LCD, cris tal lí qui do, tela de plas ma, mas a
es sên cia, o sin to ni za dor será à base de um nú me ro
mu i to ma i or de chips do que o que se tem hoje na TV
con ven ci o nal. 

Con clu são: a TV di gi tal pode ser uma gran de
ame a ça ou uma gran de opor tu ni da de. Te mos con ver -
sa do com a Ana tel e com o Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções, e nos pa re ce ser uma gran de opor tu ni da de. Na
me di da em que ela mo der ni zar a trans mis são te le vi si -
va do Bra sil, pode es tar cri an do para nós uma opor tu -

ni da de de ne go ci ar a es co lha de tec no lo gia, que é a
nos sa for ça, com a ex pres são eco nô mi ca do País, o
nú me ro de te le vi so res que te mos, a im por tân cia da
te le vi são para o bra si le i ro e a sua in fluên cia ine vi tá vel
na Amé ri ca do Sul. Então, es ta mos bar ga nhan do
uma tec no lo gia com o nos so mer ca do. E, se ne go ci -
ar mos bem com nos sos par ce i ros do Mer co sul – não
vou di zer toda a Amé ri ca La ti na, por que há o Mé xi co,
que é mu i to li ga do aos Esta dos Uni dos – e tam bém
com os pa í ses do Mé xi co para ba i xo, que te mos con -
di ções de in flu en ci ar, tal vez o ad ven to da TV di gi tal
seja a opor tu ni da de para re co lo car mos a ques tão dos 
se mi con du to res e uma sé rie de con di ções para aque -
le que ven cer a tec no lo gia, sem pre ju í zo da po lí ti ca
que o Go ver no já apro vou. Evi den te men te, o que que -
re mos é jun tar to dos os pon tos po si ti vos que o Mi nis -
té rio das Co mu ni ca ções e a Ana tel con si de ram im -
por tan tes, mas co lo can do tam bém essa ques tão da
in dús tria bra si le i ra, para dis por mos de uma in dús tria
de se mi con du to res e tam bém de tec no lo gia, que é
fun da men tal. 

Hoje, mes mo na TV ana ló gi ca, te mos o dra ma
do kit. Por que im por ta mos mu i to? Já te mos ci nes có -
pi os na ci o na is, in je ção da ca i xa plás ti ca na ci o nal, bo -
bi na de de fle xão na ci o nal e al gu mas ou tras pe ças na -
ci o na is, mas os kits são im por ta dos. Há todo um me -
ca nis mo in ter na ci o nal de dis tri bu i ção des ses kits, e
as gran des em pre sas re al men te cu i dam bem dis so
com as suas sub si diá ri as. Abrir o kit é a co i sa mais di -
fí cil. Não adi an ta es ta be le cer mos, no nos so pro ces so
pro du ti vo bá si co, que o kit não pode exis tir, por que
não te mos in dús tria na ci o nal que con si ga abas te cer.
Po de ría mos que brar o kit e pin çar al guns pou cos
com po nen tes que fa bri ca mos e pe dir o kit meio que -
bra do, en tre tan to eles ar gu men ta ri am que o kit que -
bra do é mais caro, por que mo di fi ca ria o pro ces so de -
les, que pro duz mi lhões de uni da des, para ti rar um ca -
pa ci tor que o País pro duz. Per ce bem o im bró glio em
que es ta mos? É mu i to di fí cil.

Com o me ca nis mo do PPB, as eta pas que eles
têm de cum prir, não é fá cil mu dar as re gras do jogo.
São ne go ci a ções in ten sas que, nós e o MCT, te mos
com as em pre sas, para pe gar mos al gu mas na ci o na li -
za ções, cri ar con di ções de ca pa ci ta ção tec no ló gi ca,
que é um pro ble ma em que es ta mos ba ta lhan do mu i -
to. Tam bém não adi an ta man dar fa zer se não te mos
con di ções, téc ni ca e gen te pre pa ra da para tan to.
Então, têm de ca mi nhar jun tos a ca pa ci ta ção téc ni ca
e o tra ba lho do Go ver no para apo i ar as em pre sas que 
têm mais in ten ção de na ci o na li zar e não de i xar mais
acon te cer isso, que é o gran de “x” da ques tão.
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Fa lan do um pou qui nho de te le fo nes ce lu la res,
para os se nho res te rem uma idéia, o Bra sil é um dos
gran des pro du to res de te le fo nes ce lu la res do mun do.
Nes te ano, cer ta men te va mos ex por tar mais de US$1 
bi lhão em te le fo ne ce lu lar. Até mu i to re cen te men te,
im por tá va mos, sem exa ge ro, 90% das pe ças do ce lu -
lar. Agre gá va mos aqui ape nas a mão-de-obra e uma
ou ou tra peça. Esse era o qua dro. Essa po lí ti ca que
está sen do ne go ci a da está me lho ran do mu i to. Ti ve -
mos duas ver ten tes po si ti vas: pri me i ro, a agre ga ção
na ci o nal de va lor, que já está ocor ren do. Entre tan to,
em re la ção aos se mi con du to res, não tem je i to. Se não 
tem no País, não tem je i to. Mas, por exem plo, o ga bi -
ne te plás ti co era im por ta do tam bém. Essa é uma par -
te que se faz em qual quer es qui na, em Ma na us, em
São Pa u lo, mas ele era im por ta do tam bém. A ba te ria
ain da é mu i to im por ta da. Com isso, es ta mos che gan -
do, nos ce lu la res, tal vez a cer ca de 30% na ci o nal.
Esse é o dra ma da in dús tria ele trô ni ca bra si le i ra: ela
foi mon ta da com base em com po nen tes im por ta dos. 

O que eu gos ta ria de di zer era isso. Estou à dis -
po si ção para res pon der às per gun tas.

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – Obri ga do, Sr. Arnal do Go mes Ser rão. 

Ini ci a mos, ago ra, o pe río do de in da ga ções dos
in te gran tes do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, em
es pe ci al dos mem bros da Co mis são de Tec no lo gia
Di gi tal, em bo ra to dos pos sam par ti ci par.

O Sr. Lá za ro quer fa zer uma ma ni fes ta ção.
O SR. LÁZARO JOSÉ DE BRITO (Asses sor

Espe ci al do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções) – Eu que -
ria ape nas cor ro bo rar com as idéi as do Dr. Ser rão.
Qu an do o Mi nis tro fez a ex po si ção de mo ti vos para o
Pre si den te da Re pú bli ca, S. Exª ti nha dito que, de po is 
que a Ana tel con clu ís se seus tra ba lhos, se ri am re u ni -
dos os ór gãos com pe ten tes para dis cu ti-los. De po is,
S. Exª e o Mi nis tro Pe dro Pa ren te che ga ram à con clu -
são de que te ri am que es pe ci fi car os ór gãos com pe -
ten tes. Então fi xou-se o Mi nis té rio da Fa zen da e o Mi -
nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or, jus ta men te para dar opor tu ni da de de o
MDIC par ti ci par ati va men te dis so. Na pró pria po lí ti ca,
em um dos itens que tra ta do par que in dus tri al,
fala-se em es ti mu lar a im plan ta ção no País de po lí ti ca 
de se mi con du to res. 

Então, isso é in te res san te, por que a idéia da po -
lí ti ca está bem com pa tí vel com a idéia do MDIC. Isso
é mu i to bom, por que che ga rá um de ter mi na do mo -
men to – e te re mos de ter mu i ta for ça – em que a Ana -
tel, o MDIC, o Mi nis té rio da Fa zen da e o Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções irão dis cu tir e as su mir po si ções
bas tan te fi xas para pres ti gi ar a in dús tria bra si le i ra.

Obri ga do.
O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky

Herz) – O Con se lhe i ro Fer nan do Bit ten court apre sen -
ta rá as pri me i ras in da ga ções da Co mis são de Tec no -
lo gia Di gi tal.

O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Ti tu lar -
Enge nhe i ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co -
mu ni ca ção so ci al) – Obri ga do.

A pri me i ra per gun ta é di ri gi da ao Mar co ni, da
Ana tel. Antes, eu que ria fa zer um co men tá rio. Te nho
ou vi do a Ana tel fa lar so bre a im plan ta ção da TV di gi -
tal - ouvi tam bém um co men tá rio seu aqui. Enten do
que ter mo “mo de lo de ne gó cio” é algo meio ge né ri co,
que cada um de nós en ten de de um je i to. No meu en -
ten der, o mo de lo de ne gó cio está qua se todo de fi ni do
na po lí ti ca emi ti da pelo Pre si den te da Re pú bli ca.
Enten do que a Ana tel deve fa zer o de ta lha men to do
mo de lo de ne gó cio. Isso é o que en ten do da le i tu ra da
po lí ti ca que foi fe i ta. Enfim, o mo de lo de ne gó cio é re -
al men te algo um pou co po lê mi co, por que cada um o
vê de um je i to. Uns cha mam de apli ca ção, ou tros cha -
mam de mo de lo. Enfim, no meu en ten der, o mo de lo
está qua se todo de fi ni do na po lí ti ca já emi ti da. 

A per gun ta que faço é em re la ção aos cro no gra -
mas. Você mos trou aqui uma se qüên cia de ações,
mas gos ta ría mos de sa ber, se pos sí vel, qua is os cro -
no gra mas de fi ni dos pela Ana tel para re a li zar o que
ain da não foi fe i to, ou seja, de fi ni ção do sis te ma, de fi -
ni ção do mo de lo de tran si ção, de ta lha men to do mo -
de lo. Qual o cro no gra ma a ser fe i to pela Ana tel no que 
se re fe re ao que está fal tan do e que fi cou sob a sua
res pon sa bi li da de?

O SR. MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA
(Su pe rin ten den te de Ser vi ços de Co mu ni ca ção de
Mas sa Subs ti tu to da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções) – Obri ga do, Con se lhe i ro.

Re al men te, a po lí ti ca do Mi nis té rio das Co mu ni -
ca ções é mu i to ade ren te ao tra ba lho que vi mos de -
sen vol ven do. Di fi cil men te con se gui mos hoje, com
tran qüi li da de, fa zer uma con sul ta pú bli ca para de fi ni -
ção do mo de lo de im plan ta ção, uma vez que quem
faz a po lí ti ca de ra di o di fu são é o Mi nis té rio, o qual,
usan do a sua prer ro ga ti va, fez o mo de lo de im plan ta -
ção. Para o nos so re go zi jo, são mu i to ade ren tes as
duas co i sas. O que ví nha mos fa zen do vai aten der,
com cer te za, à po lí ti ca que o Mi nis té rio co lo cou no ar.
Qu an to a isso, es tou mu i to tran qüi lo.

Com re la ção a pra zo, hoje não pos so pre ci sar
exa ta men te o tem po por que, como eu dis se, é uma
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de ci são ex tre ma men te com ple xa. Pre ci sa mos res -
pon der às per gun tas tan to da po lí ti ca, por que, se ana -
li sar mos mu i to bem, ve re mos que de pen de rá de
como usa re mos aque les 19 me ga bits, qual se ria, no
Bra sil, a me lhor for ma de sua uti li za ção, como va mos
co lo car isso no ar, aten den do ao que o Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções pro pôs como po lí ti ca, aten den do ao
an se io do MDIC, hoje, que co lo ca os pro ble mas da
im por ta ção. Par ti cu lar men te, cre io que de ve ría mos
co lo car in te li gên cia bra si le i ra den tro do chip, por que,
para im plan tar uma fá bri ca de chips aqui, va mos
trans por tar uma plan ta, que é ca rís si ma, e te mos que
fa zer uma aná li se mu i to for te do re tor no da im plan ta -
ção de uma fá bri ca des sas. E o que le va ria a agre gar
va lor? Em que ga nha ría mos di nhe i ro? Acre di to que
agre gan do in te li gên cia.

Essas tra ta ti vas to das, tan to o as pec to do mo -
de lo de ne gó cio... Já con clu í mos todo o tra ba lho de
pes qui sa para de fi ni ção do mo de lo de ne gó cio. Esse
tra ba lho já está nas nos sas mãos e de ve mos en viá-lo
ain da este mês para o Con se lho da Ana tel, para a de -
fi ni ção do que fa zer com aqui lo, se fa re mos uma con -
sul ta pú bli ca, uma vez que saiu a po lí ti ca do Mi nis té -
rio, para de fi nir o mo de lo, que já está, em gran de par -
te, de fi ni do, ou se va mos de ta lhá-lo em fun ção da po -
lí ti ca exis ten te. Mas o tra ba lho está todo com ple to e
deve ir para as mãos do Con se lho. 

Não dá para eu pre ci sar em quan to tem po o
Con se lho vai ana li sar isso, mas ima gi na mos que não
te re mos con di ções de de fi nir o pa drão an tes do pri -
me i ro tri mes tre do ano que vem.

Pa ra le la men te a isso, as tra ta ti vas para con tra -
par ti das es tão sen do con du zi das. O pri me i ro pro du to
da Car va lho de Fre i tas já foi en tre gue para a Ana tel,
es ta mos em con ta to com os ato res, Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, Mi nis té rio do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio, os pla yers, to dos eles dos fa -
bri can tes de re cep to res, essa co i sa toda. Ou seja,
está tudo an dan do e, em con jun to, deve che gar a um
pon to que não sa i rá an tes do pri me i ro tri mes tre do
ano que vem.

Uma ou tra ver ten te com que es ta mos li dan do e
que já está se com ple tan do – co me ça mos no Nor te e
es ta mos con clu in do com o Rio Gran de do Sul – é a
pre pa ra ção do es pec tro para re ce ber a te le vi são di gi -
tal. De ve mos es tar con clu in do isso nas pró xi mas
duas se ma nas, de po is va mos co me çar uma se gun da
eta pa. Pri me i ro, es ta mos ga ran tin do, onde há ge ra do -
ras, a ca na li za ção para re ce ber uma ou tra ge ra do ra
de te le vi são di gi tal. Em uma se gun da eta pa, va mos
pro cu rar ver onde co lo ca re mos, no es pec tro ra di o e lé -
tri co, as re trans mis so ras.

Então, o que pos so con clu ir, em re la ção a cro -
no gra ma, é que não che ga re mos à de fi ni ção do pa -
drão an tes do fi nal do pri me i ro tri mes tre do pró xi mo
ano.

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – Com a pa la vra o Con se lhe i ro Mi guel Ci pol la
Jr.

O SR. MIGUEL CIPOLLA JR. (Su plen te - Enge -
nhe i ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co mu ni -
ca ção so ci al) – Ain da nes sa mes ma li nha de abor da -
gem que es ta mos fa zen do, em re la ção à even tu al dis -
cus são de um mo de lo de ne gó cio, como vi mos na po -
lí ti ca es ta be le ci da pelo Mi nis té rio, há uma des cri ção
bá si ca de al gu mas apli ca ções já no pró prio es co po
do do cu men to. 

Sem pre se en ten deu que fi xar um mo de lo rí gi do 
de ne gó ci os, ba se a do em uma ou ou tra apli ca ção, po -
de ria ser, de cer ta ma ne i ra, te me rá rio para o fu tu ro
de sen vol vi men to do ser vi ço. O que sem pre pro pu se -
mos e pro mul ga mos é que o mo de lo fos se su fi ci en te -
men te fle xí vel para que pu des se evo lu ir de acor do
com as ne ces si da des da so ci e da de, em re la ção aos
vá ri os ser vi ços que esse trans por te de 18 ou 19 me -
ga bits per mi te, e, ao mes mo tem po, em fun ção da re -
a li da de de cada uma das re giões, as em pre sas que
vão ex plo rar esse novo ser vi ço pu des sem se ade quar 
para aten der me lhor aque la re gião.

Então, o que não es tou en ten den do mu i to bem,
em re la ção a essa con du ção do es tu do so bre o mo -
de lo, é se há uma in ten ção por trás de es ta be le cer um 
mo de lo úni co que aten da a toda a re gião na ci o nal, ou
se, efe ti va men te, es ta mos par tin do para um ma pe a -
men to de pos si bi li da des de apli ca ções que se rão
ade qua das em re la ção à ne ces si da de do mer ca do,
em re la ção à re gião, em re la ção à ma i or ou me nor
pos si bi li da de das em pre sas que es tão atu an do na -
que le mer ca do po de rem im plan tar ou tro ser vi ço.
Enfim, eu gos ta ria de en ten der um pou co me lhor
como o Mi nis té rio ou a Ana tel pre ten dem con du zir
esse as sun to em re la ção ao mo de lo de ne gó cio.

O SR. LÁZARO JOSÉ DE BRITO (Asses sor
Espe ci al do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções) – Na pró -
pria po lí ti ca, está dito que será por áre as, co me çan do
nas áre as mais de sen vol vi das e es pa lhan do-se por
áre as me no res.

O SR. MIGUEL CIPOLLA JR. (Su plen te - Enge -
nhe i ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co mu ni -
ca ção so ci al) – Enten do que isso é a im plan ta ção da
TV di gi tal, mas es tou que ren do en ten der um pou co
me lhor, den tro da tese que o Mar co ni es bo çou, o que

Novembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  23 22511

NOVEMBRO 2002218    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



a Ana tel, por de le ga ção, vai de fi nir nos do cu men tos
re la ti vos ao mo de lo de ne gó cio.

O SR. MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA
(Su pe rin ten den te de Ser vi ços de Co mu ni ca ção de
Mas sa Subs ti tu to da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções) – Veja bem, a po lí ti ca está pos ta. É aqui lo
que es tá va mos fa lan do até ago ra pou co. O que vem
acon te cen do até en tão? Esta mos tra ba lhan do com
to das as pos si bi li da des, o que é de co nhe ci men to pú -
bli co. Como fa lei, no fi nal da Con sul ta Pú bli ca nº 291,
não tí nha mos as res pos tas de que pre ci sá va mos:
uma con so li da ção da so ci e da de bra si le i ra de que
rumo dar à te le vi são di gi tal. Qu e ría mos mo bi li da de
com ple ta? O uso do es pec tro? O que fez o nor -
te-ame ri ca no? Está fa zen do a HDTV para re to mar o
es pec tro e dar-lhe ou tras uti li da des. O ra di o di fu sor
tem 6 me ga hertz ou 19 me ga bits 

para fa zer úni ca e ex clu si va men te a HDTV. Não
ti ve mos es sas res pos tas do ex tra to so ci al, en tão fo -
mos, no va men te, fa zer uma pes qui sa, com a as ses -
so ria de uma con sul to ria, para de fi nir que pa drão, que 
mo de lo de ne gó cio te ría mos, que po de ria che gar a
um mo de lo de ne gó cio que fos se do tipo que o se nhor 
está men ci o nan do, Sr. Con se lhe i ro. 

A Ana tel tra ba lha, e sem pre tra ba lhou, com foco 
no ci da dão, na so ci e da de. Essa é a pre o cu pa ção. Te -
mos que aten der bem ao te les pec ta dor. Esse é o pon -
to. Da mos todo o su por te ao ra di o di fu sor, na qui lo que
nos com pe te, para que ele aten da – pois não so mos
nós que pres ta mos o ser vi ço, mas o ra di o di fu sor – ao
ci da dão. Esta mos pro cu ran do fa zer essa mes cla gem
de res pon sa bi li da des para que pos sa mos aten der
bem ao ci da dão. O mo de lo de ne gó cio que ele vem
es tu dan do... A po lí ti ca é do mês pas sa do. Então ela
vem aten der. Por isso, fa lei de nos sa di fi cul da de.
Esta mos dis cu tin do in ter na men te. Nem o Con se lho
sabe que es ta mos dis cu tin do essa ques tão, que ain -
da está no ní vel da Su pe rin ten dên cia de Co mu ni ca -
ção de Mas sa. Está tão bem fe i ta a po lí ti ca que, de re -
pen te, te mos os as pec tos aos qua is te mos de aten -
der. Na hora em que aten do àque les as pec tos, vou
para um mo de lo que seja mais ou me nos fle xí vel,
bas ta aten der à po lí ti ca. É a nos sa idéia. 

Não es ta mos in ven tan do, não há nada por de -
trás. Nos so tra ba lho, re al men te, é todo para a fren te.
Esta mos dis pon do para toda a so ci e da de tudo o que
te mos fe i to, in clu si ve pu bli can do na Inter net. Não te -
mos se gun das in ten ções, nada dis so. O ci da dão é o
nos so foco.

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – Pas so a pa la vra ao Con se lhe i ro Fer nan do.

De po is, te re mos as per gun tas dos Con se lhe i ros Ge -
ral do e Pa u lo Ma cha do.

Antes de o Con se lhe i ro Fer nan do con ti nu ar com 
suas in da ga ções, o Sr. Arnal do Go mes Ser rão so li ci -
tou a opor tu ni da de de fa zer um es cla re ci men to.

O SR. ARNALDO GOMES SERRÃO (Co or de -
na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia
da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da Pro du ção do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or) – Com re la ção ao que fa lou o ami go Mar co -
ni, so bre a ques tão de agre gar va lor e a fá bri ca de se -
mi con du to res, re al men te, o je i to como fa lei deu mar -
gem a in ter pre ta ções in cor re tas. Quis ser bre ve e
con tei par te da his tó ria. Então vou ex pli car um pou co
me lhor.

Por que cre mos que tem que vir a fá bri ca de se -
mi con du to res? Em pri me i ro lu gar, em fun ção das im -
por ta ções. Essas fá bri cas só são viá ve is se es ti ve rem 
aten den do ao mer ca do in ter no, ex por tan do 60% a
70% da sua pro du ção. O mer ca do bra si le i ro não vi a bi -
li za esse tipo de fá bri ca, en tão ela vem, mas tem que
ex por tar. E, in clu si ve, a pro pos ta ao Go ver no já foi fe i -
ta, já foi le va da ao Pre si den te da Re pú bli ca e está
sen do ana li sa da. Cri am-se con di ções es pe ci a is, mas
com al gu mas con tra par ti das mu i to for tes, e uma de -
las são ex por ta ções pe sa das. Eles pre ci sam mes mo.
Não se con se gue vi a bi li zar.

Ou tro as pec to é o se guin te: uma fá bri ca des sa
cria em seu en tor no uma sé rie de fá bri cas de cor ren -
tes de for ne ce do res, a exem plo do que a au to mo bi lís -
ti ca, hoje, faz no Rio Gran de do Sul ou na Ba hia. Ela
pre ci sa de ou tras em pre sas que for ne cem par tes, pe -
ças, in su mos. Com isso, cria-se todo um am bi en te de
tra ba lho em se mi con du to res, ocu pan do os nos sos
dou to res em se mi con du to res que, hoje, se for mam,
mas não têm onde tra ba lhar e vão para os Esta dos
Uni dos, Eu ro pa. Não te mos mer ca do de tra ba lho para 
o pes so al que está se for man do e es ses ou tros com
quem es ta mos tra ba lhan do jun to ao Mi nis té rio da
Ciên cia e Tec no lo gia, no sen ti do de au men tar o cur so
de dou to ra do em se mi con du to res, não têm em pre go.
É pre ci so ha ver am bi en te de tra ba lho para ha ver mo -
ti va ção de fa ze rem os cur sos, para es ses pro fis si o na -
is se in te res sa rem e fi ca rem no País.

É ne ces sá rio ha ver a ati vi da de aqui, se não
nada acon te ce. Deve-se fa zer um sa cri fí cio. E qual se -
ria ele? Re al men te, fa zer al gu mas con ces sões. A em -
pre sa, no co me ço, será de fi ci tá ria e, por isso, quer as
con ces sões. De po is, ela ex por ta rá, e, com o de sen -
vol vi men to do mer ca do, ha ve rá o re tor no e a ques tão
da evo lu ção tec no ló gi ca do bra si le i ro.
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Um ou tro as pec to é que o MDIC pu bli cou con -
sul tas pú bli cas, no Diá rio Ofi ci al de 19 de se tem bro
de 2002, so bre os pri me i ros pro ces sos pro du ti vos bá -
si cos, aque las eta pas de pro du ção. Para quê? Para
co me çar a con ver sa, por que isso in de pen de de qual
tec no lo gia será es co lhi da. Para qual quer uma das
três, es sas eta pas de pro du ção têm que ser fe i tas e
pron to.

A eta pa mais im por tan te é a nú me ro um, que
tra ta do pro je to da ar qui te tu ra do cir cu i to in te gra do,
que vem ba ter com a se gun da par te de que o ami go
Mar co ni fa lou. Ele tem ra zão: não se tra ta de se fa zer
só fi si ca men te o chip, mas tam bém a in te li gên cia,
que é o soft wa re em bu ti do, e os apli ca ti vos que são
em bu ti dos.

A idéia – e esta é uma pa ra da mu i to dura, por -
que é mu i to ou sa da – é a de se que brar o es que ma
de co mer ci a li za ção do chip. O que quer di zer isso?
Nor mal men te, com al gu mas ex ce ções, o chip já
vem com o soft wa re pron to. Sim ples men te se co lo -
ca na pla ca de cir cu i to im pres so. O que se está pro -
pon do é que o pro je to seja bra si le i ro en quan to não
hou ver fá bri ca de se mi con du to res. O pro je to pode
ser man da do por Inter net, é fe i to um found – como
eles cha mam – de se mi con du to res, e se re tor na.
Essa é a pro pos ta, algo pre ten si o sa, mas pre ci sa -
mos ser meio co ra jo sos para en trar nes sa pa ra da
dura, por que, se não, não va mos que brar esse ci clo
vi ci o so em que ca í mos.

Con cor do com ele. Re al men te, a in te li gên cia é
mais im por tan te. Só dis cor do num pon to, por que é
pre ci so fa zer as duas co i sas: cri ar-se a ca pa ci ta ção
na ci o nal de pro je to, de de sign, e for mar-se um am bi -
en te de pro du ção de se mi con du to res para se ob ter
cul tu ra téc ni ca em se mi con du to res, ge ran do em pre -
gos e es pe ci a li za ção, com o que tra re mos para cá
mu i tos bra si le i ros que es tão nos Esta dos Uni dos e na
Eu ro pa.

Mu i to obri ga do.
O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky

Herz) – Con ce do a pa la vra ao Con se lhe i ro Fer nan do.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Ti tu lar -

Enge nhe i ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co -
mu ni ca ção so ci al) – Ape nas que ro es cla re cer essa
dis cus são so bre o mo de lo de ne gó cio e, ra pi da men te, 
ler o que está co lo ca do na po lí ti ca.

A po lí ti ca men ci o na as apli ca ções, que são: alta
de fi ni ção, múl ti plos pro gra mas, re cep ção mó vel, re -
cep ção por tá til, mul ti mí dia e in te ra ti vi da de. E o tex to é 
o se guin te: “O mo de lo de im plan ta ção da TV di gi tal
ter res tre deve ofe re cer fle xi bi li da de, de for ma a per mi -

tir que as emis so ras de TV pos sam fa zer op ção por
um de ter mi na do con jun to de apli ca ções, de modo a
cus to mi zar os ser vi ços às re giões que aten de rão, po -
den do mo di fi cá-lo ao lon go do tem po”.

Pen so que está mu i to cla ro que to das as apli ca -
ções são vá li das e que cada re gião e cada em pre sa
po de rão uti li zá-las, si mul ta ne a men te ou não, de acor -
do com a si tu a ção eco nô mi ca, com a si tu a ção de
mer ca do. Para mim, isso é mu i to cla ro e não está em
dis cus são mais.

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – Con ce do a pa la vra ao Con se lhe i ro Ge ral do.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – Obri ga do, Da ni el.

Antes de ler e en ca mi nhar a per gun ta, devo di -
zer que fico sa tis fe i to - e acre di to que o mes mo ocor ra 
com os ou tros mem bros do Con se lho – quan do per -
ce bo, de par te dos re pre sen tan tes do Mi nis té rio e da
Ana tel, que es tão ten do o de vi do cu i da do e ca u te la
para re sol ver essa ques tão. 

A apre sen ta ção da Ana tel é uma ver da de i ra
“sopa de le tri nhas”, um mon te de pa la vras em in glês,
có di gos, e a po pu la ção nem se quer está ten do cons -
ciên cia do que isso vai afe tar. Cer ta men te vai ser mu i -
to mais gra ve do que foi a mu dan ça da tevê em pre to e 
bran co para a co lo ri da. Por tan to, o pro ble ma é re al -
men te mu i to com ple xo e sé rio de ma is. 

Fi ca mos fe li zes ao per ce ber o cu i da do, in clu si ve
do re pre sen tan te do Mi nis té rio de De sen vol vi men to
Eco nô mi co, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, que le van -
tou a ques tão in dus tri al: o nos so po ten ci al in dus tri al,
que está numa con di ção, como co lo ca da por ele pró -
prio, de fi ci tá ria e mu i to ruim. Isso pre ci sa ser cor ri gi do.

O cam po das con tra par ti das será a mi nha per -
gun ta; uma das ques tões, tal vez, mais cru ci a is nes se
pro ces so: o que se vai per der e o que se vai ga nhar no 
Bra sil? A ques tão do mer ca do de tra ba lho nos pre o -
cu pa mu i to – a mim par ti cu lar men te. Com re la ção à
ca pa ci ta ção dos téc ni cos bra si le i ros, tam bém apre -
sen ta da na po lí ti ca pú bli ca, o que a Ana tel pre ten de
ne go ci ar? Que téc ni cos de ve ri am ser ca pa ci ta dos e
de que for ma? 

Fa ze mos ape nas um bre ve acrés ci mo: na úl ti ma 
au diên cia, um dos con vi da dos che gou ao pon to de di -
zer que nem ele, que é um es tu di o so – está há mu i tos
anos, como o Fer nan do e o Ci pol la, da SET/Abert, es -
tu dan do esse as sun to –, tem con di ções de afir mar
qua is e quan tos téc ni cos te rão que sur gir para exer -
ce rem pro fis sões no vas que vêm por aí. Essa se ria a
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per gun ta para a Ana tel. Se os ou tros re pre sen tan tes
qui se rem te cer al gum co men tá rio, será bom tam bém.

O SR. MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA
(Su pe rin ten den te de Ser vi ços de Co mu ni ca ção de
Mas sa Subs ti tu to da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções) – Com re la ção à sua per gun ta, a Ana tel,
hoje, está fa zen do uma pros pec ção das me lho res
prá ti cas de ne go ci a ção que há no Bra sil, in clu si ve em
âm bi to mun di al, para a ne go ci a ção de con tra par ti das. 
Esse é o es tá gio em que nos en con tra mos hoje. E to -
dos os ato res en vol vi dos, o MDIC, o Ita ma raty, o pró -
prio Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que nos tem
acom pa nha do, ain da não che ga mos à es pe ci fi ca ção
do que va mos pe dir. 

Por isso es tou di zen do que, an tes do pri me i ro
tri mes tre do ano que vem, não dá para con clu ir mos
todo o tra ba lho. A par tir do mo men to em que sou ber -
mos como fa zer – es ta mos pro cu ran do as me lho res
prá ti cas –, po de re mos, de po is, es pe ci fi car o que va -
mos re i vin di car, o que va mos ne go ci ar, o que dá para
tre i nar. São en ge nhe i ros nos sos que vão lá? São en -
ge nhe i ros de les que vêm aqui? São téc ni cos de pro -
du ção de con te ú do? O Con se lhe i ro Bit ten court de ve -
ria es tar aqui, fa lan do, por que co nhe ce a ma té ria a
fun do, tem a no ção exa ta do que vai mu dar com o ad -
ven to da te le vi são di gi tal. 

Obje ti va men te, quan to a sua per gun ta, não te -
mos ain da res pos ta so bre qua is são os téc ni cos que
que re mos tre i na dos. Sa be mos que que re mos um in -
ter câm bio tec no ló gi co; sa be mos que que re mos uma
con tra par ti da que fa vo re ça a in dús tria na ci o nal, e fico
mu i to fe liz que o MDIC es te ja pre o cu pa do com essa
pro fun di da de – o que não é sur pre sa para mim, por -
que sei da qua li da de das pes so as do Mi nis té rio.
Essas pes so as vão de fi nir, a par tir do mo men to que
ti ver mos todo o ma pe a men to das me lho res prá ti cas,
o que va mos pe dir, o que va mos ne go ci ar. Se va mos
con se guir ou não, o re la tó rio fi nal é que vai di zer.

Obri ga do.
O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky

Herz) – Mais al gu ma per gun ta?
Con se lhe i ro Pa u lo Ma cha do de Car va lho
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO

NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Te -
nho duas per gun tas: uma ao Dr. Mar co ni Sou za Maya
e a ou tra ao Dr. Arnal do Go mes Ser rão.

Dr. Mar co ni, vol ta rei a in sis tir um pou co mais
nes se as pec to da de fi ni ção do mo de lo de ne gó cio.
Du ran te a sua ex po si ção e de po is, na sua ex pla na -
ção, fi quei com uma dú vi da: se a Ana tel es ta ria, de al -
gu ma for ma, ana li san do a pos si bi li da de de re du zir ou

não essa fle xi bi li za ção exis ten te na de fi ni ção do pro -
je to por par te do Pre si den te da Re pú bli ca. Por que na
ex po si ção que o se nhor fez não me fi cou mu i to cla ro
se, nes se mo de lo de ne gó cio, essa fle xi bi li da de será
de es co lha do ra di o di fu sor. Tive o en ten di men to, pela
sua ex pla na ção, de que, de al gu ma for ma, isso po de -
ria ser de fi ni do pela pró pria Ana tel. É isso?

O SR. ARNALDO GOMES SERRÃO (Co or de -
na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia
da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da Pro du ção do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or) – O Mi nis té rio das Co mu ni ca ções tem a
prer ro ga ti va de de ter mi nar a po lí ti ca - e ele o fez. A
po lí ti ca está lá, não me xe re mos em po lí ti ca. Como o
Con se lhe i ro Mi guel Ci pol la Jú ni or es ta va le van tan do:
exis te al gu ma co i sa por trás que es te ja mos que ren do
fa zer? Não, não es ta mos que ren do fa zer nada por
trás. Ire mos im plan tar as po lí ti cas ema na das do Mi -
nis té rio das Co mu ni ca ções. 

Então, se o Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, na po -
lí ti ca, já de ter mi nou qua is são os pa râ me tros que de -
vem ser... está fa lan do da in clu são di gi tal. No nos so
caso, co in ci den te men te, já pre ten día mos ana li sar tudo 
aqui lo, e es ta mos co lo can do – esse é o pen sa men to
do Con se lho – a con sul ta pú bli ca para de fi nir o mo de lo. 
Era nos sa idéia, quan do fi ze mos esse es tu do e che ga -
mos a “n” pos si bi li da des de uso des sa ban da de 19
me ga bits, le var em con si de ra ção to dos es ses as pec -
tos tec no ló gi cos, os as pec tos de ren da per ca pi ta, os
as pec tos so ci a is e cul tu ra is da na ção bra si le i ra.

Então, essa era a in ten ção. O Mi nis té rio de ter -
mi na uma po lí ti ca. Não me xe re mos em po lí ti ca, não é
in ten ção nem prer ro ga ti va da Ana tel mu dar a po lí ti ca
do Mi nis té rio. Não é isso. A Ana tel im ple men ta as po lí -
ti cas ema na das do Mi nis té rio. Por tan to, sou mu i to
tran qüi lo com re la ção a esse as pec to, não há ne nhu -
ma in ten ção de cri ar um ou tro “bi cho” des co nhe ci do.
Não há essa in ten ção.

Não sei se res pon di a sua per gun ta.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO

NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Dr.
Mar co ni, o que eu gos ta ria de en ten der, efe ti va men te, 
é se, den tro des sa po lí ti ca es ta be le ci da pelo Mi nis té -
rio das Co mu ni ca ções, pelo Po der Exe cu ti vo, a Ana tel 
pre ten de, de al gu ma for ma, li mi tar ou não a es co lha,
por par te do ra di o di fu sor, do mo de lo de ne gó cio, de
uma for ma mu i to ob je ti va. 

O se nhor mes mo diz que exis tem “n” pos si bi li -
da des. Eu lhe per gun to: es sas pos si bi li da des es ta rão, 
de ime di a to, aber tas ao ra di o di fu sor ou elas se rão li -
mi ta das?
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O SR. MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA
(Su pe rin ten den te de Ser vi ços de Co mu ni ca ção de
Mas sa Subs ti tu to da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções) – É exa ta men te isso que a so ci e da de te ria
que res pon der, que nós, como con du to res do pro ces -
so so ci al, de ve ría mos res pon der. Pre ci sa mos dis cu tir
essa ques tão, e é mu i to bom que isso es te ja acon te -
cen do aqui, no Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al.
Como va mos uti li zar essa fa i xa?

Eu di zia aqui que o nor te-ame ri ca no tem, ba si -
ca men te, a pre o cu pa ção de re ter, de re a ver o es -
pec tro para ou tras uti li da des. Então, ele de i xou o ra -
di o di fu sor com aque la ca rac te rís ti ca úni ca e ex clu -
si va de ra di o di fu sor, ou seja, com o HDTV ocu pan -
do a ban da toda de 19 me ga bits, fa zen do alta de fi ni -
ção. Essa é a pre o cu pa ção prin ci pal do ór gão re gu -
la dor nor te-ame ri ca no. 

Nós, aqui, es ta mos dis cu tin do isso tudo. Como
fa re mos uso dis so? A so ci e da de pre ci sa di zer se o ra -
di o di fu sor po de rá fa zer aque la co mu ni ca ção de da -
dos que é per mi ti da lá. O que im pli ca ria o ra di o di fu sor
co me çar, por que exis te... Não po de mos nos es que cer 
de que, des de o mo men to da cri a ção da LGT (Lei Ge -
ral de Te le co mu ni ca ções), a ra di o di fu são foi de i xa da
à par te dos ou tros ser vi ços de te le co mu ni ca ções.
Com essa se pa ra ção, a ra di o di fu são foi de i xa da
como uma pis ta pa ra le la para as te le co mu ni ca ções.
O que sig ni fi ca isso? Ra di o di fu são não é te le co mu ni -
ca ções? O ra di o di fu sor, ten do a con ces são para a ra -
di o di fu são, pode usar o es pec tro ao seu bel-pra zer?
Vai pre ci sar de ou tras ou tor gas?

Essas são as ques tões que pre ci sa mos de ta -
lhar, e isso pas sa por algo mu i to ma i or, no meu en ten -
di men to, que se ria uma lei de co mu ni ca ção ele trô ni ca 
de mas sa, quan do de ve ría mos es tar dis cu tin do todo
o pro ces so de co mu ni ca ção so ci al no País. É a mi nha
po si ção, bas tan te pes so al.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Per -
gun to ago ra para o Dr. Arnal do.

Dr. Arnal do, o se nhor, quan do fez ex po si ção a
res pe i to do dé fi cit na ba lan ça de pa ga men tos, ci tou o
dé fi cit da área de te le co mu ni ca ções. Evi den te men te,
até por um pre ce i to cons ti tu ci o nal, ra di o di fu são não é
te le co mu ni ca ções. Então, per gun to-lhe: den tro des se
dé fi cit de te le co mu ni ca ções, está in clu sa a área de
ra di o di fu são? Per gun to-lhe mais: qual se ria a par ti ci -
pa ção efe ti va do se tor de ra di o di fu são nes se dé fi cit?

O SR. ARNALDO GOMES SERRÃO (Co or de -
na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia
da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da Pro du ção do

Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or) – De i xa eu ver se meus da dos po dem me
aju dar. Vou pe gar a es ta tís ti ca es pe cí fi ca. Re fe ri-me
ao con so li da do do com ple xo ele trô ni co. De i xe-me pe -
gar o es pe cí fi co de te le co mu ni ca ções e in for má-lo
qua is são os com po nen tes aqui con si de ra dos.

Sob o pon to de vis ta pu ra men te téc ni co, em te -
le co mu ni ca ções hoje qua se tudo é di gi ta li za do, ex ce -
to essa par te que es ta mos dis cu tin do aqui. A pró pria
ge ra ção, as pró pri as ope ra do ras, os se nho res co nhe -
cem mu i to me lhor que eu, es tão pra ti ca men te di gi ta li -
za das; umas mais, ou tras me nos. O pro ble ma está
sen do a trans mis são di gi tal. Então, no con ce i to am plo 
de in for má ti ca, en ca i xam-se te le co mu ni ca ções em
qua se tudo. Mas os com po nen tes que fo ram con si de -
ra dos na es ta tís ti ca são os se guin tes: ter mi na is te le -
fô ni cos, co mu ta ção de voz e da dos, mul ti ple xa ção,
par tes e pe ças para co mu ta ção e mul ti ple xa ção, es ta -
ção rá dio-base – ERBs, te le fo nes ce lu la res, in clu si ve
os apa re lhos, ou tros trans mis so res – aqui agre ga dos
na no men cla tu ra bra si le i ra –, ou tros apa re lhos de co -
mu ni ca ções, tam bém agre ga dos, fios, ca bos e ou tros
con du to res, par tes e pe ças para trans mis so res.

Então, aqui re al men te está abran gi da a trans -
mis são pra ti ca men te com ple ta, de som, ima gem e, in -
clu si ve, co mu ni ca ção in di vi du al, no caso da te le fo nia
ce lu lar.

Res pon di sua per gun ta?
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO

NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Te -
nho a im pres são que não, Dr. Arnal do, por que, des -
cul pe-me, não sou en ge nhe i ro, não te nho ca pa ci da de 
de en ten der a se pa ra ção. Mas, como le i go, pelo que
le mos na im pren sa, os no mes que o se nhor cita pa re -
cem-me mu i to mais li ga dos à área de te le fo nia do que 
à área de ra di o di fu são. 

O SR. ARNALDO GOMES SERRÃO (Co or de -
na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia
da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da Pro du ção do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or) – É por que, veja bem, no caso de ra di o di fu -
são, a es ta tís ti ca co lo ca os apa re lhos de TV em “ou -
tros bens de con su mo”, que é ou tra ta be la que te nho
aqui. Inte res sa ria ao se nhor isso?

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Des -
cul pe-me, dou tor. É que o se nhor fez uma ci ta ção de
que te ría mos cin co pon to al gu ma co i sa de dé fi cit na
ba lan ça de pa ga men tos em fun ção da área de te le co -
mu ni ca ções. Par ti do pres su pos to de que ra di o di fu -
são es ta ria in clu sa na área de te le co mu ni ca ções,
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ape sar de não con cor dar com essa in clu são. Por isso, 
per gun tei-lhe se o se nhor ti nha se pa ra do, quer di zer,
que peso ou que in fluên cia o se tor de ra di o di fu são
tem, po si ti va ou ne ga ti va men te, na ba lan ça de pa ga -
men tos?

O SR. ARNALDO GOMES SERRÃO (Co or de -
na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia
da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da Pro du ção do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or) – No mo men to atu al, é inex pres si vo.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Ah,
é inex pres si vo.

O SR. ARNALDO GOMES SERRÃO (Co or de -
na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia
da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da Pro du ção do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or) – Hoje. Está cer to?

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Ou
seja, nes se dé fi cit de cin co pon to al gu ma co i sa, é
inex pres si va a par ti ci pa ção do se tor de ra di o di fu são?

O SR. ARNALDO GOMES SERRÃO (Co or de -
na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia
da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da Pro du ção do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or) – Hoje é.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO – Per fe i to.

O SR. ARNALDO GOMES SERRÃO (Co or de -
na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia
da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da Pro du ção do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or) – De i xa eu ex pli car por que, se não pode ser
mal en ten di do. Esse é um se tor que está ma du ro na
tec no lo gia ana ló gi ca. Ele está ins ta la do, ope ran do,
efi ci en te. O que es ta mos con ver san do ago ra é o gran -
de pas so para a di gi ta li za ção, que é ou tra his tó ria.
Então, o que es ta mos aqui ad vo gan do é a pre o cu pa -
ção pre ven ti va, por que se tra ta de um se tor re al men te 
di nâ mi co, e ra pi da men te as co i sas vão acon te cer. Sa -
be mos que vão acon te cer, e pre ci sa mos to mar as
me di das pre ven ti vas. Mas, hoje, é des pre zí vel. Inclu -
si ve, o dé fi cit em bens de con su mo, por exem plo, apa -
re lhos de te le vi são, a ba lan ça nos sa é po si ti va. Ape -
sar das im por ta ções de com po nen tes, ela é le ve men -
te po si ti va. Em 2001, ela foi po si ti va em US$42 mi -
lhões. Por quê? Por que ex por ta mos te le vi so res, apa -
re lhos de co mu ni ca ção, te le fo nes ce lu la res. Como eu
dis se ago ra, tudo leva a crer que va mos ex por tar mais 
de US$1 bi lhão em te le fo ne ce lu lar, ape sar de que se

des con tar o que im por ta mos. Então, é va lor ape nas
de ex por ta ção, mas, hoje, é o que o se nhor dis se: re -
al men te, é mu i to leve.

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – Vou di ri gir al gu mas per gun tas à Mesa e, de -
po is, o Con se lhe i ro Fran cis co vai fa zer as suas.

Gos ta ria de di ri gir à Mesa duas li nhas de in da -
ga ção. A pri me i ra de las diz res pe i to a duas omis sões
cons ta ta das na po lí ti ca ba i xa da no dia 12 de se tem -
bro, em re la ção ao en vol vi men to di re to do Mi nis té rio
da Ciên cia e Tec no lo gia e do Ita ma raty, que, cu ri o sa -
men te, são ci ta dos pe los agen tes go ver na men ta is,
pe los agen tes pri va dos, en fim, pe los di ver sos se to res 
que par ti ci pam des se de ba te, e não cons tam, por
exem plo, da lis ta dos prin ci pa is agen tes na ci o na is en -
vol vi dos no pro ces so, que foi apre sen ta da pela Ana -
tel, e tam bém não cons ta ram como se to res go ver na -
men ta is en vol vi dos no pro ces so de de fi ni ção das con -
tra par ti das. Então, eu gos ta ria de per gun tar aos in te -
gran tes da Mesa, em es pe ci al ao Re pre sen tan te do
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que foi o en car re ga do
da for mu la ção des sa po lí ti ca, a que se deve essa
omis são.

A se gun da omis são cons ta ta da, ain da nes sa
pri me i ra li nha de in da ga ção, é a res pe i to de de fi ni -
ções em re la ção ao soft wa re, que tem peso cada vez 
ma i or tan to no cus to quan to no agre ga do de va lor que 
se apli ca aos pro du tos en vol vi dos na co mu ni ca ção di -
gi tal. No en tan to, foi omi ti do da po lí ti ca, tan to no sen ti -
do da ob ten ção de con tra par ti da quan to no de sen vol -
vi men to de um es for ço na ci o nal para que o Bra sil se
ca pa ci te e apro ve i te as opor tu ni da des no cam po do
soft wa re. 

Do mes mo modo como se omi tiu a ques tão do
soft wa re, tam bém se omi te a pro du ção au di o vi su al,
cuja fal ta de es tí mu los po de ria le var a um enor me au -
men to de de man da e de re qui si ção de pro du ção, que
te ria que ser co ber ta com pro du ção in ter na ci o nal, es -
pe ci al men te no que diz res pe i to à pro du ção de te le vi -
são com pa drão de alta de fi ni ção, cujo mer ca do in ter -
na ci o nal co me ça a se aque cer sig ni fi ca ti va men te, e a
um des pre pa ro do Bra sil para a pro du ção au di o vi su al. 
No Bra sil, que já tem uma re co nhe ci da ca pa ci da de de 
pro du ção, com uma im por tân cia in ter na ci o nal, po de -
ria cri ar um de se qui lí brio sig ni fi ca ti vo não só do pon to 
de vis ta eco nô mi co, mas do pon to de vis ta dos as pec -
tos cul tu ra is e in for ma ti vos que es tão en vol vi dos na
pro du ção au di o vi su al.

Então, eu gos ta ria de di ri gir aos in te gran tes da
Mesa, ini ci al men te, es sas in da ga ções. A que se deve
a omis são da po lí ti ca em re la ção a es ses as pec tos?
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O SR. LÁZARO JOSÉ DE BRITO (Asses sor
Espe ci al do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções) – So bre a
omis são dos dois Mi nis té ri os que o se nhor ci tou, ini ci -
al men te o Mi nis tro ti nha co lo ca do ór gãos com pe ten -
tes. De po is, S. Exª es te ve con ver san do, na Pre si dên -
cia da Re pú bli ca, com o Mi nis tro Pa ren te e, in clu si ve,
che guei a ir pes so al men te aos dois Mi nis té ri os, para
en tre gar a po lí ti ca, a fim de eles da rem o pa re cer.
Eles vão par ti ci par, cla ro, prin ci pal men te o Ita ma raty,
por que, na hora das tro cas, o Ita ma raty é im por tan te.
E o Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia en tra mu i to na
par te téc ni ca, até em apo io ao MDIC.

Te nho a im pres são de que pode ter sido até uma 
fa lha da mi nha par te não ter ci ta do es ses dois ór gãos. 
No en tan to, pos so ga ran tir que fui, pes so al men te, en -
tre gar aos se cre tá ri os exe cu ti vos dos dois mi nis té ri -
os, as sim como fui ao Mi nis té rio da Fa zen da e ao
MDIC. Entre guei a po lí ti ca, para efe i to de pa re cer, a
cin co Mi nis té ri os. E, re al men te, na hora em que saiu a 
po lí ti ca, não apa re ce ram es ses dois ór gãos. Por não
se rem ci ta dos na po lí ti ca não sig ni fi ca que não se rão
vo zes ati vas quan do da vol ta do pro ces so da Ana tel.

Qu an to à pro du ção au di o vi su al, pelo que en ten -
di, o pro ces so de te le vi são di gi tal co me ça na pro du -
ção, de po is vem o es tú dio, a trans mis são e o te le vi sor. 
Enten de mos que a pro du ção – au di o vi su al ou não –
fi ca ria mais li ga da ao pri me i ro pon to do pro ces so: a
pro du ção. Não en ten de mos ser ne ces sá rio es pe ci fi -
car a pro du ção au di o vi su al em uma po lí ti ca se pa ra -
da men te, por que, de cer ta for ma, es ta mos fa lan do na 
re cep ção dos si na is, que po dem ser de TV a cabo, sa -
té li te ou ter res tre, como é o caso. 

A pre o cu pa ção ma i or se ria com a re cep ção do
si nal e com a con tra par ti da, a pro te ção da in dús tria
na ci o nal, do que com a pro du ção de ví deo. Essa es ta -
ria no pri me i ro pas so do pro ces so, quan do se fala em
pro du ção de TV, etc.

Qu an do fa la mos do pro ces so como um todo, in -
clu si ve no in cen ti vo à pro du ção de se mi con du to res,
te nho a im pres são de que o soft wa re já está em bu ti -
do. Essa é a nos sa vi são.

O SR. MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA
(Su pe rin ten den te de Ser vi ços de Co mu ni ca ção de
Mas sa Subs ti tu to da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções) – Faço uma res sal va quan to aos nos sos
prin ci pa is ato res. Hou ve uma co lo ca ção no sen ti do de 
que, com esse tí tu lo de “prin ci pa is ato res”, não te ría -
mos in se ri do o Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.
Mas in se ri mos aque le ór gão. Den tro do ra ci o cí nio ex -
pos to pelo re pre sen tan te do Mi nis té rio das Co mu ni -
ca ções, Dr. Lá za ro, en ten do que não se tra ta de au -

sên cia ou omis são do nome dos mi nis té ri os. Po de ría -
mos até co lo car a Anci ne, por exem plo, ou a Casa Ci -
vil. Então, o Mi nis té rio das Co mu ni ca ções es ta ria
abran gen do todo o con jun to do te ci do so ci al. Mas
eles não es tão ex clu í dos do pro ces so. Estão to dos in -
clu í dos. Inclu si ve, quan do co lo ca mos “prin ci pa is ato -
res” no ce ná rio Go ver no, es ta mos pen san do, sim, no
Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia.

Ape sar de ter mos um con ta to mu i to mais fe cha -
do e in ten so com o Mi nis té rio do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio Exte ri or, o Mi nis té rio da Ciên cia
e Tec no lo gia está in se ri do, o Ita ma raty é aqui ci ta do.
Quer di zer, eu con si de ro que todo o te ci do so ci al pre -
ci sa es tar en vol vi do nes sa de fi ni ção, dada a sua
abran gên cia.

O SR. LÁZARO JOSÉ DE BRITO (Asses sor
Espe ci al do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções) – Inclu si -
ve, co men tei aqui, no iní cio, que no pri me i ro do cu -
men to saiu “ór gãos com pe ten tes”. Até brin ca ram co -
mi go: e os ór gãos in com pe ten tes não vão? Então,
essa ex pres são não está boa! Pen sa-se num e nou -
tro, e aca ba es ca pu lin do al gu ma co i sa.

O SR. ARNALDO GOMES SERRÃO (Co or de -
na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia
da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da Pro du ção do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or) – Tal vez o Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia 
de ves se cons tar re al men te, por que, em ter mos téc ni -
cos, é um dos lu ga res onde re si de a com pe tên cia téc -
ni ca do Go ver no nes sa área, jun ta men te com a Ana -
tel e o Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, evi den te men te.
Eles têm uma lon ga tra di ção de tra ba lho.

Sob o pon to de vis ta prá ti co, eles es tão par ti ci -
pan do e vão par ti ci par em tudo, pri me i ro por que a
har mo nia de re la ci o na men to en tre o MDIC e o MCT é
até algo bo ni to de se ver, com al gu mas di ver gên ci as
con ce i tu a is, mas com le al da de no re la ci o na men to,
com uma co o pe ra ção fan tás ti ca, e tam bém por uma
ques tão de le gis la ção. Os prin ci pa is ins tru men tos que 
te mos para ad mi nis trar isso na área de equi pa men tos 
são a Lei de Infor má ti ca e os be ne fí ci os da Zona Fran -
ca de Ma na us. E o tal de PPB é a for ma es cri ta para
tra çar a po lí ti ca. Esse PPB é uma por ta ria dos dois
Mi nis tros, quer di zer, se, even tu al men te, não nos en -
ten dês se mos, bas ta ria um não as si nar e não sa i ria
nada. Mas se ria bom cons tar.

O SR. LÁZARO JOSÉ DE BRITO (Asses sor
Espe ci al do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções) – Só para
mos trar que es ses Mi nis té ri os do Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que são to dos in ter li ga dos, além de eu ter le -
va do a po lí ti ca a cada um de les, a Van da Scar tez zi ni

Novembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  23 22517

NOVEMBRO 2002224    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



es te ve lá, fa zen do uma pa les tra para nós há duas se -
ma nas. Ela é uma das gran des re pre sen tan tes do Mi -
nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia.

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – A se gun da li nha de in da ga ção diz res pe i to
jus ta men te a essa ne ces si da de de co or de na ção das
áre as de Go ver no e da pró pria con sis tên cia da po lí ti -
ca, que ain da está em de sen vol vi men to. Cre io que
nin guém ha ve rá de ques ti o nar a ne ces si da de de ex -
tre ma co or de na ção dos di ver sos ór gãos en car re ga -
dos não só da for mu la ção, mas tam bém da im ple -
men ta ção da po lí ti ca, as sim como dos di ver sos ele -
men tos que essa po lí ti ca vai pre ver. 

É pre ci so pre ver um mo de lo de ser vi ço que en -
vol va a pos si bi li da de de mas si fi ca ção, em lar ga es ca -
la, de equi pa men tos de bens de con su mo, que, por -
tan to, de vem cor res pon der ao per fil só cio-eco nô mi co, 
ao per fil de con su mo dos bra si le i ros. Se não ga ran tir -
mos que o ser vi ço se mas si fi que des sa ma ne i ra, os
ra di o di fu so res, por exem plo, vão en trar numa aven tu -
ra, por que não te rão mer ca do para o de sen vol vi men -
to dos ser vi ços na par te que lhes com pe te. Do mes -
mo modo, se o mo de lo de ser vi ços não pre vir de ter -
mi na das con di ções, um con jun to de ope ra ções que
pos si bi li te aos ra di o di fu so res de sen vol ver am pla
gama tan to de pos si bi li da des téc ni cas quan to de
aten di men to de de man da do mer ca do, te re mos um
mer ca do de sa ten di do e, por tan to, uma fal ta de ade -
são de con su mi do res aos di ver sos ser vi ços.

Enfim, do pon to de vis ta das de fi ni ções tec no ló -
gi cas, da ca pa ci ta ção, da exis tên cia de pro du ção au -
di o vi su al para aten der ao con jun to das de man das,
qual quer uma das per nas des sa po lí ti ca que fa lhar
pode pre ju di car ou co lo car em ris co o de sen vol vi men -
to do mo de lo de TV di gi tal como um todo. Essa é uma
cons ta ta ção ób via. 

Con fes so que não saio da qui com mu i ta tran qüi -
li da de em re la ção às evi dên ci as de co or de na ção que
fo ram apre sen ta das pe los di ver sos ór gãos aqui pre -
sen tes, em bo ra re co nhe cen do que essa po lí ti ca te -
nha uma for mu la ção re cen te e a sua im ple men ta ção
ain da es te ja em cur so. 

To ma mos co nhe ci men to pela im pren sa, nos úl -
ti mos anos, de li nhas de atu a ção di ver gen tes exis ten -
tes en tre o Mi nis té rio das Co mu ni ca ções e a Ana tel.
Vi mos aqui o re pre sen tan te da Ana tel sa u dar a cor -
res pon dên cia da po lí ti ca ba i xa da pelo Mi nis té rio com
as for mu la ções da Ana tel, o que, evi den te men te, me -
re ce ser re co nhe ci do. Mas é es tra nho, por que é como
se fos sem duas áre as dis tin tas e isso não de ve ria ser,
como dis se o re pre sen tan te da Ana tel, sim ples men te

ade ren te; de ve ria ser uma de cor rên cia ób via e ine vi -
tá vel de uma ação de go ver no ín te gra. 

Ain da exis tem al guns ele men tos de pre o cu pa -
ção. Isso faz com que as en ti da des da so ci e da de ci vil
que es tão acom pa nhan do esse as sun to co brem a co -
e rên cia, que foi for mal men te aqui afir ma da, para que
ela se trans for me em atos de im ple men ta ção de po lí -
ti ca e em des do bra men tos con sis ten tes des sa po lí ti -
ca e que, por tan to, essa si tu a ção seja ob je to de
acom pa nha men to da so ci e da de.

Ou tro as pec to que diz res pe i to a essa ne ces si -
da de de co or de na ção e con sis tên cia re fe re-se à ade -
qua ção do de sen vol vi men to eco nô mi co que vai de -
cor rer des sa po lí ti ca.

Vi mos o Re pre sen tan te do MDIC re fe rir-se ao
nos so sé rio pro ble ma, en fren ta do até pou co tem po
atrás, com a na ci o na li za ção de apa re lhos de te le fo nia 
ce lu lar. Ora, a de man da de te le fo nia ce lu lar foi vi o len -
ta men te es ti mu la da por uma po lí ti ca de te le co mu ni -
ca ções que era pre vi sí vel. O ob je ti vo da po lí ti ca foi de -
sen vol ver as te le co mu ni ca ções do Bra sil e es ti mu lar a 
de man da nos ní ve is em que ela foi es ti mu la da. No en -
tan to, essa po lí ti ca ab di cou aos seus con ce i tos no
pla no in dus tri al, o que fez com que o se tor de te le co -
mu ni ca ções te nha ge ra do um dé fi cit da or dem – no
mo men to em que o Bra sil tem no dé fi cit pú bli co um
dos ele men tos crí ti cos da sua si tu a ção eco nô mi ca –
de US$5 bi lhões. Per gun to: isso não po de ria ter sido
me lhor ad mi nis tra do tan to nos as pec tos ge ra is quan -
to nos as pec tos par ti cu la res? É in com pre en sí vel que
te nha mos ge ra do essa de man da de te le fo nes re cep -
to res ce lu la res, e até pou co tem po atrás te nha mos
im por ta do apa re lhos ou pro du zi do al guns com ín di ce
de na ci o na li za ção de 90% dos seus com po nen tes.
Inclu si ve, o Re pre sen tan te do MDIC dis se-nos que
hoje ex por ta mos US$1 bi lhão – aliás, ele iria com ple -
tar a in for ma ção na úl ti ma in ter ven ção, mas não che -
gou a fazê-lo. Gos ta ria que ele dis ses se quan to, des -
se US$1 bi lhão ex por ta do, im por ta mos para pro du zir
essa ex por ta ção. De ve mos pe gar esse exem plo es -
pe cí fi co para in da gar so bre as nos sas pre o cu pa ções.
E per gun to, es pe ci fi ca men te, em que me di da es sas
pre o cu pa ções es tão sen do equa ci o na das no sen ti do
da for mu la ção de po lí ti ca. Ou seja, des fru tan do de um 
mer ca do de US$50 bi lhões – que é o mí ni mo que se
es ti ma que en vol ve rá a con ver são dos re cep to res do -
més ti cos, ana ló gi cos, em di gi ta is, e há quem fale até
em ci fras da or dem de US$70 a US$100 bi lhões, mas, 
no mí ni mo, o que se fala é de US$50 bi lhões –, po de -
mos ser tí mi dos em re la ção à pos tu la ção de de sen -
vol ver no Bra sil al gum ní vel de pro du ção de se mi con -
du to res, uma in dús tria de soft wa re con sis ten te, cor -

22518 Sábado  23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2002

    225NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



res pon den te a es sas ne ces si da des de pro du ção, e ao 
de sen vol vi men to de apli ca ti vos em que o Bra sil é re -
co nhe ci do? Caso te nha mos di fi cul da des em re la ção
aos se mi con du to res, te mos uma evi den te ca pa ci da -
de para a apli ca ção de soft wa re re la ci o na do com a
pro du ção, que vai exi gir tec no lo gia di gi tal. 

Então, eu gos ta ria de ma ni fes tar essa pre o cu -
pa ção em re la ção ain da à fal ta de evi dên ci as mais
con cre tas des sa co or de na ção ne ces sá ria e dos pas -
sos que o Go ver no deve e pre ten de ain da dar para
que tal con sis tên cia e co e rên cia in ter na, além de uma 
ex tre ma co or de na ção dos ór gãos de Go ver no, pro du -
zam a po lí ti ca de que o País ne ces si ta para, ao abrir
um mer ca do de US$50 bi lhões a US$100 bi lhões,
que não ex por te em pre gos e ca pi tal, como vem fa -
zen do em di ver sas ou tras áre as, e use esse po ten ci al
para de sen vol ver tec no lo gia no País, um mer ca do
bra si le i ro, pro du ção bra si le i ra e um sis te ma de TV di -
gi tal que re al men te aten da aos in te res ses na ci o na is.

O SR. LÁZARO JOSÉ DE BRITO (Asses sor
Espe ci al do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções) – O as -
sun to po lí ti ca in dus tri al não está na pa u ta do dia.

Antes de esta re u nião co me çar, con ver sa va
com o Fer nan do e com o Mi guel a res pe i to de uma
das pre o cu pa ções do Mi nis tro Ju a rez Qu a dros, qual
seja, de i xar pron ta uma po lí ti ca in dus tri al para o se tor
de te le co mu ni ca ções. Tal po lí ti ca não foi fe i ta an tes
por que eram ou tras as pre o cu pa ções do Mi nis tro Sér -
gio Mot ta, tais como fa zer essa gran de mu dan ça que,
como to dos vi ram, re vo lu ci o nou o Bra sil.

O Mi nis tro Pi men ta da Ve i ga, como era mais po -
lí ti co, tra tou dos as pec tos do Mi nis té rio mais li ga dos à 
po lí ti ca. Assim que o Mi nis tro Ju a rez Qu a dros en trou
no Mi nis té rio, uma das ta re fas que me foi dada – pois
en trei jun to com ele, há cin co ou seis me ses – foi a de
es cre ver uma po lí ti ca in dus tri al para o se tor - o que
não fiz so zi nho, pois quem sou eu para fazê-lo. E um
do cu men to já está em suas mãos.

Ou tro as pec to é que não se ria pos sí vel agir
como S. Exª o fez na po lí ti ca de TV di gi tal, no sen ti do
de le var o as sun to para o Pre si den te e de ser ela bo ra -
do um de cre to, por que, efe ti va men te, a po lí ti ca in dus -
tri al de pen de mu i to dos dois Mi nis té ri os que ci ta mos,
o MDIC e o Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia. Há
ain da uma par te de PPB, e tudo de pen de de ou tros
Mi nis té ri os. Há um do cu men to pron to.

Como não ha ve rá tem po de se fa ze rem es sas
con sul tas, S. Exª vai con sul tar, a par tir da pró xi ma se -
ma na, al gu mas pes so as – di ze mos que não se tra ta
de con sul ta pú bli ca, mas res tri ta. Assim, S. Exª já terá
essa po lí ti ca para en tre gar ao pró xi mo Mi nis tro. Em

três me ses, não po de re mos con clu ir uma po lí ti ca
des sa, por que fa la mos até em mu dan ça de tri bu ta -
ção, algo que não de pen de de um Mi nis tro, nem de
meia dú zia de Mi nis té ri os.

Não sei se os se nho res sa bem que a in dús tria
na ci o nal está com di fi cul da des. Com essa an te ci pa -
ção de me tas das ope ra do ras, sim ples men te os fa bri -
can tes de equi pa men to de te le co mu ni ca ções es tão
qua se que bran do.

Uma po lí ti ca que S. Exª re co men dou, que já
está em an da men to, é a de ex por ta ção de equi pa -
men to e ser vi ços no sis te ma turn key. Por meio do
Ita ma raty, mais uma vez – não po de mos fa zer nada
sem o apo io dos ou tros Mi nis té ri os –, ten tar ven der,
nos pa í ses em de sen vol vi men to, não ape nas um
equi pa men to. Não se bus ca ape nas ins ta lar uma rede 
te le fô ni ca, mas sim um sis te ma in te i ro. Já foi fe i to isso 
na Áfri ca, na Ni gé ria, com su ces so, há al gum tem po,
mas isso de pen de do ban co de fo men to bra si le i ro, do
BNDES, do Pro ex, de gran de par te do Go ver no.

De todo je i to, den tro des se as pec to, já exis te es -
cri ta uma po lí ti ca in dus tri al, para a qual ago ra co me ça 
a ser con sul ta da por uma pes soa ou ou tra. Não é o
caso de con sul ta pú bli ca. Já que seus an te ces so res
não con se gui ram fa zer isso, o Mi nis tro Qu a dros pre -
ten de, como uma de suas re a li za ções, de i xar mais
es tas duas po lí ti cas pron tas: a po lí ti ca in dus tri al para
o se tor de te le co mu ni ca ções e a po lí ti ca de ex por ta -
ção de equi pa men tos e ser vi ços no sis te ma turn key.
Pos so di zer que uma de las já está pron ta, está em
suas mãos - eu a en tre guei on tem. E en tre ga rei a ou -
tra da qui a dois dias.

De cer ta for ma, mes mo que não con si ga im -
plan tar nada, S. Exª sai com o co ra ção tran qüi lo, no
sen ti do de que de i xou na mão de ou tro Mi nis tro algo
pron to. Mes mo que mude tudo, pode-se sem pre apro -
ve i tar al gu ma co i sa. Na tu ral men te, não sei se to dos,
mas al guns dos se nho res se rão con sul ta dos so bre
es sas po lí ti cas.

O SR. MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA
(Su pe rin ten den te de Ser vi ços de Co mu ni ca ção de
Mas sa Subs ti tu to da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções) – Gos ta ria de vol tar a dois pon tos tra ta dos
pelo Con se lhe i ro Da ni el. Um de les é re la ti vo ao as -
pec to de co or de na ção. Fico até um pou co tris te de
não po der ter pas sa do tudo o que sig ni fi cou, em ter -
mos de co or de na ção, o tra ba lho fe i to até este mo -
men to, mas, com cer te za, os prin ci pa is agen tes es tão 
mu i to afi na dos, tra ba lhan do em con jun to, para tra zer
o que de me lhor hou ver para a so ci e da de bra si le i ra.
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Lou var, fe li ci tar, res sal tar a co in ci dên cia en tre
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções – com a po lí ti ca – e a
Ana tel – com seus as pec tos téc ni cos – acre di to que
de ve ria tra zer para o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci -
al um si nal de es pe ran ça, por que o Mi nis té rio, com
seus me ca nis mos, ge rou uma po lí ti ca e a Ana tel, da
mes ma for ma, com a pre o cu pa ção téc ni ca, ge rou um
re sul ta do de tra ba lho que não con fli ta com a po lí ti ca
do Mi nis té rio. Isso é mu i to bom.

Não vejo em ne nhum mo men to des co or de na -
ção ab so lu ta en tre a Ana tel e o Mi nis té rio das Co mu -
ni ca ções. Sem pre es ti ve mos afi na dos. Dis cu ti mos os
as pec tos téc ni cos e a im ple men ta ção da po lí ti ca,
como é lou vá vel na de mo cra cia. Dis cu ti mos sem pre o 
que é pos sí vel ser fe i to. Não te mos no tí cia de que o
Mi nis té rio puxe para um lado e a Ana tel para ou tro.

Fi ze mos tra ba lhos in de pen den tes e che ga mos
a uma con clu são con ver gen te. Isso é algo que te mos
de lou var, pois es ta mos no ca mi nho cer to, é uma es -
pe ran ça de que há ter ra à vis ta. Esse é o as pec to que
eu gos ta ria de res sal tar. Obri ga do.

O SR. LÁZARO JOSÉ DE BRITO (Asses sor
Espe ci al do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções) – Até por -
que um dos con sul ta dos na épo ca de fa zer a po lí ti ca
foi a Ana tel. Ela foi um dos par ti ci pan tes des sa po lí ti -
ca de tevê di gi tal.

O SR. ARNALDO GOMES SERRÃO (Co or de -
na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia
da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da Pro du ção do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or) – Cre io que es tou de ven do um es cla re ci -
men to ao Con se lhe i ro Da ni el. É ló gi co que do to tal de
mais de US$1 bi lhão em ex por ta ção de ce lu la res,
sen do a ma i or par te para os Esta dos Uni dos, de ve -
mos des con tar, para sa ber mos o efe i to po si ti vo na ba -
lan ça de pa ga men tos, gros se i ra men te, cer ca de 70%
do va lor, que ser ve para pa gar as im por ta ções. Fiz
uma con ta mu i to rá pi da para ter mos uma or dem de
gran de za.

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – O Con se lhe i ro Fran cis co irá fa zer suas in da -
ga ções. 

O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Re -
pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos ra di a lis tas)
– Boa-tar de, Da ni el, boa-tar de a to dos os pre sen tes.

Gos ta ria de fa zer uma in da ga ção – re al men te
saio da qui bas tan te pre o cu pa do –: gos ta ria de sa ber
se al gu ma das três pro pos tas que es ta vam sen do
acom pa nha das foi eli mi na da ou foi es co lhi da, mes mo 
que em ca rá ter in ter no. Par ti ci pei de au diên cia pú bli -
ca, e de po is não tive mais opor tu ni da de de acom pa -

nhar pari pas su esse pul sar in ter no do con jun to pu -
xa do pela Ana tel. Então, eu gos ta ria de sa ber se al gu -
ma das três pro pos tas exis ten tes foi abra ça da ou se
ain da não hou ve ama du re ci men to a esse pon to.

Qu an to ao Con se lho - não é as sun to da au diên -
cia que ora se re a li za -, o fato de es tar tudo cer to en tre 
vo cês que es tão no jogo, não sei se sig ni fi ca na tu ral -
men te que es ta mos às mil ma ra vi lhas no pro ces so de
ins ta la ção. Não es tou su ge rin do que há má in ten ção.
Não é isso. Pen so que to dos vo cês es tão co ber tos de
boas in ten ções. Inclu si ve, o Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções, quan do se en ro la no ca be lo das pró pri as per -
nas para fa zer a con ces são às rá di os co mu ni tá ri as,
sob a óti ca de Go ver no, diz que está cer to, por que
deve ter os de vi dos cu i da dos.

Então, da mes ma for ma, trans fi ro igual pre o cu -
pa ção para a ques tão do pro ces so da TV di gi tal.
Como não sou en ge nhe i ro – aliás, o mun do não se
com põe ape nas de en ge nhe i ros, há jor na lis tas e ra -
di a lis tas como eu -, às ve zes, al gu mas per gun tas
de al gum Con se lhe i ro ba tem meio em pe na das para 
vo cês.

Con se lhe i ro Da ni el, saio da qui ven do que acer -
ta mos bas tan te, en quan to Con se lho, ao cri ar esta Co -
mis são com o ob je ti vo de co nhe cer o ca sa men to da
po lí ti ca com a par te téc ni co-ope ra ci o nal.

Qu an to à par te téc ni ca, fi ca mos até bas tan te
tran qüi los pela se ri e da de com que vo cês es tão tra -
tan do o as sun to, mas pen so que cabe en trar mos nes -
sa dis cus são, por que en quan to vo cês fa lam no Te o re -
ma de Pi tá go ras, às ve zes, as pes so as não sa bem o
que é a hi po te nu sa. Como as pa la vras são di tas de
for ma bo ni ta, di re ta e fir me, saio da qui con vic to. Mas
tam bém não que ro sair ir res pon sa vel men te, di zen do
que a co i sa não vai mu i to bem. Não, não é isso.

Pen so ape nas que a nos sa res pon sa bi li da de é
igual à de vo cês. Por exem plo: ao apa gar das lu zes
des te Go ver no, ape nas o úl ti mo Mi nis tro mos tra mais
in te res se pela po lí ti ca da in dús tria. Como foi dito pelo
pró prio re pre sen tan te, cada um deu ao seu Mi nis té rio
o per fil que lhe é pe cu li ar. Pi men ta da Ve i ga, como era 
um Mi nis tro sim pá ti co e mais im pres si o na do em es tar 
no co ti di a no do Pa lá cio do Pla nal to, em dar oxi gê nio
ao Pre si den te, de di cou mais seu tem po – o que não
está er ra do sob a óti ca dele – a essa fase. Ago ra, já na 
reta fi nal, de i xa uma ne ces si da de pre men te. Se ria
bom que o Mi nis tro hoje ti tu lar pu des se ter che ga do
um pou co an tes, pois pos si vel men te te ría mos avan -
ça do nes se as pec to.

Não é co i sa me nor essa pre o cu pa ção com o
mun do da in dús tria. É o mes mo que re ti rar um car ro
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da li nha de pro du ção. De po is que isso ocor re, fico
com a mi nha Be li na ve lha sem fa rol.

A TV é algo mais rá pi do. Uma vez co lo ca da, não
te rei de fi car ad in fi ni tum com aque le meu apa re lho
ve lho.

Qu an to à ou tor ga, que não é as sun to para a au -
diên cia de hoje – aliás, o se nhor to cou mu i to le ve men -
te no as sun to. Então, nes ta au diên cia, gos ta ria tão so -
men te de in da gar se vo cês já op ta ram ou se, ao me -
nos, es tão mais pro pen sos a nos ven der, en quan to
so ci e da de, um da que les três pro je tos.

O SR. MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA
(Su pe rin ten den te de Ser vi ços de Co mu ni ca ção de
Mas sa Subs ti tu to da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções) – Veja bem, ten do em vis ta a po lí ti ca men -
ci o na da, pe los re sul ta dos dos tes tes que tí nha mos na 
épo ca e para aten der to dos os itens, ve mos ni ti da -
men te que há, ao me nos, um con cor ren te que não
aten de ria a to dos os itens da po lí ti ca. Esses con cor -
ren tes pre gam, hoje, que im ple men ta ram me lho ri as – 
e se eu es ti ver fa lan do em hi po te nu sa, em Pi tá go ras,
por fa vor, me in ter rom pam e me man dem ba i xar a
bola; não que ro dar essa im pres são, não de se jo pas -
sar essa ima gem. Então, eles ale gam que im ple men -
ta ram me lho ri as que aten dem a to das as re i vin di ca -
ções, àqui lo que de tec ta mos como sen do um pro ble -
ma para ado tar um mo de lo mais am plo, mais fle xí vel.
E aí vai a res pos ta: não op ta mos ain da por ne nhum.
Se for mos pela po lí ti ca, pura e sim ples men te, ve re -
mos que ha ve rá gen te que não con se gui rá aten der,
pelo re sul ta do do tes te an te ri or. Mas eles es tão fa lan -
do que aten dem. Então, quem fala que aten de vai me
pro var que im ple men tou as me lho ri as para o que de -
tec ta mos na épo ca e, por isso, aten de à po lí ti ca do Mi -
nis té rio e aos re sul ta dos dos tra ba lhos da Ana tel, que
che gou a con clu sões pelo as pec to téc ni co e so ci al.
Você diz que aten de? Então, está bem. Pro ve-me. Por 
esse ca mi nho de ve mos cer ti fi car – e va mos tra tar
como uma uni da de cer ti fi ca do ra que, pro va vel men te,
deve ser o pró prio CPqD – para nos ga ran tir que re al -
men te fo ram im ple men ta das as me lho ri as a que se
re fe rem e que aten de tão bem quan to o ou tro. Esta -
mos indo com ca u te la, pois o ca mi nho ain da não está
to tal men te apla na do. Há pe dras no ca mi nho. 

O pro ble ma das tra ta ti vas in ter na ci o na is é ou tro, 
con for me a pre o cu pa ção do Con se lhe i ro. Vo cês já sa -
bem que tipo de pro fis si o nal vão tre i nar? Já sa bem
até onde que rem trans fe rir uma fá bri ca para cá? Que
tipo de fá bri ca será im plan ta da? São co i sas que ain -
da es ta mos con du zin do ao lon go do tem po. Assim, há 
uma co or de na ção en tre nós. Todo o tra ba lho que vem 
sen do fe i to tem sido acom pa nha do pe los di ver sos

agen tes en vol vi dos. Há uma co or de na ção, sim, en tre -
tan to o ca mi nho não está apla na do e não há nin guém
fora por en quan to. Essa é, ob je ti va men te, a res pos ta.

O SR. LÁZARO JOSÉ DE BRITO (Asses sor
Espe ci al do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções) – O que
que ro co men tar é o se guin te: uma vez que três Con -
se lhe i ros vão sair pre o cu pa dos, quem se pre o cu pou
fui eu, por que fa ze mos esse tra ba lho com todo o cu i -
da do, com toda a aten ção. Se está ge ran do pre o cu -
pa ção, é si nal de que não está sen do bem-fe i to. Pro -
pu se mos uma re u nião para con ver sar até vo cês nos
con ven ce rem ou en ten de rem o que es ta mos fa zen do. 
Não pos so sair da qui e di zer ao meu che fe, ao Mi nis -
tro, que a me ta de não gos tou mu i to. Ape sar de o Mi -
guel e o Fer nan do aca ba rem de elo gi ar a po lí ti ca, é
pre ci so fa zer algo. Sou ser vi dor pú bli co há seis me ses 
– es ti ve por dez anos em uma em pre sa pri va da –,
essa ex pe riên cia, para mim, é nova, mas nun ca en trei 
em nada para de sa gra dar al guém; tra ba lho para
agra dar o povo, o con su mi dor e a in dús tria. E pre ci so
que to dos gos tem dis so, por ques tão de or gu lho pro -
fis si o nal. 

Com re la ção à ques tão da po lí ti ca in dus tri al, a
mim não in te res sa se o Mi nis tro não teve tem po, se o
ou tro é po lí ti co. Inte res sa-me que o meu Mi nis tro,
hoje, é uma pes soa téc ni ca, de di ca da. E vim para cá
pen san do que fi ca ria na boa vida, e ele me faz tra ba -
lhar to dos os dias até às 21 ho ras. Está cer to, es tou
no lu gar onde que ro es tar. Mas não pos so fi car tran -
qüi lo quan do ouço o Da ni el di zer que está pre o cu pa -
do, as sim como o Fran cis co e o Fer nan do. Então, pre -
ci sa mos di a lo gar, por que este Con se lho de Co mu ni -
ca ção So ci al, para mim, pelo me nos, é mu i to im por -
tan te. Não pos so de i xá-los com ne nhu ma dú vi da. Se
o Mi nis té rio ti ver al gum ques ti o na men to a fa zer, va -
mos con ver sar até re sol vê-lo. Po dem até pro var que
es tou er ra do. Tal vez eu de ves se ter cha ma do dois mi -
nis té ri os. Já me re u ni com eles, em bo ra não haja re -
gis tros. Pode ser o caso do Mi nis té rio e da Te le brás
con ver sa rem com vo cês até eli mi nar to das as dú vi -
das. Trans pa rên cia é obri ga ção do fun ci o ná rio pú bli -
co. A mi nha pre o cu pa ção é a de V. Sªs. 

Estu da rei mais o as sun to. Caso seja ne ces sá rio, 
o Sr. Mi nis tro le va rá no va men te a por ta ria ao Pre si -
den te da Re pú bli ca. Essa po lí ti ca tem sido mu i to elo -
gi a da e foi ana li sa da por mais de 20 pes so as do pa -
drão do Mi guel e do Fer nan do, além do Pre si den te da
Ele tros, que fa bri ca te le vi so res. Estou pre o cu pa do
com a in qui e ta ção de V. Sª, Con se lhe i ro Fran cis co.

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – Con se lhe i ro Ge ral do.
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O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – Con se lhe i ro Da ni el, ape nas para efe i to
de re gis tro, que cer ta men te será im por tan te, em com -
ple men to à per gun ta do Con se lhe i ro Fran cis co e à
res pos ta do re pre sen tan te da Ana tel, Sr. Mar co ni
Tho maz de Sou za Maya, de acor do com os tes tes an -
te ri o res e a po lí ti ca, qual pa drão es ta ria ex clu í do? V.
Sª ain da não de cla rou, por fa vor.

O SR. MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA
(Su pe rin ten den te de Ser vi ços de Co mu ni ca ção de
Mas sa Subs ti tu to da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções) – Como fa lei, con so an te os tes tes an te ri o -
res, o pa drão ain da as sim não es ta ria es co lhi do para
aten der à po lí ti ca do Mi nis té rio.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – Per dão, V.Sª dis se que um es ta ria ex -
clu í do.

O SR. MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA
(Su pe rin ten den te de Ser vi ços de Co mu ni ca ção de
Mas sa Subs ti tu to da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções) – Esta ria ex clu í do.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – Então, qual se ria?

O SR. MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA
(Su pe rin ten den te de Ser vi ços de Co mu ni ca ção de
Mas sa Subs ti tu to da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções) – Se ria o ATSC.

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – Con se lhe i ro Fer nan do.

O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Ti tu lar -
Enge nhe i ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co -
mu ni ca ção so ci al) – Vol tan do às per gun tas, te nho
uma ques tão a fa zer so bre o tema con tra par ti da ao
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, com re la ção aos ro -
yal ti es. O Mi nis té rio já tem uma no ção do im pac to de
va lor que os ro yal ti es en vol vi dos nes sa ope ra ção cri -
a rão na ba lan ça? Re fi ro-me ao va lor de les em toda
essa ne go ci a ção. Ain da nes se pon to, como o Mi nis té -
rio pre ten de en ca mi nhar es sas ne go ci a ções das con -
tra par ti das, as su min do que as re fe ri das ne go ci a ções
são fe i tas com em pre sas e não com go ver nos? Os
do nos dos ro yal ti es são em pre sas pri va das, mu i tas
ve zes fa bri can tes dos três sis te mas – na ma i o ria dos
ca sos. Como o Mi nis té rio do De sen vol vi men to – e os
ou tros, nes se caso, en ca be ça dos por este – ne go ci a -
rá es ses ro yal ti es?

Tam bém acres cen ta rei ou tra ques tão mu i to co -
men ta da pela im pren sa e por di ver sas pes so as, in clu -

si ve do atu al Go ver no. Essas ne go ci a ções en vol ve rão 
ou tros as pec tos que não os pu ra men te ele trô ni cos? A 
im pren sa, bem como di ver sos po lí ti cos, tem fa la do
mu i to em con tra par ti das, como tro car por la ran ja, aço
e agri cul tu ra. Exis te al gu ma in ten ção de usar es ses
ou tros as pec tos do mer ca do bra si le i ro de co mér cio
ex te ri or nes sa ne go ci a ção?

O SR. ARNALDO GOMES SERRÃO (Co or de -
na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia
da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da Pro du ção do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or) – A ques tão das con tra par ti das está com ple -
ta men te em bri o ná ria, por que a op ção téc ni ca ain da
não está de fi ni da. Tec ni ca men te, é pos sí vel que não
haja ape nas uma op ção. Tal vez duas se jam pró xi mas, 
não ha ven do di fe ren ças subs tan ci a is, po den do-se
até con clu ir que as três se jam tec ni ca men te boas.
Des se modo, a con tra par ti da tor na-se mais fá cil de
ne go ci ar. Esse é o pri me i ro pon to.

O se gun do pon to são os ro yal ti es, que va ri am
con for me a tec no lo gia. O Con se lhe i ro Fer nan do Bit -
ten court sabe dis so. Con for me seja ja po ne sa, ou
ame ri ca na, ou eu ro péia, a ques tão dos ro yal ti es vai
va ri ar tre men da men te. Não há como, sem ter mais ou
me nos de fi ni do qual vai ser a op ção, fa zer qual quer
es ti ma ti va or ça men tá ria dos ro yal ti es.

Qu an to a en vol ver ou tras ques tões, além de in -
ves ti men tos na área in dus tri al, só pos so dar opi nião
pu ra men te pes so al, que não tem va lor ab so lu ta men te 
ne nhum. Pen so que não se deve des per di çar essa
tre men da opor tu ni da de ne go ci an do pro du tos agrí co -
las ou da agro in dús tria – pen so que não é por aí mes -
mo –, por que o nos so pro ble ma não é nes sa área;
nos so pro ble ma é re al men te, no caso da ba lan ça co -
mer ci al, a ques tão de com po nen tes ele trô ni cos. 

E, quan do falo isso, não é só o se tor de te le co -
mu ni ca ções que está one ran do, é todo o se tor in ten si -
vo em tec no lo gia. Então, pen so que de ve ría mos con -
cen trar es for ços na con tra par ti da de in ves ti men tos,
na área de com po nen tes, se mi con du to res, se pos sí -
vel; se não, pelo me nos com po nen tes e equi pa men -
tos que di gam res pe i to es pe ci fi ca men te à TV di gi tal.

O Mi nis té rio do De sen vol vi men to tem par ti ci pa -
do das ne go ci a ções so bre as com pras de aviões e
apren deu al gu ma co i sa so bre isso. Eu, par ti cu lar -
men te, não par ti ci pei, mas o Mi nis té rio está com al -
gum know-how nes sa área que vai ser de mu i ta uti li -
da de, em bo ra a ques tão de aviões ain da não es te ja
de fi ni da. 

Fal ta al gu ma co i sa a res pon der, Con se lhe i ro?
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O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Ti tu lar -
Enge nhe i ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co -
mu ni ca ção so ci al) – Não.

O SR. ARNALDO GOMES SERRÃO (Co or de -
na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia
da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da Pro du ção do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or) – Era isso. Obri ga do.

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – Con se lhe i ro Pa u lo Ma cha do.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Ago -
ra fi quei com uma ou tra dú vi da: eu ha via en ten di do
que essa de fi ni ção es ta ria obe de cen do a uma co or -
de na ção con jun ta. Pre o cu pa-me um pou co quan do o
se nhor dis se que é ne ces sá ria a de fi ni ção téc ni ca
para que se pos sam de fi nir as con tra par ti das, ou será 
que esse tra ba lho deve ser fe i to si mul ta ne a men te?

O SR. ARNALDO GOMES SERRÃO (Co or de -
na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia
da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da Pro du ção do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or) – Pen so que sim, é um pro ces so in te ra ti vo.
Va mos ver como evo lui a ques tão da tec no lo gia ame -
ri ca na, por exem plo, que es ta va per den do o jogo até
al guns me ses, pelo que te mos lido, e eles es tão tra -
ba lhan do, eles são com pe ten tes. Pode ser que esse
jogo te nha mu da do. Não é o meu se tor, es tou fa lan do
ape nas como ci da dão que lê jor nal e con ver sa com
pes so as. 

Pen so que não está de fi ni da ain da.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO

NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Mas
eu lhe per gun ta ria o se guin te: de fi ni da a po lí ti ca tec -
no ló gi ca é que será de fi ni da a po lí ti ca de ro yal ti es e
con tra par ti das, ou será fe i to um tra ba lho si mul tâ neo?

O SR. ARNALDO GOMES SERRÃO (Co or de -
na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia
da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da Pro du ção do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or) – Cre io que será si mul tâ neo, por que se não
não se tem po der de bar ga nha. Se já se es co lheu,
não há bar ga nha, ne go ci a ção. Então, deve ha ver, no
mí ni mo, dois can di da tos. Se hou ver três, sob o pon to
de vis ta de con tra par ti da, me lhor ain da.

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – O Con se lhe i ro Fer nan do que ria fa zer uma ob -
ser va ção so bre esse as pec to.

O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Ti tu lar -
Enge nhe i ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co -
mu ni ca ção so ci al) – Para mim, a bí blia des se as sun to

está de fi ni da, que é a po lí ti ca as si na da pelo Pre si den -
te da Re pú bli ca. Enten do que a po lí ti ca é algo que
não está em ques tão. Nes sa po lí ti ca está mu i to cla ro
que a pri me i ra co i sa a ser aten di da é o as pec to tec no -
ló gi co. Se não aten der ao as pec to tec no ló gi co, não
ne go cia nem con tra par ti da. Está mu i to cla ro isso aqui
– não vou ler por que não vale a pena –, mas está mu i -
to cla ro que o pri me i ro as pec to a ser aten di do é o tec -
no ló gi co. Uma vez aten di do o tec no ló gi co, lo gi ca men -
te, vai-se para as con tra par ti das. Isso está mu i to cla ro 
aqui e ima gi no que não es te ja mais em ques tão. É a
pre mis sa, a po lí ti ca que vai de fi nir, que vai ser vir de
guia para o tra ba lho que ago ra se se gue.

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – A per gun ta que eu di ri gi ria à Mesa é no sen ti -
do de que seja pres ta do um es cla re ci men to a res pe i -
to de uma al ter na ti va exis ten te, tec no ló gi ca, que não
vem sen do cla ra men te ex pli ci ta da no Bra sil. Além das 
três pla ta for mas tec no ló gi cas re fe ren da das pela
União Inter na ci o nal das Te le co mu ni ca ções, ATSC,
DVB e ISDB, te mos re fe rên cia do de sen vol vi men to
que está em cur so da pla ta for ma tec no ló gi ca chi ne sa, 
DMB, cu jos re pre sen tan tes es ti ve ram no Bra sil há al -
guns me ses, com re gis tro mu i to dis cre to e, até cer to
pon to, de sen con tra do da im pren sa, quan do uma de -
le ga ção es te ve en ta bu lan do con ta to com di ver sos se -
to res no País.

Gos ta ria de per gun tar se os ór gãos que os se -
nho res aqui re pre sen tam fo ram con ta ta dos, di re ta ou
in di re ta men te, for mal ou in for mal men te, por essa de -
le ga ção, pe los seus agen tes pri va dos ou es ta ta is.
Enfim, hou ve al gum tipo de con ta to com essa de le ga -
ção chi ne sa ou al gum tipo de apro xi ma ção que per mi -
ti ria ao Bra sil ava li ar me lhor a pos si bi li da de de es ta -
be le cer al gu ma par ce ria de de sen vol vi men to tec no ló -
gi co com os chi ne ses? Se ria co e ren te o Bra sil ser
par ce i ro da Chi na em de sen vol vi men to de seg men tos 
de alta tec no lo gia, como acon te ce no seg men to de
sa té li tes.

Então per gun to se hou ve al gum tipo de con ta to
com os chi ne ses e o que os ór gãos que os se nho res
aqui re pre sen tam te ri am a ava li ar so bre uma pers -
pec ti va de par ce ria de de sen vol vi men to de tec no lo gia 
com os chi ne ses, o que fa ria com que o Bra sil, em vez 
de ser um pa ga dor, fos se um cre dor de ro yal ti es e
tam bém ti ves se cré di tos nes se de sen vol vi men to da
tec no lo gia.

O SR. LÁZARO JOSÉ DE BRITO (Asses sor
Espe ci al do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções) – Eu não
fui pro cu ra do por nin guém da Chi na. Até sou be que o
pri me i ro tes te que eles fi ze ram de uma tec no lo gia de
TV di gi tal não deu cer to. Mas acre di to que, para o
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Bra sil, um par ce i ro como a Chi na se ria me lhor do que
os ou tros três, por que ela tem mu i tas co i sas em co -
mum com o Bra sil. Mas como a tec no lo gia é de ci são
da Ana tel, o Mi nis té rio se ate ve ape nas em fa zer a po -
lí ti ca. Cre io que a Ana tel é quem vai ter que de ci dir
isso. Então, re for ço es sas duas co i sas. 

Sou be que eles já ten ta ram uma ou duas tec no -
lo gi as, e não deu cer to lá. Por ou tro lado, con si de ro
mu i to bom que ti vés se mos um par ce i ro como a Chi -
na, por que está no mes mo pa ta mar que o Bra sil e te -
mos mu i to em co mum eco no mi ca men te. Po rém,
como a Ana tel é quem está com essa bola, eu não po -
de ria dar ma i o res in for ma ções.

O SR. MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA
(Su pe rin ten den te de Ser vi ços de Co mu ni ca ção de
Mas sa Subs ti tu to da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções) – Eu tam bém não fui con ta ta do pela de le -
ga ção chi ne sa e não po de ria res pon der de ta lhes des -
sa vi si ta de les ao Bra sil. 

Gos ta ria de res ga tar um as pec to: pelo lado dos
ra di o di fu so res, exis te qua se que uma an gús tia para
co lo car no ar a te le vi são di gi tal, por que os si na is já
vêm sen do di gi ta li za dos em es tú dio há al gum tem po,
quer di zer, a plan ta tec no ló gi ca dos pro du to res de
con te ú do já está di gi ta li za da. 

Qu an to a uma par ce ria com a Chi na - con cor do
com o re pre sen tan te do Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções -, há um as pec to bas tan te po si ti vo. De re pen te,
po de ría mos ser, in clu si ve, in du to res do de sen vol vi -
men to tec no ló gi co mun di al ao fa zer uma par ce ria
com a Chi na e de sen vol ver uma ten ta ti va de um quar -
to pa drão - a UIT ten tou que o pa drão fos se úni co
para o mun do in te i ro -, mas esse ne gó cio de man da ria 
um tem po e te ría mos que vol tar a dis cu tir. Se é que o
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al en ten de que deva
ser fe i to, pre ci sa ría mos dis cu tir esse fa tor tem po:
quan to tem po de man da ría mos para che gar ao pon to,
por que esse pa drão não foi nem sub me ti do à UIT. Se -
ria te me rá rio de ma is ado tar mos um pa drão que não
es ti ves se sa cra men ta do e re fe ren da do pela União
Inter na ci o nal de Te le co mu ni ca ções. 

Então, há to dos es ses as pec tos ou cu i da dos
que de ve ría mos ter. Nós, como so ci e da de, é que te -
mos que de fi nir isso em con jun to, por que há esse as -
pec to: um lado que vai numa tri lha mais rá pi da, pelo
qual vai-se pa gar; pelo ou tro lado, per de-se tem po;
pode-se até pa gar me nos, mas es ta rá atra sa do.

O SR. ARNALDO GOMES SERRÃO (Co or de -
na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia
da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da Pro du ção do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio

Exte ri or) – É com pli ca do. Estão acon te cen do co i sas
im por tan tes na Chi na. Par ti cu lar men te na área dos
ele trô ni cos, que nos in te res sa, eles es tão ex tre ma -
men te ar ro ja dos. Qu an to a essa ques tão dos se mi -
con du to res de que es ta mos fa lan do, eles já de ci di ram 
a res pe i to faz tem po, es tão le van do em pre sas, mas
sem pre com par ti ci pa ção aci o ná ria de les. Eles pro -
mo ve ram uma aber tu ra, mas nem tan to as sim. Tra -
ta-se de um es que ma to tal men te di fe ren te do nos so.
Então, te ría mos que re a va li ar tudo, co me çar tudo de
novo, mas é ins ti gan te. Te ría mos que es tu dar isso.
Eles não nos pro cu ra ram. O que está acon te cen do é
que os três de ten to res de tec no lo gia es tão fa zen do
um lobby tre men do onde po dem. Haja agen da para
aten der esse pes so al. Os três es tão mu i to ati vos. Qu -
an to aos chi ne ses, eu só sou be que eles es tão com
uma tec no lo gia, mas co mer ci al men te eles ain da não
es tão fir mes, não têm ain da uma de ci são, não sa bem
o que é. É até di fí cil en con trar até tex to a res pe i to. Não 
sei se você, Mar co ni, co nhe ce al gu ma co i sa a res pe i -
to. Eu não con se gui ler nada so bre essa tec no lo gia
chi ne sa. 

O SR. MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA
(Su pe rin ten den te de Ser vi ços de Co mu ni ca ção de
Mas sa Subs ti tu to da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções) – Re al men te há al gu mas co i sas, al guns
pa pers com que já ti ve mos con ta tos. Inclu si ve, o pró -
prio Mi nis té rio das Co mu ni ca ções tem al gu ma co i sa a 
res pe i to. Eu há re ce bi um pa per do tra ba lho na Chi na, 
mas re al men te se tra ta de algo que está em an da -
men to, em de sen vol vi men to. Tal vez uma ten ta ti va de
jun tar as ca rac te rís ti cas téc ni cas po si ti vas que o
ISDB, ja po nês, tem com as ca rac te rís ti cas téc ni cas
po si ti vas que o pa drão eu ro peu de tém. Mas eles ain -
da não che ga ram ao es tá gio de fa zer uma apre sen ta -
ção à UIT. O pro ces so de ho mo lo ga ção de um pa drão
des se pela UIT não é de ma tu ra ção bre ve. Há um
tem po ra zoá vel de ma tu ra ção. Te ría mos que dis cu tir
se o ca mi nho é esse. Para ten tar fa zer essa par ce ria
com a Chi na, te ría mos que re dis cu tir com o se tor se é
isso mes mo ou se va mos aguar dar.

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – Tem a pa la vra o Con se lhe i ro Mi guel.

O SR. MIGUEL CIPOLLA JR. (Su plen te - Enge -
nhe i ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co mu ni -
ca ção so ci al) – Para ten tar es cla re cer um pou co essa
ques tão da Chi na. Qu an do essa de le ga ção es te ve no
Bra sil, ti ve mos uma re u nião – re fi ro-me a al guns re -
pre sen tan tes do Gru po Set/Abert - com essa co mi ti va 
da Chi na. Eles nos de ram uma ex pla na ção so bre
como es ta va o pro ces so em de sen vol vi men to dos es -
tu dos da TV di gi tal ter res tre no ter ri tó rio chi nês. 
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O que eles fi ze ram, na re a li da de, foi es ta be le cer 
al gu mas pre mis sas mais ou me nos den tro des sa ca -
rac te rís ti ca que o Mi nis té rio das Co mu ni ca ções aca -
bou de ado tar, dan do as con di ções que eles en ten di -
am que o sis te ma de ve ria cum prir para que pu des -
sem ado tá-las den tro da Chi na. As con di ções são as
mes mas que es ta mos ven do aqui: alta de fi ni ção, de fi -
ni ção stan dard, múl ti plos pro gra mas, in te ra ti vi da de,
re cep ção mó vel, trans mis são mul ti mí dia, in te ra ção
com te le fo nia e te le co mu ni ca ções, en fim, to dos es ses 
as pec tos mais mo der nos que ima gi na mos que qual -
quer sis te ma deva cum prir e aten der.

Eles lan ça ram es ses que si tos e se apre sen ta -
ram cin co pro po nen tes. Esses pro po nen tes fi ze ram
seus es tu dos e suas apre sen ta ções cal ca dos com
en ti da des de pes qui sa e de sen vol vi men to da pró pria
Chi na, apo io do Go ver no chi nês para que es ses pro -
tó ti pos pu des sem ser apre sen ta dos. Eles le va ram al -
guns me ses tes tan do es sas cin co pos si bi li da des. Co -
le ta ram os da dos. Isso foi con clu í do, se não me en ga -
no, em abril des te ano. Esses da dos es tão sen do ana -
li sa dos e ava li a dos. Esses es tu dos de ve rão ser con -
clu í dos até o fi nal des te  a no, quan do eles irão de ter -
mi nar um pro ces so úni co de fi na li za ção dos es tu dos
em re la ção ao pa drão a ser ado ta do na Chi na. Essa é
a si tu a ção atu al. 

O que se ma ni fes tou nes sa oca sião? Uma pos -
si bi li da de even tu al de o Bra sil se in se rir nes se mes mo 
con tex to de de sen vol vi men to. É ób vio que a ques tão
do tem po de ve rá ser ava li a da. Por ou tro lado, ve mos
uma opor tu ni da de, di ga mos as sim, de le var para
esse fó rum a pos si bi li da de de o Bra sil ser par tí ci pe do 
de sen vol vi men to de um pa drão que será apre sen ta -
do à UIT evi den te men te, dado que ele ain da não exis -
te. O Bra sil pode ser um co-au tor des se pa drão. 

A Chi na, hoje, tem uma ca rac te rís ti ca que é dis -
tin ta da nos sa em re la ção à ban da de trans mis são.
Eles trans mi tem em 8 me ga hertz. O Bra sil es ta ria
apre sen tan do esse mes mo pa drão para um stan dard 
de 6 me ga hertz, que é um pa drão que po de ria ser
ado ta do in ter na ci o nal men te por ou tros pa í ses que
ain da não ti ve ram essa de ci são. 

Pa re ce-me que, con si de ra da a ques tão do tem -
po, que deve ser ava li a da ade qua da men te, o Bra sil
de ve ria pelo me nos bus car es cla re cer a pos si bi li da de 
real ou não de par ti ci par ou de in ter vir nes se pro ces -
so, dado que é uma opor tu ni da de que se está apre -
sen tan do e que não es ta mos ex plo ran do de for ma
ade qua da. O fato de es tar mos hoje ana li san do os pa -
drões que já es tão apro va dos é de cor rên cia de uma
ex pe riên cia que hou ve em ní vel mun di al. Isso não
quer di zer que não pos sa mos de sen vol ver uma ex pe -

riên cia pró pria e um ca mi nho pró prio. Digo isso no
sen ti do de en vol ver os nos sos cen tros de pes qui sa
nes se pro ces so, as nos sas ca pa ci da des in te lec tu a is
que es tão - ago ra mes mo men ci o na mos isso - sen do
usa das ex ter na men te. Pre ci sa mos fa zer com que a
pró pria in dús tria se pro gra me e se arme para que
todo o ci clo de im plan ta ção seja fe i to de for ma ade -
qua da. 

O ob je ti vo da Chi na e o do Bra sil é pro du zir dis -
po si ti vos que te nham cus tos ba i xos, por que o ní vel
só cio-eco nô mi co, como o pró prio Dr. Lá za ro men ci o -
nou, das re a li da des dos dois pa í ses é mais ou me nos
as se me lha do. Enfim, há uma sé rie de as pec tos que
de ve mos bus car para pelo me nos ava li ar a pos si bi li -
da de ou não de se guir mos esse ca mi nho.

Essa é a mi nha co lo ca ção. Gos ta ria que a Mesa
se pro nun ci as se pelo me nos com re la ção à idéia que
es tou apre sen tan do. Mu i to obri ga do.

O SR. MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA
(Su pe rin ten den te de Ser vi ços de Co mu ni ca ção de
Mas sa Subs ti tu to da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções) – Cre io que en quan to so ci e da de to dos es -
ses as pec tos de vem ser mu i to bem dis cu ti dos e pon -
de ra dos, sob pena de ama nhã es tar mos amar ga men -
te ar re pen di dos de não ter mos pelo me nos vi si ta do
essa pos si bi li da de e to ma do uma de ci são após co -
nhe ci men to de ca u sa. Cre io que é ra zoá vel pen sar
as sim. Por isso é que eu fa lei que o gran de pro ble ma
nes sa his tó ria toda é o fa tor tem po. Isso por que so -
mos pre mi dos ou pres si o na dos por uma de fi ni ção em
fun ção do es tá gio tec no ló gi co em que a te le vi são bra -
si le i ra se en con tra. Não po de mos es que cer que pe los 
doze pa í ses por onde as con sul to ri as pas sa ram fo -
ram vis tos gran des pro ble mas com a im plan ta ção da
te le vi são di gi tal. 

Será que nós es ta ría mos en con tran do a pe dra
de to que para ala van car a te le vi são di gi tal no mun do? 
Por isso esse as pec to tem que ser mu i to bem tra ta do.
Essa lem bran ça do pa drão chi nês nos leva a uma
pos ter ga ção da de ci são so bre o pa drão, mas há este
ou tro as pec to. Ou seja, es tar por den tro do de sen vol -
vi men to de um novo pa drão.

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – Con se lhe i ro Fer nan do, é para ali men tar a di -
nâ mi ca do de ba te?

O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Ti tu lar -
Enge nhe i ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co -
mu ni ca ção so ci al) – Con tri bu in do com a dis cus são
com re la ção ao pa drão chi nês, evi den te men te, se o
pa drão aten de à po lí ti ca, ele deve ser con si de ra do. O
pro ble ma sé rio que vejo no pa drão chi nês é a ques tão 
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do pra zo de im plan ta ção. Re fi ro-me ao fato de ele não 
só não co me çar no Bra sil, ou seja, o atra so tec no ló gi -
co em que fi ca mos, como tam bém aos pre ju í zos que
po de re mos ca u sar para a in dús tria de con su mo que
pas sa a fa bri car um te le vi sor di gi tal da qui a não sei
quan tos anos, per den do a opor tu ni da de de se in se rir
num mer ca do já exis ten te. Enten do que isso deva ser
ana li sa do. Re al men te é um fato novo que deve ser
ana li sa do em to dos os seus as pec tos, sen do que o
mais im por tan te é o pra zo. 

Ou tro as pec to já es tu da do é que mais im por tan -
te do que ser o mes mo pa drão, as apli ca ções têm que 
ser co muns. Então, para que a TV de alta de fi ni ção,
por exem plo, seja su ces so no Bra sil, que o pre ço caia
e a ven da seja mas si fi ca da, é im por tan tís si mo que
seja su ces so em ou tros pa í ses do mun do, in de pen -
den te men te do sis te ma. Para que a te le vi são mó vel
seja su ces so no Bra sil, tem que ob ter su ces so em ou -
tros pa í ses do mun do, in de pen den te men te do sis te -
ma. O sis te ma é o que me nos im por ta. O im por tan te é 
a apli ca ção que se es co lheu. Se ti ver mos alta de fi ni -
ção, mo bi li da de, múl ti plos pro gra mas e in te ra ti vi da de
im ple men ta da em mu i tos pa í ses, essa apli ca ção no
Bra sil terá cus tos cada vez me no res, in de pen den te -
men te do pa drão ado ta do – o pa drão é o que me nos
im por ta. Aí en tra o as pec to chi nês.

A re a li da de da te le vi são chi ne sa é to tal men te di -
fe ren te da nos sa. Nos sa te le vi são é ba si ca men te pri -
va da, com pe ti ti va e com gran de qua li da de. A te le vi -
são chi ne sa não é as sim: é pú bli ca, com um pa drão
de qua li da de ba i xo e não ex por tá vel. Re fi ro-me à
ques tão da apli ca ção, que é mu i to mais im por tan te do 
que a igual da de do pa drão. Con si de ro que deva ser
ana li sa do, evi den te men te, até por que é mais um pa -
drão para com pe tir; nós não po de mos de i xar os pou -
cos pa drões exis ten tes sem com pe ti ção.

O SR. ARNALDO GOMES SERRÃO (Co or de -
na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia
da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da Pro du ção do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or) – Te nho a im pres são de que as ope ra do ras
têm uma cer ta pres sa na de fi ni ção do pa drão, por
ques tão de es tra té gia co mer ci al, não sei. Mas tal vez
va les se a pena re tar dar-se um pou co a de fi ni ção e
es tu dar-se mais a fun do essa ques tão da tec no lo gia
chi ne sa. Pri me i ro, por que é pou co co nhe ci da. O atra -
ti vo é o País par ti ci par, des de o co me ço, da evo lu ção,
do de sen vol vi men to des sa tec no lo gia – uma opor tu -
ni da de rara.

Ve jam bem, em re la ção aos três pa drões exis -
ten tes, nos so pa pel foi to tal men te pas si vo. Não par ti -
ci pa mos de nada. O pa drão eu ro peu, por exem plo, foi

cri a do num gru po de vá ri os pa í ses, não só eu ro pe us,
que es tu da ram e ti ve ram a opor tu ni da de de evo lu ir na 
pró pria ati vi da de. Esta mos sim ples men te pe gan do
um pra to fe i to. Então, o en can to que o pa drão chi nês
nos ofe re ce é o de par ti ci par mos des de o co me ço e
com um gran de po der de bar ga nha. Ago ra, é pre ci so
ven cer o pre con ce i to. Ho nes ta men te, te nho pre con -
ce i to, o que é ruim. Qu an do com pa ra mos a qua li da de
da te le vi são bra si le i ra com a chi ne sa, não há ter mos
de com pa ra ção, mas, tal vez, seja pre con ce i to. Quem
sabe esta Co mis são pu des se ser o nú cleo de de ci são 
de con sen ti men to, de acor dos com as ope ra do ras,
não é, Con se lhe i ro? Va mos es pe rar al guns me ses,
es tu dar a fun do essa ques tão da tec no lo gia chi ne sa,
for mar um gru po com re pre sen tan tes dos seg men tos
in te res sa dos, pas sar 15 dias, sei lá, com es pe ci a lis -
tas em suas res pec ti vas áre as, vi si tar, co nhe cer, para
nos pos si bi li tar com se gu ran ça uma re cu sa sim ples -
men te ou, pelo me nos, uma de ci são de se es tu dar
mais. 

Aqui foi dito, não sei por quem, que a TV di gi tal
está dan do pro ble ma em to dos os lu ga res – essa é
uma ver da de. Em to dos, tal vez seja exa ge ro, mas nos 
Esta dos Uni dos há um pro ble ma mu i to sé rio. E te nho
no tí ci as de que na Espa nha há pro ble mas fi nan ce i ros 
da ope ra do ra. A Aus trá lia co me çou com o DVB de alta 
de fi ni ção e pa re ce que, ago ra, já per mi tiu a trans mis -
são stan dard. Apa ren te men te os ajus tes não são
sim ples, ou por ques tão dos mo de los de ne gó cio, não 
sei se pela ques tão da ren ta bi li da de, o que for. E há a
ques tão dos in ves ti men tos bru ta is por par te das ope -
ra do ras. Não es ta mos fa lan do dis so, mas eles sa bem
que o cus to é alto. Só em ter mos de tor res de re trans -
mis são, é algo fan tás ti co. No caso do Bra sil, que tem
uma imen sa área – por que não va mos ter TV di gi tal
só em São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro ou Bra sí lia, isso se -
ria an ti de mo crá ti co –, de ve mos pen sar que es sas tor -
res es ta rão es pa lha das por todo o País. A in for ma ção
que re ce bi da Rede Glo bo é de algo ex tra or di ná rio,
mu i to di nhe i ro!

O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Ti tu lar -
Enge nhe i ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co -
mu ni ca ção so ci al) – A es ti ma ti va é de US$300 mi -
lhões por rede de te le vi são, to ta li zan do US$1,7 bi lhão 
de in ves ti men to por par te das emis so ras.

O SR. ARNALDO GOMES SERRÃO (Co or de -
na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia
da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da Pro du ção do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or) – É mu i to di nhe i ro ! 

Em face do por te da de ci são, te mos que ana li -
sá-la, nem que atra se al guns me ses.
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O SR. LÁZARO JOSÉ DE BRITO (Asses sor
Espe ci al do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções) – A mi nha
dú vi da está na ques tão de, con for me nos dis se o Mi -
guel, a te le vi são di gi tal es tar in ci pi en te ain da na Chi -
na. Não sei se to dos sa bem – cre io que o Mar co ni fa -
lou so bre isso –, mas a TV di gi tal co me çou a ser es tu -
da da no Bra sil em 1991. Esta mos em 2002, e o mito
de Sí si fo está pre sen te, ou seja, aque le rei que foi
obri ga do, por cas ti go, a em pur rar uma pe dra mor ro
aci ma e, cada vez que a pe dra che ga va no topo, ele ti -
nha que de i xá-la des cer e fazê-la su bir no va men te.
No nos so caso, es ta mos com a pe dra qua se no topo.
Caso tudo re co me ce com o chi nês, tal vez te nha mos
que no va men te co me çar a em pur rar a pe dra! Mas
tudo bem! Espe ra re mos mais 10 ou 20 anos. 

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – Con se lhe i ro Ge ral do com a pa la vra.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – Sa in do um pou co da ques tão da Chi na,
in de pen den te men te do pa drão a ser es co lhi do, do
mo de lo de ne gó cio, da tran si ção, se ria im por tan te ou -
vir dos re pre sen tan tes dos Mi nis té ri os e da Ana tel se
exis te algo for ma li za do, se há al gu ma mo vi men ta ção
nes se sen ti do, ou se se pen sa em fa zer isso, apro ve i -
tan do, como foi co lo ca do, a ques tão da bar ga nha, a
im por tân cia, o peso do Bra sil nes sa de ci são em ter -
mos de Amé ri ca do Sul, de Mer co sul, ou do Mé xi co
para ba i xo – como foi co lo ca do pelo Sr. Mar co ni, se
não me en ga no, já que o Mé xi co está mais pró xi mo
dos Esta dos Uni dos e tal vez fi que fora. Exis te algo no
sen ti do de ten tar in ter na ci o na li zar a de ci são bra si le i ra 
para for ta le cer in clu si ve o seu po der de bar ga nha e,
quem sabe, ga nhar mais do que per der nes sa es co -
lha? Re fi ro-me não só ao Bra sil, mas ao Cone Sul,
aos pa í ses da Amé ri ca do Sul.

O SR. LÁZARO JOSÉ DE BRITO (Asses sor
Espe ci al do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções) – A po lí ti -
ca já cita al gu ma co i sa no Item 1.3.5. 

E mais: com a que da da Argen ti na, o que foi
uma pena, o Bra sil é o País he ge mô ni co do con ti nen -
te e, com isso, na hora em que es co lhe rem o pa drão
de te le vi são di gi tal no Bra sil, cer ta men te os ou tros pa -
í ses vão nos acom pa nhar. Inclu si ve a Argen ti na ha via 
es co lhi do o ASTC, dos Esta dos Uni dos, e pa rou um
pou co para pen sar. Pen so – aliás o Fer nan do deu a
idéia – que o pró prio Go ver no deve se mo vi men tar
para mo no po li zar esse mer ca do. Isso vem qua se que
au to ma ti ca men te, Con se lhe i ro Ge ral do. Infe liz men te
– digo in fe liz men te por que o ide al era que to dos os
pa í ses cres ces sem jun tos para for ta le cer o Mer co sul

–, só há o Bra sil, que não está lá mu i to for te. Isso será
algo meio au to má ti co, na mi nha opi nião, e na po lí ti ca
já há algo pre vis to nes se cam po tam bém.

O SR. MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA
(Su pe rin ten den te de Ser vi ços de Co mu ni ca ção de
Mas sa Subs ti tu to da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções) – Com re la ção a esse pon to, já ti ve mos re u -
niões. Em to das as re u niões or di ná ri as que te mos
com os or ga nis mos in ter na ci o na is — Mer co sul, Ci -
tel, que en vol ve as Amé ri cas, e a pró pria UIT —,
sem pre pro cu ra mos com por com os nos sos vi zi -
nhos. Fora isso, já fi ze mos re u niões es pe cí fi cas para 
tra tar do as sun to “te le vi são di gi tal”, en vol ven do o
Mer co sul. Como o com pa nhe i ro do Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções está di zen do, a Argen ti na to mou a
de ci são pelo ATSC, mas vol tou um pas so atrás e dis -
se que pode re ver. O Chi le tem uma ten dên cia mu i to
for te de acom pa nhar o pa drão nor te-ame ri ca no. Pa -
ra guai, a Bo lí via, o pró prio Uru guai, a Ve ne zu e la e o
Equa dor são pa í ses que es tão de olho no que es ta -
mos fa zen do. 

Qu an do ti ve mos a pri me i ra re u nião com re pre -
sen tan tes me xi ca nos, ain da em São Pa u lo, há três
anos, eles já di zi am que di fí cil era a fron te i ra de les
com os Esta dos Uni dos – vai bri gar ten do uma fron te i -
ra da que le ta ma nho com os Esta dos Uni dos. Eles têm 
essa di fi cul da de.

Mas não res ta dú vi da de que não po de mos de i -
xar o tra ba lho sol to. Pen so que de ve mos agir pró-ati -
va men te para ten tar ser o in du tor des se pro ces so em
ní vel do sub con ti nen te. Se de i xar mos sol to, cer ta -
men te per de re mos o bon de da his tó ria.

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – O Sr. Fer nan do vai pros se guir.

O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Ti tu lar -
Enge nhe i ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co -
mu ni ca ção so ci al) – Para con tri bu ir com essa dis cus -
são, ago ra que te mos a po lí ti ca de fi ni da, o que até en -
tão não tí nha mos, pois é algo mu i to re cen te, e tam -
bém a par tir de uma ex pe riên cia que ti ve mos se ma na
pas sa da, numa re u nião da AIR, no Rio de Ja ne i ro,
quan do fi ze mos apre sen ta ção da po lí ti ca para vá ri os
pa í ses, ha ven do uma re a ção mu i to boa por par te de
to dos os pa í ses que es ta vam na que la re u nião, de ve -
ría mos — e me re fi ro a essa co or de na ção do Go ver -
no, Mi nis té rio, Ana tel — ago ra to mar uma ati tu de
mais pró-ati va no sen ti do de di vul gar essa po lí ti ca,
que, no nos so en ten der, é mu i to boa e que, pela re a -
ção já vis ta des ses pa í ses, será mu i to bem ace i ta. Na
re a li da de, mu i to mais im por tan te do que a tec no lo gia
é a po lí ti ca, já que a tec no lo gia vem ao en con tro da
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po lí ti ca de fi ni da. Uma vez que os pa í ses com prem
essa po lí ti ca ou en ten dam que ela é boa, pen so que
te mos no ven ta por cen to do pas so dado no sen ti do de 
ter nas Amé ri cas o mes mo sis te ma de te le vi são di gi -
tal sen do uti li za do, o que se ria bom para o Bra sil, evi -
den te men te, pelo lado dos fa bri can tes e da área de
con su mo.

O SR. MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA
(Su pe rin ten den te de Ser vi ços de Co mu ni ca ção de
Mas sa Subs ti tu to da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções) – Só pen so que a ex pres são “nas Amé ri -
cas”, en glo ban do todo o Con ti nen te, o ma cro con ti -
nen te, mu i to com pli ca da dado que te ría mos que se -
guir um pa drão já de fi ni do em pe los me nos dois pa í -
ses for tís si mos no con ti nen te. Mas con cor do e pen so
que este se ria o ca mi nho.

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – Con ce do a pa la vra ao Con se lhe i ro Pa u lo Ma -
cha do.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Eu
só que ria com ple men tar a in for ma ção dada pelo Con -
se lhe i ro Fer nan do Bit ten court. 

Na se ma na pas sa da, du ran te qua tro dias, pu de -
mos re u nir, no Rio de Ja ne i ro, a Asso ci a ção Inter na ci -
o nal de Ra di o di fu são, que con gre ga 17 mil emis so ras
de rá dio e te le vi são em todo o mun do. Hou ve a par ti ci -
pa ção ma ci ça dos pa í ses da Cen tro-Amé ri ca, Amé ri -
ca do Sul e pa í ses eu ro pe us.

O Dr. Luiz Gu i lher me Schymu ra, Pre si den te da
Ana tel, teve opor tu ni da de de fa zer uma pa les tra a es -
ses par ti ci pan tes. 

O que é no tó rio é o gran de in te res se que eles
têm, em pri me i ro lu gar, na de fi ni ção do pa drão bra si -
le i ro. Em se gun do lu gar, como já men ci o nou o Dr. Fer -
nan do, a de fi ni ção do mo de lo de ne gó cio foi algo que
teve uma gran de re cep ti vi da de por par te de to dos os
par tí ci pes, até por que es ses pa í ses, a exem plo do
Bra sil, têm seus or ga nis mos re gu la do res. 

O Dr. Mar co ni ci tou o caso da Ve ne zu e la. Por co -
in ci dên cia, o Pre si den te da Asso ci a ção Inter na ci o nal
de Ra di o di fu são é ve ne zu e la no. 

Então, a gran de par ti ci pa ção em todo esse pro -
je to se faz em fun ção de uma de fi ni ção do Bra sil, e
esse mo de lo de ne gó cio de fi ni do pelo Bra sil teve uma 
gran de re per cus são jun to aos em pre sá ri os do se tor
de ra di o di fu são. 

Enten de mos que ele é viá vel, pos sí vel e fac tí vel
e de pen de rá da qui lo que as au to ri da des com pe ten -
tes do Go ver no bra si le i ro en ca rem no âm bi to da ne -
go ci a ção. Pro va vel men te, fi ca re mos um pou co cen -

tra dos no Mer co sul, mas te nho con vic ção ab so lu ta de 
que o mer ca do ame ri ca no é mu i to ma i or do que o
Mer co sul e está todo dis po ní vel a en ten der e a ace i tar 
uma even tu al de fi ni ção de um pa drão bra si le i ro, até
pela qua li da de da nos sa pro gra ma ção e por aqui lo
que a te le vi são bra si le i ra re pre sen ta pe ran te essa
gen te toda. 

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – Con se lhe i ro Fer nan do.

O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Ti tu lar -
Enge nhe i ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co -
mu ni ca ção so ci al) – Te nho mais per gun tas, mas so -
bre ou tro as sun to

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – Enquan to o Con se lhe i ro se pre pa ra, for mu lo
uma per gun ta. 

Te mos re i te ra do a afir ma ção dos di ver sos ór -
gãos go ver na men ta is que vêm se po si ci o nan do so -
bre o as sun to de que es ta mos tra tan do ex clu si va -
men te de trans mis são di gi tal de TV ter res tre, ou seja,
de TV aber ta. No en tan to, na for mu la ção das ba ses
de im ple men ta ção de um sis te ma que tem a im por -
tân cia eco nô mi ca, po lí ti ca e cul tu ral que tem sido des -
cri ta, re fe ri mo-nos a um mes mo mer ca do, com li mi ta -
ções e po ten ci a li da des que to dos re co nhe ce mos,
com o uso de equi pa men tos par ti lha dos com ou tras
mo da li da des de co mu ni ca ção so ci al ele trô ni ca. 

Assim, per gun to: é pos sí vel for mu lar uma po lí ti -
ca, com a con sis tên cia e a im por tân cia a que es ta mos 
nos re fe rin do, quan do de sen vol ve mos suas ba ses à
mar gem de de fi ni ções re la ci o na das à po lí ti ca de TV
por as si na tu ra, que diz res pe i to ao mes mo mer ca do,
ao uso dos mes mos equi pa men tos e com as co ne -
xões ca bí ve is e ine vi tá ve is com o seg men to de ra di o -
di fu são so no ra? 

O que fun da men ta a op ção de res trin gir as de fi -
ni ções so bre a im ple men ta ção da tec no lo gia di gi tal
na co mu ni ca ção so ci al ele trô ni ca ape nas pelo ân gu lo 
da TV aber ta? Pa re ce-me que de ve ría mos com pre -
en der tam bém os as pec tos in dus tri a is de pro du ção
au di o vi su al, de soft wa re, en fim, os ou tros as pec tos
cor re la ci o na dos com os de ma is seg men tos da co mu -
ni ca ção so ci al ele trô ni ca. 

O que fun da men ta a uni la te ra li da de da po lí ti ca
nos as pec tos da TV aber ta? Pa re ce-me que com pre -
en der o con jun to de de fi ni ções para a co mu ni ca ção
so ci al ele trô ni ca po de ria en ri que cer e dar a con sis -
tên cia e a co e rên cia que re que re mos para essa po lí ti -
ca.

O SR. LÁZARO JOSÉ DE BRITO (Asses sor
Espe ci al do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções) – O as -
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sun to é te le vi são di gi tal ter res tre, que, nor mal men te,
é li vre e gra tu i ta, aten den do di re ta men te à mas sa. A
te le vi são a cabo e por sa té li te é paga. Não sei como
es ses dois sis te mas po de ri am ser fun di dos. Até a
ABTA nos pro cu rou para ve ri fi car se o pes so al da TV
di gi tal usa os me i os de les, por que não es tão con se -
guin do, no Bra sil, ter um gran de su ces so no Pay TV.
Não sei como se com pa ti bi li za essa ques tão. Pen so
que cada co i sa que se que i ra agre gar: Chi na, TV di gi -
tal, TV por as si na tu ra, em cada co i sa des sas que va -
mos co lo can do no ca mi nho di fi cul ta mais a sa í da da
TV di gi tal. Te nho a im pres são de que a TV di gi tal, que
des de 1991 está sen do pen sa da, isto é, há 11 anos,
de ve ria sair e de po is iría mos aco plan do de uma ma -
ne i ra pos sí vel. Pen so que não há mu i ta com pa ti bi li da -
de, até por que uma é paga e a ou tra é gra tu i ta.

O SR. MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA
(Su pe rin ten den te de Ser vi ços de Co mu ni ca ção de
Mas sa Subs ti tu to da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções) – Se eu pos so agre gar al gu ma in for ma ção 
ou con tri bu i ção para esse as sun to, o DTH, em gran -
de par te, já é di gi ta li za do. Então, a te le vi são paga,
por sa té li te, já é di gi ta li za da em gran de par te. O pro -
ble ma é, mal com pa ran do, o ca chor ro e o rabo. Se va -
mos pelo lado da te le vi são por as si na tu ra para in du -
zir a te le vi são aber ta, es ta mos fa lan do de 7% ba lan -
çan do 87%. E com um agra van te: o as si nan te de TV
por as si na tu ra – e isso não po de mos es con der – é
de alta ren da, das clas ses A ou B. Ao de sen vol ver -
mos um mo de lo que par ta da te le vi são por as si na tu -
ra, cer ta men te es ta re mos fa lan do de uni da des re -
cep to ras, de co di fi ca do ras ou de apa re lhos re cep to -
res di gi ta is, in te gra dos, de cus tos mais ele va dos.
Assim, es ta ría mos pre ju di can do o po bre, aque le que 
está na pe ri fe ria. 

Por tan to, esse mo de lo de im ple men ta ção da te -
le vi são di gi tal tem de le var em con si de ra ção prin ci pal -
men te essa gran de mas sa, do con trá rio ela fi ca rá ex -
clu í da. E não aten de ria à pri me i ra das di re tri zes co lo -
ca das tan to para nós como na po lí ti ca do Mi nis té rio
das Te le co mu ni ca ções, que é a in clu são di gi tal. 

Pen so que é por esse ca mi nho. 
Há ou tra co i sa: não está des car ta da, Con se lhe i -

ro, a in clu são da te le vi são paga no pro ces so de di gi ta -
li za ção. Com cer te za ela está in clu í da, mas não co -
me çar o pro ces so atra vés dela. Efe ti va men te, é des sa 
for ma que se ima gi na deva ser con du zi do o pro ces so.

O SR. ARNALDO GOMES SERRÃO (Co or de -
na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia
da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da Pro du ção do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio

Exte ri or) – Fa lan do como ci da dão, o cus to da te le vi -
são paga é ele va do. Eu já as si nei e de i xei de as si nar
por duas ve zes – isso de pen de da ren da. Não dá para
pen sar todo um es for ço do País, todo esse mo vi men -
to para pri vi le gi ar as pes so as que têm con di ções de
pa gar a te le vi são por as si na tu ra. Pen so que a pro pos -
ta de po lí ti ca nes se pon to está per fe i ta, ela tem de ser
uni ver sa li za da e vi a bi li za da, aten den do às clas ses
mais po bres. De po is, pode-se im ple men tar a TV a
cabo ou por as si na tu ra. Mas isso como uma al ter na ti -
va pos te ri or.

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – Tem a pa la vra o Con se lhe i ro Fer nan do Bit ten -
court.

O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Ti tu lar -
Enge nhe i ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co -
mu ni ca ção so ci al) – Vol tan do à nos sa lis ta de per gun -
tas, há uma para o Mi nis té rio do De sen vol vi men to, ao
Sr. Arnal do Go mes Ser rão, re fe ren te à con sul ta pú bli -
ca, co lo ca da no ar hoje, re fe ren te aos pro ces sos pro -
du ti vos bá si cos, que con si de ro um pon to mu i to in te -
res san te para se te cer co men tá ri os aqui.

Essa con sul ta pú bli ca tra ta, pelo que en ten di, da 
obri ga to ri e da de de se fa bri ca rem os cir cu i tos in te gra -
dos, os chips, dos te le vi so res de alta de fi ni ção no
Bra sil, mas não men ci o na a sua fa bri ca ção para os te -
le vi so res que não são de alta de fi ni ção.

Isso nos de i xa uma dú vi da, por que ocor re rá um
dis pa ra te mu i to gran de quan to ao cus to dos te le vi so -
res de alta de fi ni ção. É evi den te que os te le vi so res de
alta de fi ni ção, te rão pre ços ele va dos no iní cio – e eles 
se rão mu i tos pou cos. Ao se pro du zi rem chips para
pou cos te le vi so res, isso fará com que o cus to seja ca -
rís si mo, in vi a bi li zan do pra ti ca men te a te le vi são de
alta de fi ni ção. Mon tar uma fá bri ca de chip no Bra sil
para uma te le vi são de alta de fi ni ção, para co mer ci a li -
za ção ini ci al de pou cas uni da des, será algo de cus to
mu i to ele va do.

Enten do que to dos os te le vi so res, os set top
box, ven di dos de ve ri am es tar ap tos a re ce ber tam -
bém te le vi são de alta de fi ni ção, ou seja, de ve ri am ter
con di ções de re ce ber tan to te le vi são de alta de fi ni ção 
como te le vi são pa drão. Isso evi ta ria uma si tu a ção ab -
so lu ta men te in de se já vel: al guém que com prou um
set top box  que só re ce be si nal pa drão, na hora em
que as emis so ras co me ça rem a trans mi tir em alta de -
fi ni ção, não re ce ber aque le pro gra ma pelo fato de o
set top box não es tar apto a re ce ber a alta de fi ni ção.

Pri me i ra men te, a pró pria po lí ti ca de ve ria in du zir
a que to dos os set top box ti ves sem chips de alta de -
fi ni ção, mes mo que o dis play, o te le vi sor, não fos se
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de alta de fi ni ção. Em se gun do lu gar, a obri ga to ri e da -
de de só se ha ver o chip fa bri ca do no Bra sil para os
te le vi so res de alta de fi ni ção, e não para os te le vi so res 
de de fi ni ção pa drão. De ve ria ha ver uma co e rên cia: ou 
fa bri ca mos tudo no Bra sil ou não. A dis cri mi na ção en -
tre alta de fi ni ção e de fi ni ção pa drão cria uma si tu a ção 
in de se já vel, in clu si ve com re la ção à po lí ti ca que es ta -
be le ce a alta de fi ni ção como sen do uma das apli ca -
ções pos sí ve is.

O SR. ARNALDO GOMES SERRÃO (Co or de -
na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia
da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da Pro du ção do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio 
Exte ri or) – Con se lhe i ro, isso foi co lo ca do em con sul -
ta pú bli ca exa ta men te para co lher mos sub sí di os. A
sua co lo ca ção quan to ao chip re al men te me re ce me -
di ta ção. 

Qu an to à ques tão do set top box, que, na po lí ti -
ca, está sen do cha ma do de URD – uni da de re cep to ra 
de de co di fi ca dor – é fun da men tal na tran si ção. 

Tec ni ca men te, a sua co lo ca ção é per fe i ta, mas
o pre ço da uni da de re cep to ra – URD – vai va ri ar de
acor do com seus re cur sos. A pre vi são das duas op -
ções visa per mi tir a sua aqui si ção pe las ca ma das
mais po bres da po pu la ção, pois pre ve mos que, du -
ran te mu i tos anos, ha ve rá fa mí li as re ce ben do trans -
mis são em TV di gi tal, trans for ma da em ana ló gi ca
pela URD, com ima gem me lhor e al gum re cur so de in -
te ra ti vi da de, sem, no en tan to, com pra rem uma te le vi -
são de alta de fi ni ção.

A ques tão é so ci al, por que a di fe ren ça de pre ço
exis te. O pre ço será es ta be le ci do de acor do com os
atri bu tos do equi pa men to, que não é mu i to ba ra to.
Sa be mos que deve cus tar de US$300 a US$900.
Então, de ve mos de ba ter es sas ques tões. Está em
dis cus são.

O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Ti tu lar -
Enge nhe i ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co -
mu ni ca ção so ci al) – Con si de ro esse pon to mu i to im -
por tan te. Não es tou di zen do que sou dono da ver da -
de, mas esse as sun to deve ser dis cu ti do, haja vis ta a
si tu a ção que será cri a da para o con su mi dor. Ele po -
de rá com prar uma URD, co lo cá-la em cima da sua te -
le vi são e as sis tir, na sua te le vi são atu al, à pro gra ma -
ção trans mi ti da em di gi tal. De re pen te, se uma emis -
so ra trans mi tir o seu pro gra ma em alta de fi ni ção, ele
não a verá mais. Ele fi ca rá en lou que ci do, irá ao Pro -
con e à pró pria emis so ra. Esse as sun to tem de ser
dis cu ti do mu i to bem, pois po de rá cri ar um pro ble ma
sé rio para o pró prio con su mi dor.

O SR. ARNALDO GOMES SERRÃO (Co or de -
na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia
da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da Pro du ção do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio 
Exte ri or) – Está cer to. Ca be ria uma ma ni fes ta ção
por es cri to da em pre sa, se o se nhor pu der fazê-lo.
To dos es ses são sub sí di os para me di tar mos so bre o
as sun to.

O SR. MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA
(Su pe rin ten den te de Ser vi ços de Co mu ni ca ção de
Mas sa Subs ti tu to da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções) – Esta mos fa lan do de es ca la bi li da de. Con -
cor do in te gral men te com o que está fa lan do o Dr. Ser -
rão a res pe i to do pro ble ma do pre ço. Cada fun ção
adi ci o nal que co lo ca mos na URD re pre sen ta rá cus to
– não tem cho ro nem vela. Ve re mos que o pre ço, pe -
los es tu dos que te mos, a se rem pu bli ca dos em bre ve,
é o ca mi nho crí ti co para o su ces so des se ne gó cio – o
pre ço do re cep tor, da uni da de re cep to ra. Então, te -
mos que tra tar dis so com mu i to ca ri nho. 

Con cor do que o ide al se ria se ti vés se mos essa
pos si bi li da de, dado que es ta mos pen san do num mo -
de lo fle xí vel em que ora po de mos es tar fa zen do alta
de fi ni ção, ora de fi ni ção pa drão. Nes se caso, es ta mos
fa lan do em es ca la bi li da de. Isso cus ta. Te mos que ver,
jun to à so ci e da de, em quan to tem po nós va mos im -
plan tá-la. Na nos sa si mu la ção, que co lo ca re mos em
con sul ta pú bli ca, isso está mu i to cla ro. Ao me xer no
pre ço, ve re mos quan to alon ga a cur va de apren di za -
gem – que é um ter mo téc ni co – para a en tra da da te -
le vi são di gi tal no Bra sil. 

Con cor do, é bom ter, mas te mos a va riá vel pre -
ço, que é fun da men tal. 

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – O re pre sen tan te do MDIC res sal tou, aqui, a
nos sa si tu a ção crí ti ca a res pe i to da nos sa de pen dên -
cia de se mi con du to res e do quan to se ria im por tan te
ter mos avan ço no sen ti do da sua pro du ção, no sen ti -
do de aju dar a agre gar va lor aos equi pa men tos en vol -
vi dos na im plan ta ção da tec no lo gia di gi tal na mí dia
ele trô ni ca no Bra sil. 

Inda go so bre as ob ser va ções que ele fa ria a
res pe i to de ini ci a ti vas que po de ría mos ou de ve ría mos 
to mar no sen ti do de al can çar es ses avan ços. Ou seja, 
além da afir ma ção de uma von ta de na ci o nal, que de -
ve ria ser cla ra men te fe i ta – e essa é uma de fi ni ção
po lí ti ca pre li mi nar evi den te men te –, que ou tras ini ci a -
ti vas po de ri am ser to ma das no sen ti do de que con si -
ga mos pro du zir esse agre ga do de va lor nos equi pa -
men tos que fo rem fa bri ca dos por con ta da cri a ção
des se mer ca do no Bra sil? 
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Esten den do essa ques tão aos dois ou tros con -
vi da dos, gos ta ria de pe dir que eles ex ter nas sem po si -
ção a res pe i to da me lhor for ma de se co or de na rem
es for ços em cen tros de pes qui sas, uni ver si da des, ra -
di o di fu so res e in dús tri as de con su mo, no sen ti do de
pro du zir tam bém so lu ções lo ca is, tan to de hard wa re
quan to de soft wa re, dos pro du tos que vão en vol ver o
sis te ma de TV di gi tal no Bra sil. 

O SR. ARNALDO GOMES SERRÃO (Co or de -
na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia
da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da Pro du ção do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or) – Na ver da de, ob ser va-se que, na ori gem do 
de sen vol vi men to des sas tec no lo gi as, tan to no caso
eu ro peu como no caso ja po nês, hou ve um cha ma -
men to dos or ga ni za do res, co lo can do ope ra do ras, fa -
bri can tes de equi pa men tos e seus com po nen tes. Até
onde eu sei, o Ja pão foi mais agu do ain da, por que na -
que le país tudo é cen tra li za do e é o Go ver no quem li -
de ra o pro ces so da tec no lo gia ISDB. E eles pro te gem
bas tan te as suas in dús tri as. Então, há apa ren te des -
co ne xão en tre a tec no lo gia e os fa bri can tes. Mas, na
ver da de, exis te a co ne xão, sim. É uma ques tão de na -
ções or ga ni za das que jun tam es for ços, jun tam os in -
te res ses e tra ba lham de for ma mu i to mais co or de na -
da do que nós. 

No caso do Ja pão, o Go ver no, que que ria de fi nir
a tec no lo gia di gi tal, cha mou as prin ci pa is em pre sas
fa bri can tes de equi pa men tos, se gun do as suas es pe -
ci a li da des, e atri bu iu a al gu mas pou cas pa co tes de
de sen vol vi men to. Na Eu ro pa, a co i sa foi um pou co
aber ta, mas, de qual quer for ma, hou ve uma con ver -
gên cia de atu a ções. Então, exis tem vín cu los da tec -
no lo gia com seus fa bri can tes. 

Os fa bri can tes gos ta ri am de sim ples men te ex -
por tar os com po nen tes, se pos sí vel ex por tar até os
te le vi so res. Para eles se ri am a me lhor al ter na ti va.
Para nós, o que te mos de fa zer para vi a bi li zar o ne gó -
cio, não pre ju di can do nos sas ope ra do ras, im pin gin do
uma má tec no lo gia ou, de qual quer for ma, pre ju di -
can do a qua li da de da TV di gi tal no Bra sil - res pe i tar
isso é fun da men tal -, é ti rar mos as van ta gens que
eles te ri am, na sua vi são oti mis ta, e nos apro pri ar mos 
um pou co des sas van ta gens. 

Esta mos fa lan do de se mi con du to res, mas tal -
vez não seja pos sí vel uma fá bri ca des se pro du to, por -
que, às ve zes, ela pode ser in viá vel eco no mi ca men te, 
não se jus ti fi ca. A bar ga nha per de o sen ti do na me di -
da em que é uma vi o lên cia. Então, não sa be mos di -
men si o nar os va lo res en vol vi dos nes sas co i sas, por -
que es sas fá bri cas são de fi ci tá ri as no co me ço. Con -
ven cer par tes do Go ver no bra si le i ro de que se de vam

fa zer con ces sões, como es sas fá bri cas fa zem no
mun do todo, não é ta re fa fá cil. 

Para in for mar aos se nho res, te mos fe i to es tu dos 
so bre o que tem sido atra ção de in ves ti men tos na
área de se mi con du to res no mun do. Con tra ta mos fir -
mas in ter na ci o na is es pe ci a li za das. Pri me i ro, hou ve
um es tu do rá pi do, ape nas para de li mi tar o pro ble ma.
Re cen te men te, foi cons ti tu í do um gru po de tra ba lho
de alto ní vel, sob a co or de na ção do Mi nis té rio do De -
sen vol vi men to, com a par ti ci pa ção do MCT, do
BNDES, que é um ban co vin cu la do ao nos so Mi nis té -
rio, e de ou tros ór gãos de Go ver no, para pro por uma
po lí ti ca de atra ção de in ves ti men tos. Como sub pro du -
to des se gru po, saiu um ter mo de re fe rên cia de um
es tu do que o BNDES... É di fí cil ne go ci ar con ces sões
no Go ver no Fe de ral. Isso foi le va do a essa co mis -
são... De i xe mos o es tu do para de po is... Essa co mis -
são che gou a uns acha dos fun da men ta is, ca rac te ri -
zan do o pro ble ma, usan do, in clu si ve, a pri me i ra con -
tra ta ção como re fe rên cia, em pre sa idô nea in ter na ci o -
nal. Esse as sun to foi ao Pre si den te da Re pú bli ca, que 
fez uma re u nião de al tís si mo ní vel com Mi nis tros, em
que se co lo cou a im por tân cia de que esse se tor do
com ple xo ele trô ni co, de com po nen tes em par ti cu lar,
ti ves se um tra ta men to di fe ren ci a do, por que o mun do
todo faz isso. Estou fa lan do de se mi con du to res. O
mun do todo fez isso num cer to mo men to. Mas as co i -
sas não ca mi nha ram como de vi am, por que é di fí cil.
No Bra sil de hoje, fa lar-se em fa zer con ces são a qual -
quer se tor cria mu i tas re sis tên ci as. Exis tem as ra -
zões. É a ques tão do equi lí brio fi nan ce i ro e or ça men -
tá rio. É que nós que re mos re sol ver mu i tos pro ble mas
ao mes mo tem po. Fica di fí cil. 

De qual quer for ma, aque le gru po pre pa rou um
ter mo de re fe rên cia. O BNDES está con tra tan do, fez
uma con cor rên cia in ter na ci o nal e es co lheu uma em -
pre sa que vai a fun do na ques tão dos be ne fí ci os que
os pa í ses de sen vol vi dos têm ofe re ci do a es sas em -
pre sas. São co i sas como, por exem plo, isen ção de
Impos to de Ren da por dez anos. São co i sas mu i to for -
tes, que até nos cho cam, ape sar de ter sido a in dús -
tria bra si le i ra de sen vol vi da à base de in cen ti vos fis ca -
is. Os se nho res de vem sa ber dis so. 

Tra ba lhei um bom tem po no Con se lho de De -
sen vol vi men to Indus tri al e li da mos com in cen ti vos
como isen ção to tal do Impos to de Impor ta ção para
equi pa men tos, de pre ci a ção ace le ra da na com pra de
equi pa men tos na ci o na is, cré di to de IPI na com pra de
pro du tos na ci o na is. Ou seja, ha via uma sé rie imen sa
de in cen ti vos. Não es tou sen do sa u do sis ta. Isso aca -
bou, não exis te mais, mas hou ve um mo men to em
que se pre ci sou fa zer isso e o Bra sil fez, como to dos
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os pa í ses fi ze ram à sua moda. Hoje, te mos uma in -
dús tria si de rúr gi ca al ta men te efi ci en te, que foi in cen ti -
va da des sa for ma; te mos uma in dús tria au to mo bi lís ti -
ca res pe i ta da que tam bém foi in cen ti va da des sa for -
ma. Até mu i to re cen te men te, tí nha mos o pro gra ma
au to mo ti vo que o meu Mi nis té rio ad mi nis tra, com re -
du ção de Impos to de Impor ta ção de au to pe ças. Os
se nho res co nhe cem o pro gra ma au to mo ti vo que está
aí: o pro gra ma aca bou, mas as em pre sas im ple men -
ta ram seus pro je tos.

Então, esse se tor, pela sua im por tân cia eco nô -
mi ca e tec no ló gi ca, pre ci sa de uma vol ta ao pas sa do.
A nos sa po si ção, no Mi nis té rio, é a se guin te: não abrir 
in cen ti vos de for ma ge ne ra li za da  mu i to pelo con trá -
rio, isso vai con tra a efi ciên cia , mas em al guns se to -
res pin ça dos, com mu i to cu i da do, com pro vas ca ba is
de que eles são se to res pro te gi dos em todo o mun do,
caso con trá rio não se de sen vol ve, ca bem, sim, me di -
das es pe ci a is. E esse es tu do re cém-con tra ta do – não
sei se foi as si na do ou se está para ser as si na do – vai
mos trar o que os pa í ses fi ze ram, in clu si ve os Esta dos
Uni dos. Inclu si ve es ta dos dos Esta dos Uni dos têm
po lí ti cas de in ves ti men tos em se mi con du to res. Bom,
eles pro te gem à beça a sua in dús tria de les, é o que
in te res sa – bas ta ver a si de rur gia. 

Vol tan do ao pon to ori gi nal. Exis tem vín cu los en -
tre os de ten to res das tec no lo gi as e a in dús tria de
bens de ca pi tal e de com po nen tes. Eles con ver sam.
O pon to da ne go ci a ção é não exa ge rar de ma is, in vi -
a bi li zan do o ne gó cio, mas ob ter con ces sões subs -
tan ti vas, de pre fe rên cia com uma in dús tria de se mi -
con du to res. Mas não é só isso. Pode ser que se jam
as eta pas de back-end de se mi con du to res, que é
uma co i sa bem mais sim ples, ou che gar a uma eta pa
de pro du ção an te ri or ao back-end. É ne go ci ar. Qu an -
do se ne go cia, não se sabe até onde vai. É ten tar ti rar
o má xi mo. 

Ago ra, eles são pes so as de alto ní vel, sa bem
bem o que pu xam. Eles não vão fa zer ne gó ci os que
os in vi a bi li zem. E nós nem po de mos ser to los a pon to
de exi gir co i sas que não dá para exi gir. Então, a pri o -
ri, não dá para sa ber o que vai acon te cer. De ve mos
en trar pe din do alto, mas pre ser van do o in te res se das
ope ra do ras. Fi quem tran qüi los por que o meu Mi nis té -
rio não vai pro por lou cu ras, acre di to que a Ana tel e o
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções não per mi ti ri am. Não
há sen ti do. Va mos tra ba lhar jun tos. Esse é o pon to, e
dá para ne go ci ar, pelo me nos acre di ta mos que sim. 

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – Com ple men tan do essa ques tão, gos ta ria de
per gun tar aos nos sos três con vi da dos se eles iden ti fi -
cam que a base de con sen so al can ça da em re la ção

às de fi ni ções so bre o mo de lo e um aval da so ci e da de, 
um res pal do am plo da so ci e da de para a for mu la ção
de uma po lí ti ca – e me re fi ro à po lí ti ca, não a es sas
ba ses ini ci a is, mas a re sul tan te fi nal des sa for mu la -
ção toda que vai apon tar as de fi ni ções bá si cas - so -
bre um mo de lo de TV di gi tal que te re mos no Bra sil,
po de ri am re fle tir po si ti va men te na bar ga nha que se
vai fa zer tan to em tor no des se nos so mer ca do, que se 
es ti ma de US$50 até US$100 bi lhões, mas tam bém
em re la ção ao pro je to de país que es ta rá re fe ri do na
de fi ni ção des se mo de lo. 

Qual é a im por tân cia para os se nho res de um
acom pa nha men to da so ci e da de e da ge ra ção de uma
com pre en são e de um aval às so lu ções que fo rem
ado ta das e ao po si ci o na men to do Bra sil no pla no in ter -
na ci o nal em re la ção a tudo que vai en vol ver a im plan -
ta ção da tec no lo gia di gi tal na te le vi são bra si le i ra?

O SR. MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA
(Su pe rin ten den te de Ser vi ços de Co mu ni ca ção de
Mas sa Subs ti tu to da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções) – Cre io que um rei sem exér ci to não re i na
nada. Se que re mos fa zer ne go ci a ção, te mos que ter
res pal do da so ci e da de. Quer di zer, aqui den tro tem
que es tar re sol vi da essa equa ção para po der mos ir lá
fora ne go ci ar. Não dá para ne go ci ar mos es tan do aqui
den tro em di ver gên cia a res pe i to de qual abor da gem
vai-se to mar. O me lhor dos mun dos é ir mos para a
luta ten do de fi ni do toda a es tra té gia na re ta guar da. 

Enten do que, como ci da dão, de ve mos ter o res -
pal do e re sol ver a equa ção como um todo, por isso o
tra ba lho da Ana tel é fe i to e co lo ca do em con sul ta pú -
bli ca, é dis cu ti do com a so ci e da de, com di ver sos pla -
yers dos di ver sos par ti ci pan tes, dos di ver sos ato res
do se tor de te le co mu ni ca ção, para ten tar ver se for -
ma mos um con jun to cons ci en te, en vol vi do e re man do 
para o mes mo lado. Essa é a mi nha po si ção. 

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – Só um es cla re ci men to. Evi den te men te o Go -
ver no Fe de ral, na sua atu a ção, tem uma com pe tên cia 
para con du zir esse pro ces so. Re fi ro-me a algo que
vai além do exer cí cio des sa com pe tên cia e do pro ces -
so for mal para que re e di te mos, no que diz res pe i to à
tec no lo gia di gi tal, pelo fato de en vol ver pra ti ca men te
o con jun to da po pu la ção e ter um im pac to eco nô mi co, 
po lí ti co e cul tu ral de di men sões que se atri bu em à in -
tro du ção da tec no lo gia di gi tal, a fim de ob ter mos algo, 
guar da das as pro por ções ca rac te rís ti cas – fa zen -
do-se uma me tá fo ra – como se al can çou em re la ção à 
po lí ti ca de pe tró leo no Bra sil. Ou seja, gal va ni zar mos
uma von ta de na ci o nal no sen ti do de avan çar mos, de
uti li zar mos a opor tu ni da de da in tro du ção da tec no lo -
gia di gi tal e pro du zir mos um tipo de in ser ção do Bra sil 
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no ce ná rio in ter na ci o nal me lhor do que te mos hoje
em re la ção à alta tec no lo gia, a fim de ob ter mos as
me lho res de cor rên ci as eco nô mi cas, po lí ti cas e cul tu -
ra is com a in tro du ção des sa tec no lo gia.

Per gun to se isso, na opi nião dos ór gãos que es -
tão en vol vi dos no pro ces so, pode fa zer al gu ma di fe -
ren ça – e essa é uma das pre o cu pa ções que es ta mos 
dis cu tin do na Co mis são e, em par ti cu lar, no Con se -
lho, na me di da em que este cor res pon de a um ins tru -
men to ino va dor, es ta be le ci do pela Cons ti tu i ção, de
acom pa nha men to pela so ci e da de da ação do Esta do
e, em par ti cu lar, do Po der Le gis la ti vo, mas, de um
modo ge ral, acom pa nhan do algo que for mal men te
es ti ves se dis po ní vel em con sul ta pú bli ca e pe los me i -
os que vêm sen do de sen vol vi dos mais re cen te men te, 
per mi tin do à so ci e da de acom pa nhar com um grau de
in ti mi da de que até ago ra não ti nha em de ter mi na dos
as sun tos e que po de ria pro du zir esse aval e ge rar a
base de con sen so de uma for ma ino va do ra em re la -
ção ao que vi nha se al can çan do em ou tras áre as de
com ple xi da de téc ni ca, como as áre as de te le co mu ni -
ca ções e in for má ti ca.

A per gun ta é se vo cês po dem fa zer uma in ter -
pre ta ção so bre se isso pode ser um ele men to di fe ren -
ci al, sig ni fi ca ti vo, nas ini ci a ti vas que o Bra sil vai to mar
em re la ção a esse de sen vol vi men to tec no ló gi co.

O SR. MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA
(Su pe rin ten den te de Ser vi ços de Co mu ni ca ção de
Mas sa Subs ti tu to da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções) – Con se lhe i ro, não sei se es tou um pou co
can sa do, mas vol to ao pon to. O ide al é que a so ci e da -
de como um todo, todo o con jun to en vol vi do na de fi ni -
ção es ti ves se de mãos da das e to can do a ne go ci a ção 
ou que, no mí ni mo, esta se ba se as se em um con sen -
so do con jun to.

É im por tan te, a me nos que eu não te nha en ten -
di do a sua per gun ta, des cul pe-me. Mas é im por tan te
es tar mos dis cu tin do a pró pria ino va ção do Con se lho
de Co mu ni ca ção So ci al – e até de mo rou, mas an tes
tar de do que nun ca, por que a Cons ti tu i ção é de 1988,
e já pre via a cri a ção do Con se lho, o qual foi cri a do re -
cen te men te.

Isso mos tra que nós, en quan to so ci e da de, pro -
cu ra mos nos ar mar de me ca nis mos que per mi tam
que o po der pú bli co es te ja acom pa nhan do todo o
con jun to de ações que es tão sen do de sen vol vi das
por re pre sen tan tes da so ci e da de. São pes so as da so -
ci e da de, da ini ci a ti va pri va da, sem man da tos ele ti vos, 
que es tão acom pa nhan do todo o de sen vol vi men to da 
ação do po der pú bli co.

É ino va dor, é po si ti vo. Esta mos aqui con tri bu in -
do para en ri que cer a dis cus são e so mos to tal men te
aber tos na ação que es ta mos de sen vol ven do, pro cu -
ran do par ti ci par de to dos os fó runs em que so mos
con vi da dos para de i xar bem cla ro, sem que rer com -
pli car, Con se lhe i ro, em ter mos téc ni cos ab sur dos –
ape sar de ain da usar mos mu i tas le tri nhas e mu i to in -
glês na nos sa Lín gua –, para ten tar es cla re cer ao má -
xi mo o que es ta mos fa zen do, isto é, de i xar cla ra e
trans pa ren te a ação.

Essa é a po si ção, é im por tan te a par ti ci pa ção da 
so ci e da de nes se mo men to.

O SR. ARNALDO GOMES SERRÃO (Co or de -
na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia
da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da Pro du ção do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or) – Até há três anos, pes so al men te não ti nha
a per cep ção da gra vi da de que ame a ça a ba lan ça co -
mer ci al do País não ape nas no cam po das te le co mu -
ni ca ções, mas de todo equi pa men to de alta tec no lo -
gia e suas de cor ren tes im por ta ções. Mais tar de, fo -
ram ins ti tu í dos fó runs de com pe ti ti vi da de no Mi nis té -
rio, e me cou be co or de nar o do com ple xo ele trô ni co.
Já es ta va há um ano e meio tra ba lhan do com o as -
sun to e fi quei as sus ta do ao ou vir isso. O Mi nis té rio
deu iní cio a um tra ba lho de con ven ci men to, para di -
fun dir isso, como “O Pe tró leo é Nos so”, que o Con se -
lhe i ro co lo cou.

Atu al men te, até o Pre si den te da Re pú bli ca fala
nos se mi con du to res – como pu de mos ou vir no dis -
cur so pro fe ri do por Sua Exce lên cia em uma fe i ra in -
ter na ci o nal re a li za da em Ma na us. 

Esta mos con se guin do que o pro ble ma, que con -
si de ra mos na ci o nal, co me ce a se tor nar não voz cor -
ren te, mas algo pa re ci do. E não sen ti mos a par ti ci pa -
ção do Con gres so Na ci o nal, o que se ria fun da men tal, 
com a sua vi si bi li da de e a re per cus são que pos sui.

Por tan to, cre io que se tra ta de um gran de pro -
ble ma na ci o nal. E não va mos fa lar ape nas em te le vi -
são di gi tal, mas de com po nen tes ele trô ni cos de for ma 
ge ral, o que abran ge uma gama mu i to mais am pla. 

É pre ci so ha ver cons ciên cia, for ça, ade são,
apo io, a fim de en con trar mos uma so lu ção. Do con trá -
rio, ha ve rá eter nos pro ble mas cam bi a is. É o di nhe i ro
que foge, o que nos de i xa in tran qüi los. O País é sé rio,
faz uma sé rie de co i sas cer tas, mas en fren ta mos a
atu al si tu a ção do dó lar por que não exis te fol ga em
nos sa ba lan ça co mer ci al. Esse é o gran de pro ble ma.
Se exis tis se, não pre ci sa ría mos pe dir di nhe i ro com tal 
fre qüên cia e in ten si da de ao FMI, que nos tra va o de -
sen vol vi men to e nos dita re gras. 
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Peço des cul pas. Não sou mi li tar, mas é uma
ques tão de se gu ran ça na ci o nal que ten de a se agra -
var pelo au men to da de man da.

Gos ta ria de fa zer um ape lo ao se tor dos ope ra -
do res de te le co mu ni ca ções. Fa lan do fran ca men te, os
se nho res es tão “pa gan do o pato” por uma con ta que
não é dos se nho res. O Con se lhe i ro Pa u lo Ma cha do
dis se cor re ta men te: a opor tu ni da de tal vez seja a úl ti -
ma. Na ver da de, à me di da que co lo ca mos ques tões
de bar ga nha, ca u sa mos uma si tu a ção des fa vo rá vel
para as ope ra do ras. Me lhor que não hou ves se esse
fa tor, o que po de ria oti mi zar os ne gó ci os ex clu si va -
men te sob o pon to de vis ta das ope ra do ras. Mas so -
mos uma Na ção. Já que a opor tu ni da de sur giu, se ria
mu i to im por tan te que as ope ra do ras as su mis sem
tam bém a im por tân cia his tó ri ca do mo men to e ti ves -
sem uma cer ta to le rân cia com a bar ga nha. Não sei se 
ofe re cem re sis tên cia, mas se hou ver a in ten ção de
ofe re cer, por fa vor, pen sem no País como um todo e
nos aju dem a apro ve i tar a tre men da opor tu ni da de
que sur giu.

Em sín te se, é algo mu i to pa re ci do com a cam -
pa nha “O Pe tró leo é Nos so”. Por co in ci dên cia, para
ter mi nar, o dé fi cit dos ele tro e le trô ni cos já su pe rou o
do pe tró leo. Atin giu US$8 bi lhões, su pe ri or à im por ta -
ção de pe tró leo, para se ter idéia da sua di men são.

O SR. LÁZARO JOSÉ DE BRITO (Asses sor
Espe ci al do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções) – Pelo que 
en ten di, a per gun ta é se a so ci e da de de ve ria par ti ci -
par mais do pro ces so. 

Bem, a po lí ti ca está pron ta, foi apro va da pelo
Pre si den te da Re pú bli ca há cin co ou seis me ses. Qu -
an to à con ti nu a ção, cre io que sim, deve sim. Mas
sem pre há o ins ti tu to da con sul ta pú bli ca. Às ve zes, o
co mi tê não é con vi da do para al gum even to, mas exis -
te con sul ta pú bli ca por todo lado, ou seja, não de i xa
de ser con vi da do. Mas acre di to, até pela im por tân cia
des ta Co mis são, que de ve ria sê-lo.

Hoje mes mo, o Mi nis té rio re a li za uma con sul ta
pú bli ca re la ci o na da com o Fust (Fun do de Uni ver sa li -
za ção dos Ser vi ços de Te le co mu ni ca ções). São sete
pro je tos. Inclu si ve um de se gu ran ça, jus ta men te se -
gu ran ça de pre sí di os e de le ga ci as, com a ins ta la ção
de me i os de te le co mu ni ca ção nes ses lo ca is. Está em
con sul ta pú bli ca. De re pen te, um dos se nho res te ria
von ta de de par ti ci par dis so. É só ler o Diá rio Ofi ci al e
dar uma opi nião. Esse ins ti tu to da con sul ta pú bli ca no
Go ver no é mu i to di fun di do e vá li do. 

Pen so que nes se caso es pe cí fi co de que es ta -
mos tra tan do, em face da im por tân cia do Con se lho de 

Co mu ni ca ção So ci al, que, de cer ta for ma, re pre sen ta
a so ci e da de, vale a pena ser con sul ta do.

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – Com a pa la vra o Con se lhe i ro Fer nan do e, de -
po is, o Con se lhe i ro Ge ral do. Pe di mos aos de ma is
Con se lhe i ros que ain da te nham per gun tas a fa zer
apro ve i tem para ins cre ver-se du ran te es sas duas úl ti -
mas in ter ven ções, para pre pa rar mos o en cer ra men to
da re u nião.

O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Ti tu lar -
Enge nhe i ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co -
mu ni ca ção so ci al) – Faço um co men tá rio so bre o que
o Arnal do dis se há pou co so bre o es for ço das ope ra -
do ras, os ra di o di fu so res, e tam bém in tro du zo uma
per gun ta que tí nha mos pre pa ra do para o Mi nis té rio
da Fa zen da, mas que pen so que vale para to dos. É
exa ta men te um co men tá rio so bre o fo men to da in tro -
du ção da TV di gi tal no Bra sil. 

O que ve mos é que al guns pla yers, al guns ato -
res nes sa tran si ção, es pe ci al men te os ra di o di fu so res, 
te rão, como co men ta mos, um cus to enor me de im -
plan ta ção, em tor no de US$1,7 bi lhões, num pe río do
de tran si ção de dez anos, en quan to, de acor do com a
po lí ti ca, a te le vi são con ti nua li vre e gra tu i ta, ou seja, a
te le vi são mu da rá de ana ló gi ca para di gi tal, mas as
ope ra do ras não te rão mais di nhe i ro com isso; elas
con ti nu a rão vi ven do da pu bli ci da de, como ocor re
hoje. 

É im por tan te que o Go ver no ana li se não só a si -
tu a ção das ope ra do ras, como tam bém a da in dús tria
de con su mo e a da in dús tria de fa bri ca ção de equi pa -
men tos de ra di o di fu são, por que será uma tran si ção
ex tre ma men te do lo ro sa para es sas em pre sas. Algu -
mas de las tal vez não re sis tam, por que o in ves ti men to
é mu i to alto. Não se vê a mu dan ça como uma op ção.
É algo que terá de ser fe i to, caso con trá rio, elas fi ca -
rão num pro ces so ab so lu ta men te ar ca i co, por que to -
das as mí di as es tão indo para a tec no lo gia di gi tal: a
mí dia TV a cabo, a mí dia TV por sa té li te, o DVD. As ra -
di o di fu so ras te rão de ir tam bém para a tec no lo gia di -
gi tal, até em prol das pró pri as clas ses me nos fa vo re -
ci das, caso con trá rio elas tam bém fi ca rão ex clu í das.
Então é im por tan te que haja al gum tipo de pen sa -
men to para fa ci li tar essa tran si ção. 

A per gun ta é se al gu ma das en ti da des pre sen -
tes con si de ra al gum tipo de fo men to a es ses pla yers,
a es ses ato res que es tão nes sa tran si ção.

O SR. MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA
(Su pe rin ten den te de Ser vi ços de Co mu ni ca ção de
Mas sa Subs ti tu to da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções) – Como eu dis se na mi nha apre sen ta ção,

22534 Sábado  23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2002

    241NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



um dos pon tos que es ta mos abor dan do, prin ci pal -
men te com re la ção às tra ta ti vas in ter na ci o na is, re fe -
re-se às fon tes de fi nan ci a men to para ala van car o
ser vi ço. Te mos que pôr a mão na cons ciên cia e ver
que a soma de al guns bi lhões de dó la res é mu i to di -
nhe i ro para achar mos den tro do Bra sil, en tão te mos
de bus car es ses re cur sos fora. Como bus car? Essa é
uma das dú vi das que te mos; uma das per gun tas a
que que re mos res pon der.

O SR. ARNALDO GOMES SERRÃO (Co or de -
na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia
da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da Pro du ção do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or) – Re al men te, as gran des sa cri fi ca das com
os in ves ti men tos são as ope ra do ras. Não te nho de le -
ga ção para fa lar nem pelo BNDES nem pelo meu Mi -
nis té rio so bre esse as sun to, mas acre di to que a úni ca 
ins ti tu i ção fi nan ce i ra na ci o nal que pode en fren tar um
tipo de ope ra ção como essa é o BNDES. É uma ques -
tão de con ver sar com eles quan do o as sun to es ti ver
mais avan ça do. Não es tou me com pro me ten do; es tou 
ape nas lem bran do que o BNDES é sen sí vel a ques -
tões que têm fun da men to, e pen so que esse caso
tem. É uma opi nião pu ra men te pes so al.

Ou tro as sun to são os ex ta ri fá ri os. Embo ra es te -
ja mos fa lan do em in dús tria, em não im por tar, há al -
guns equi pa men tos que não po de mos fa bri car no
País. São prin ci pal men te os equi pa men tos das ope -
ra do ras de trans mis são, não sei. Te rão que ser im por -
ta dos por que não há es ca la de pro du ção para que se -
jam fe i tos no Bra sil. Exis te um me ca nis mo que o meu
Mi nis té rio ad mi nis tra, mi nha Se cre ta ria em par ti cu lar
– o co le ga que ad mi nis tra a ques tão está em uma
sala con tí gua à mi nha -, é o ex ta ri fá rio. Ele per mi te re -
du zir os im pos tos de im por ta ção para 5%, des de que
não haja pro du ção na ci o nal. O se tor já tem uti li za do o
me ca nis mo por que está se di gi ta li zan do há al gum
tem po. A Glo bo já o uti li zou. É ou tro me ca nis mo que
exis te para ba ra te ar os cus tos.

Even tu al men te, há al gu ma al te ra ção ta ri fá ria
tran si tó ria, tam bém é pos sí vel. Cre io que o Go ver no
tam bém tem que fa zer a par te dele e não fi car só im -
pon do con di ções. O Go ver no tem que es tar aber to.
Pen so que o Mi nis té rio das Co mu ni ca ções tam bém
não se fur ta ria a con ver sar. Essas co i sas não são re -
sol vi das pelo Mi nis té rio. Deve ha ver con ver sas nas
qua is as pri o ri da des se acer tam. Pen so que há aber -
tu ra para con ver sas. Não pos so fa lar pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, mas no pas sa do foi as sim. Inclu -
si ve, quan do o as sun to é so bre te le co mu ni ca ções,
cha ma mos os re pre sen tan tes do Mi nis té rio das Co -

mu ni ca ções. Eles par ti ci pam. Te mos que tra ba lhar
jun tos, pois es ta mos no mes mo bar co.

Sin te ti ca men te, era o que ti nha a di zer.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Ti tu lar -

Enge nhe i ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co -
mu ni ca ção so ci al) – Gos ta ria de fa zer um co men tá rio
adi ci o nal. Cre io que será in te res san te fazê-lo. 

Em tese, essa tran si ção de ana ló gi co para di gi -
tal vai tra zer, para o ór gão, para o Go ver no e para a
so ci e da de, todo o es pec tro ana ló gi co de vol ta. Da qui
a 10, 12 anos, quan do ter mi nar a tran si ção, to dos os
ca na is ana ló gi cos que hoje es tão sen do ocu pa dos re -
tor nam para a Ana tel, para o Mi nis té rio, e se rão uti li -
za dos de ou tras for mas que, in clu si ve, po dem ser pa -
gas. Isso sig ni fi ca di nhe i ro para o Go ver no, para a so -
ci e da de. Já se des co briu que o es pec tro uti li za do pe -
los ca na is di gi ta is será 1/3 me nor do que o ana ló gi co.
A so ci e da de e o Go ver no vão tê-los de vol ta sob sua
ge rên cia. Eles po de rão ser uti li za dos com qual quer
ou tro tipo de uso, com ou tro tipo bro ad cas tings, para 
ou tros ti pos de te le co mu ni ca ções. Isso vai sig ni fi car
mu i to di nhe i ro, pois é um es pec tro va li o sís si mo. É um
pon to que deve ser con si de ra do. Não sei se esse cál -
cu lo já foi fe i to, mas po de rá ser be né fi co, da qui a al -
guns anos, quan do re tor nar ao Go ver no. 

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – Não há ou tro Con se lhe i ro ins cri to para fa zer
in da ga ções. Sen do as sim, o Con se lhe i ro Ge ral do fará 
a ul ti ma in ter ven ção nes ta au diên cia pú bli ca.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – Mu i to obri ga do, Con se lhe i ro Da ni el.

Gos ta ria de res ga tar um pou co al gu mas ob ser -
va ções e in da ga ções do Con se lhe i ro Da ni el, es pe ci fi -
ca men te so bre essa es pé cie de com pro mis so so ci al,
de pac to so ci al, em face da im por tân cia e da com ple -
xi da de, do vul to do que es ta mos tra tan do aqui. O ou -
tro as pec to é em re la ção à pro du ção in de pen den te,
que, cer ta men te, está den tro des se pro ces so. 

Re pe tin do um pou co o Sr. Arnal do e usan do as
pa la vras do Di re tor e Ator Pa u lo José: “O ci ne ma tam -
bém é uma ques tão de se gu ran ça na ci o nal.” Os ame -
ri ca nos en ten de ram a ques tão mu i to bem, por isso é
uma in dús tria po de ro sís si ma nos Esta dos Uni dos. O
que ve mos hoje é o que se cha ma de um ver da de i ro
mas sa cre. Li ga mos nos sos apa re lhos e so mos obri -
ga dos a ver so men te fil mes ame ri ca nos. No ci ne ma
não é di fe ren te. Se você qui ser ver ou tra ci ne ma to gra -
fia, terá que ir a um ci ne clu be, a um fes ti val de do cu -
men tá ri os, para ver uma nova ex pe riên cia, uma nova
for ma de fa zer ci ne ma, de fa zer au di o vi su al. 
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Nes se sen ti do, gos ta ría mos de re gis trar aqui,
por in ter mé dio de vo cês, esse com pro mis so. Como o
Da ni el co lo cou, mes mo de po is de re sol vi dos o pa -
drão e o mo de lo, se os in ter lo cu to res com quem es ta -
mos con ver san do – mu i to em bo ra es te ja mos na imi -
nên cia de mu dan ça de Go ver no, é im por tan te algo
con cre ti za do, por que ser vi rá de base para quem vier
de po is – pu des sem am pli ar mais essa dis cus são,
mes mo após a es co lha, por exem plo, com o se tor ci -
ne ma to grá fi co, com se to res que gos ta ría mos que
par ti ci pas sem, por que essa ques tão do con te ú do
será fun da men tal. Tal vez seja im por tan te res ga tar -
mos numa re gu la men ta ção essa pos si bi li da de de
ver mos nos so con te ú do na nos sa te le vi são, por que
hoje não ve mos a pro du ção in de pen den te e o ci ne ma
bra si le i ro, in fe liz men te. De se ja mos ter re gis tra do dos
se nho res esse com pro mis so so ci al de que não ape -
nas se re ce be rão do cu men tos, idéi as ou su ges tões,
mas que de fato ire mo-nos de bru çar – nós ou ou tros
Con se lhe i ros que es ta rão aqui de po is, ba se a do no
que vo cês res pon de rem –, que de fato essa dis cus -
são se am plie mais, por que es ta mos fa lan do de algo
po de ro sís si mo, que são os me i os de co mu ni ca ção.
Esta mos tra tan do da in for ma ção, da for ma ção e da
edu ca ção. 

Va mos ten tar fir mar aqui esse com pro mis so so -
ci al por to dos nós. Nós, do Con se lho, não nos po de -
mos ar vo rar de que re pre sen ta mos toda a so ci e da de
bra si le i ra. Ou tros cer ta men te têm sua con tri bu i ção a
dar. De ve mos as su mir esse com pro mis so, prin ci pal -
men te na de fe sa da nos sa iden ti da de cul tu ral, que
pode ter uma me lho ra mu i to gran de após essa re so lu -
ção do mo de lo de ne gó cio, do pa drão, na sua re gu la -
men ta ção, que será um mo men to nos so, e não o mo -
men to de les.

O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsky
Herz) – Na res pos ta às in da ga ções do Con se lhe i ro
Ge ral do, pe di mos que os nos sos con vi da dos apro ve i -
tem para fa zer suas con si de ra ções fi na is em re la ção
ao tema de ba ti do hoje.

O SR. LÁZARO JOSÉ DE BRITO (Asses sor
Espe ci al do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções) – Cla ro
que sem pre es ta mos dis pos tos a co la bo rar, mas te -
nho im pres são de que essa área é mais do Mi nis té rio
da Cul tu ra. De pen den do da par te téc ni ca do Mi nis té -
rio das Co mu ni ca ções, es ta mos à dis po si ção. 

Qu e ro agra de cer ao Con se lhe i ro Da ni el, pa ra -
be ni zar o Dr. Ser rão pela pa les tra, gos tei mu i to da
quan ti da de de in for ma ções que trou xe, e o Dr. Mar co -
ni, que di zem es tar fa zen do uma do bra di nha, mas é
pelo bem do Bra sil. Vi mos no jor nal tan ta co i sa, que a
Ana tel es ta va bri gan do com o Mi nis té rio e que iri am ti -

rar o Schymu ra. Até é bom, pelo me nos nes se meio a
co i sa fun ci o na bem. 

Agra de ço aos Con se lhe i ros Ge ral do, Fer nan do,
Mi guel, Fran cis co e aos meus dois co le gas que vi e -
ram co mi go, Dr. Ja i me e Dr. Lú cio. Não que ro que fi -
quem pre o cu pa dos co nos co. Va mos con ver sar mais,
até essa pre o cu pa ção aca bar. Saio fe liz, por que acre -
di to que nós três de mos o re ca do. Se al guém está
pre o cu pa do co nos co, va mos con ver sar até ajus tar -
mos. É obri ga ção de quem está no Go ver no ex pli car
seus atos até es go tar.

Mu i to obri ga do.
O SR. MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA

(Su pe rin ten den te de Ser vi ços de Co mu ni ca ção de
Mas sa Subs ti tu to da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções) – De cer ta for ma, as sus ta, Sr. Con se lhe i ro,
quan do o se nhor fala que está mu dan do. De re pen te,
po dem não ser os mes mos ato res que es ta rão aqui
dis cu tin do. É ver da de, es ta mos numa fase de tran si -
ção, po de re mos não es tar aqui ama nhã. 

Na qui lo que de pen der da ação da Ana tel, in de -
pen den te men te de quem seja, eu ou ou tro qual quer,
es ta re mos sem pre com pro me ti dos com esse as pec -
to. Está na mis são da Ana tel le var te le co mu ni ca ções
a toda a so ci e da de, com qua li da de e a pre ços jus tos e 
ra zoá ve is. Po dem sem pre con tar com a Ana tel na qui -
lo que for da nos sa com pe tên cia. 

Tam bém gos ta ria de agra de cer a opor tu ni da de.
Estou aqui re pre sen tan do o Su pe rin ten den te de Ser -
vi ços de Co mu ni ca ção de Mas sa, que não está no
Bra sil e, por isso, não pôde vir. De qual quer for ma, em 
nome da Ana tel, gos ta ria de agra de cer o pri vi lé gio de
ter par ti ci pa do des ta dis cus são com um Con se lho
que tem tão ilus tres fi gu ras que en ten dem tão bem da
te le vi são di gi tal, as sun to aqui tra ta do, nos seus di ver -
sos as pec tos. Há en ge nhe i ros que da rão o seu re ca -
do na en ge nha ria; há o Con se lhe i ro Fran cis co, que,
como ra di a lis ta e jor na lis ta, tem a sua vi são par ti cu lar
do pro ble ma. É uma Co mis são téc ni ca, mas com pos -
ta de pes so as com vi sões di fe ren tes. Que bom que
ela seja as sim, que bom que ela te nha essa com ple -
men ta ri da de de vi sões para que o todo seja cons tru í -
do re al men te se gun do a vi são de cada um de nós e
para que seja um todo mu i to mais pró xi mo da qui lo
que a so ci e da de es pe ra de nós.

Mu i to obri ga do pela par ti ci pa ção.
O SR. ARNALDO GOMES SERRÃO (Co or de -

na dor-Ge ral das Indús tri as Inten si vas em Tec no lo gia
da Se cre ta ria do De sen vol vi men to da Pro du ção do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or) – Em pri me i ro lu gar, que ro di zer que re al -
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men te gos tei de par ti ci par. Nós nos sen ti mos à von ta -
de quan do o as sun to é ins ti gan te, quan do as pes so as 
são in te li gen tes, quan do sa í mos sa ben do um pou co
mais. Apren de mos com as afir ma ções do Con se lhe i -
ro Ge ral do so bre a pro du ção na ci o nal, o que re al men -
te mexe co nos co, pois é algo pre o cu pan te. Va leu.
Saio com a sen sa ção de que es ta mos, de cer ta for -
ma, fa zen do uma ali an ça po si ti va para o Bra sil em re -
la ção a este as sun to de tan ta re le vân cia. Tal vez seja
pre ten são fa lar em ali an ça, mas tal vez seja o co me ço
de uma ali an ça, por que nos sa in ten ção é igual à dos
se nho res: que as co i sas cor ram bem para o nos so
País, que se faça a me lhor op ção, que nos sos pro ble -
mas di mi nu am e que o povo viva me lhor.

Então, agra de ço a opor tu ni da de. Foi mu i to bom
par ti ci par. Co lo co-me à dis po si ção dos se nho res e
des ta Co mis são. Se pu der aju dar, es ta rei sem pre à
dis po si ção. Foi re al men te um pra zer.

Obri ga do.
O SR. COORDENADOR (Da ni el Kos lowsk

Herz) – Obri ga do. 
Agra de ce mos a pre sen ça dos mem bros da Co -

mis são de Tec no lo gia Di gi tal, Con se lhe i ro Ge ral do,
Con se lhe i ro Fer nan do, Con se lhe i ro Mi guel, as sim
como a de ou tros dois Con se lhe i ros, in te gran tes do
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, que vi e ram pres ti -

gi ar esta au diên cia pú bli ca, Con se lhe i ro Fran cis co e
Con se lhe i ro Pa u lo Ma cha do, que teve de se afas tar.

Agra de ce mos, de modo mu i to es pe ci al, nes sas
qua tro ho ras de tra ba lho que es ta mos com ple tan do
ago ra, aos nos sos três con vi da dos de hoje: o Sr. Mar -
co ni Tho maz de Sou za Maya, da Ana tel, o Sr. Arnal do 
Go mes Ser rão, do Mi nis té rio do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio Exte ri or, e o Sr. Lá za ro José de
Bri to, do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções. 

Res sal ta mos que as suas con tri bu i ções fo ram
mu i to re le van tes e trou xe ram sub sí di os ex tre ma men -
te im por tan tes ao en ten di men to que a Co mis são de
Tec no lo gia Di gi tal está pro cu ran do fa zer para le var
uma pro pos ta de po si ção ao Con se lho de Co mu ni ca -
ção So ci al, a fim de que, por sua vez, o Con se lho pos -
sa ins tru men ta li zar-se, para pro por um en ten di men to
des sa ques tão es tra té gi ca para o País, que é a in tro du -
ção da tec no lo gia di gi tal na co mu ni ca ção so ci al ele trô -
ni ca, ao Con gres so Na ci o nal, de acor do com a mis são 
que é lhe atri bu í da cons ti tu ci o nal e le gal men te.

Com esse agra de ci men to fi nal aos de ma is par ti -
ci pan tes, de cla ra mos en cer ra da esta re u nião. 

Mu i to obri ga do.

(Encer ra-se a re u nião às 17 ho ras e 52 
mi nu tos.)

(OS 20374/02)
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Ata da 134ª Ses são Não De li be ra ti va
em 25 de no vem bro 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 Car los Pa tro cí nio

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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 Car -
los Pa tro cí nio, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 316, de 2002 (nº 996/2002, na ori gem), de 18 
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 24, de 2002 (nº 2.989/2000, na Casa de 
ori gem), que de no mi na Ave ni da Enge nhe i ro Emi li a no 
Ma ci e i ra o tre cho da BR-135 com pre en di do en tre o
qui lô me tro zero e a Pon te da Esti va, lo ca li za do no Mu -
ni cí pio de São Luís, Esta do do Ma ra nhão, san ci o na do 
e trans for ma do na Lei nº 10.562, de 18 de no vem bro
de 2002.

Nº 317, de 2002 (nº 997/2002, na ori gem), de 18 
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 35, de 2002-CN, que abre ao Orça men to da Se gu -
ri da de So ci al da União, em fa vor do Mi nis té rio da Sa -
ú de, cré di to es pe ci al no va lor de qua tro cen tos e vin te
e cin co mil re a is, para os fins que es pe ci fi ca, san ci o -
na do e trans for ma do na Lei nº 10.563, de 20 de no -
vem bro de 2002.

Nº 318, de 2002 (nº 998/2002, na ori gem), de 18 
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 48, de 2002-CN, que abre ao Orça men to Fis cal da
União, em fa vor do Mi nis té rio da De fe sa, cré di to su -
ple men tar no va lor de dez mi lhões, onze mil, oi to cen -
tos e oi ten ta e cin co re a is, para re for ço de do ta ção
con sig na da no or ça men to vi gen te, san ci o na do e
trans for ma do na Lei nº 10.564, de 18 de no vem bro de
2002.

Nº 319, de 2002 (nº 999/2002, na ori gem), de 18 
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 59, de 2002-CN, que abre ao Orça men to da Se gu -
ri da de So ci al da União, em fa vor do Mi nis té rio da Sa -
ú de, cré di to su ple men tar no va lor de se ten ta mi lhões
de re a is, para re for ço de do ta ção con sig na da no vi -
gen te or ça men to, san ci o na do e trans for ma do na Lei
nº 10.565, de 18 de no vem bro de 2002.

Nº 320, de 2002 (nº 1.000/2002, na ori gem), de
18 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 65, de 2002-CN, que abre ao Orça men to da Se -
gu ri da de So ci al da União, em fa vor do Mi nis té rio da
Sa ú de, cré di to su ple men tar no va lor de se ten ta e oito
mi lhões, no ve cen tos e ses sen ta e um mil, tre zen tos e
um re a is, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.566, de 18 de no vem bro de 2002.

Nº 321, de 2002 (nº 1.001/2002, na ori gem), de
18 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 69, de 2002-CN, que abre ao Orça men to de
Inves ti men to, para 2002, em fa vor de di ver sas em pre -
sas es ta ta is fe de ra is, cré di to su ple men tar no va lor to -
tal de oito mi lhões, se te cen tos e qua ren ta e oito mil,
du zen tos e se ten ta e sete re a is, para os fins que es -
pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.567, 
de 18 de no vem bro de 2002.

Nº 322, de 2002 (nº 1.009/2002, na ori gem), de
21 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 25, de 2002 (nº 2.966/2000, na
Casa de ori gem), que de no mi na su bes ta ção Del fi no
Ara ú jo Ma ce do a su bes ta ção de ener gia elé tri ca do
Li nhão Nor te-Sul da Ele tro nor te si tu a da Mu ni cí pio de
Mi ra ce ma do To can tins, Esta do do To can tins, san ci o -
na do e trans for ma do na Lei nº 10.569, de 21 de no -
vem bro de 2002.

Nº 323, de 2002 (nº 1.011/2002, na ori gem), de
21 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 56, de 2002 (nº 2.008/99, na Casa
de ori gem), que dá de no mi na ção à pon te ro do fer ro -
viá ria so bre o Rio Pa ra ná, que liga os mu ni cí pi os de
Ru bi néia-SP e Apa re ci da do Ta bo a do-MS, san ci o na -
do e trans for ma do na Lei nº 10.570, de 21 de no vem -
bro de 2002.
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(À Co mis são de Edu ca ção)
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PARECERES

PARECER Nº 1.136, 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 387, de
2002 (nº 1.515/2001, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Go mes Co mu ni ca ções 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 Três La -
go as, 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 387, de 2002 (nº 1.515, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Go mes Co mu ni ca ções
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 Três La go as,
Esta do de Mato Gros so do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 752, 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 273,
de 16 de maio 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. 223, § 3º, 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 Go mes Co mu ni ca ções
Ltda., (cf. fls. 10):

Nome do Só cio Co tis ta  Co tas de Par ti ci pa ção
• Ma ria Már cia Mar ques Go mes 25.000
• Mar lu cia Ri be i ro Go mes       25.000
To tal de Co tas                 50.000

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, o 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 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 387, de 2002, não con tra ria 
as 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 Go mes Co mu ni ca ções Ltda., aten deu
os de ma is 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, 19 de no vem bro de 2002. –
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.137, 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 388, de
2002 (nº 1.415/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Gu a ra en se de Pro mo ção e
Di vul ga ção Cul tu ral – APDC 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 rá, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy

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 388, de 2002 (nº 1.415, 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 Gu a ra en se de Pro mo ção e Di vul ga ção
Cul tu ral – APDC 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 rá, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 564, 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 197, de 18 de 

abril de 2001, 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
Gu a ra en se de Pro mo ção e Di vul ga ção Cul -
tu ral – APDC (cf. fls. 21):

• Pre si den te – Alci des Fur ta do Fi lho
• 1º Vice-Pre si den te  – Val de ir de Fre i tas
• 1º Se cre tá rio        – Ma ria Apa re ci da dos San tos Fre i tas
• 2º Se cre tá rio – So nia Re gi na Man ce i ra
• 1º Te sou re i ro – Ma no el Ce sar Fur ta do
• 2º Te sou re i ro     – Ma ria Amé lia Fur ta do de Pa u la e 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, o De pu ta do Vi val do Bar bo sa.

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 388, 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 Gu a ra en se de Pro -
mo ção e Di vul ga ção Cul tu ral – APDC 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, 19 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy.
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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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 

ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.138, 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 389, de
2002 (nº 1.417/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Ami -
gos de Ja ri nu a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ja ri -
nu, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Su plicy

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 389, de 2002 (nº 1.417, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Ami gos de Ja ri -
nu a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ja ri nu, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 565, 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 227,
de 18 de abril de 2001, 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.
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É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção
Cul tu ral e Co mu ni tá ria Ami gos de Ja ri nu (cf.
fls. 33):

• Pre si den te        – Mar cos Anto nio Ber nuc ci
• Vice-Pre si den te   – Luis Anto nio Pe la ca ni
• Se cre tá rio-Ge ral     – Ado lar Se bas tião Ma rin Jr.
• Te sou re i ro   – Mar ce lo Bros si Dias
• Su plen te – Osní Zam bot to

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 Nel son Me u rer.

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 389, de 2002, evi den cia o cum pri men -
to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº
39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac te ri za -
do que a Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Ami gos
de Ja ri nu 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, 19 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy.

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;

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.139, 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 394, de
2002 (nº 1.451, 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 Se nho ras de Ro ta ri a -
nos a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Água Cla 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 o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 394, de 2002 (nº 1.451/2001, 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 Se nho ras de Ro ta ri a nos a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Água Cla ra, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.439,
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
397, de 31 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.
223, § 3º 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 Se nho ras de Ro ta ri a nos (cf. fls. 15):

Pre si den te    Ira ci Lu cio da Sil va Ba tis ta
Vice-Pre si den te      Su e li de Fá ti ma Mu níz Raf fa de Arru da
Pri me i ra Se cre tá ria    Mo ni ca Cris ti na Ca lis ter Bas tos

Segunda Secretária     Maria Marli de Lima Tavares Calazans
Pri me i ra Te sou re i ra  Ju re ma No gue i ra de Mat tos
Se gun da Te sou re i ra       Ednez Fer re i ra 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 sua re la to ra, a De pu ta da Ana Cor so.

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 394, de 2002, não con tra -
ria as 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 Se nho ras de Ro ta ri a nos
aten deu os de ma is 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, 19 de no vem bro de 2002. – 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
CAPÍTULO V

Da Co mu ni ca ção So ci al
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.140, 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 423, de
2002 (nº 1.552/2001, 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 De sen vol vi -
men to Artís ti co, Cul tu ral e So ci al de Mi -
ran da – ACODAMI a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Mi ran da, 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 423, de 2002 (nº 1.552, 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 De sen vol vi men to Artís -
ti co, Cul tu ral e So ci al de Mi ran da – ACODAMI a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Mi ran da, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 702, 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 677,
de 25 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. 223, §  3º, 
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
Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís ti co,
Cul tu ral e So ci al de Mi ran da – ACODAMI
(cf. fls. 15):

• Pre si den te                      – Car los Hum ber to Ca lef fi de Sou za

• Vice-Pre si den te                 – José Ro ber to Alves
• Te sou re i ro                          – Da ni el Lima de Albu quer que
• Se cre tá rio                          – José Wi la me Pe i xo to

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 Sér gio Reis.

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 -
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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 423, de 2002, não con tra ria 
as 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 De sen vol vi men to
Artís ti co, Cul tu ral e So ci al de Mi ran da – ACODAMI
aten deu os de ma is 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, 19 de no vem bro de 2002. –  

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.141, 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 424, de
2002 (nº 1.580/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Nos sa
Se nho ra da Esca da 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 re ma, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy

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 424, de 2002 (nº 1.580, 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 Co mu ni tá ria Nos sa Se nho ra da 
Esca da 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 re ma, Esta do de São Pa u lo.

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 660,
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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
Cul tu ral Co mu ni tá ria Nos sa Se nho ra da
Esca da (cf. fls. 15/16):

• Pre si den te – Edgar Ra mi ro
• Vice-Pre si den te – Do ni ze te Fir mi no
• Se cre tá rio – Nel son Ru fi no Go mes
• Te sou re i ro      – José Car do so de Si que i 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, o De pu ta do Bis po 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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 424, 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 Co mu ni tá ria Nos sa
Se nho ra da Esca da 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, 19 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy.

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

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,
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ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.142, 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 425, de
2002 (nº 1.581/2001, 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 Pal mi tal em
Ação a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Pal mi tal, Esta -
do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Su plicy

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 425, de 2002 (nº 1.581, 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 Pal mi tal em Ação a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Pal mi tal, Esta do de São Pa u lo.

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
661, 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. 223, § 3º, 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 Pal mi tal em Ação (cf. fl. 12):

• Pre si den te – Nel ci Alves Pin to

• Vice-Pre si den te – Dir ce Côco

• 1º Se cre tá rio – Luís Car los das Gra ças Urta do

• 2ª Se cre tá ria – Sa le te Vas so ler Ter ça ri ol

•1º Te sou re i ro – Almir Ro gé rio So a res

• 2º Te sou re i ro – Ta deu Antô nio Ma yo ral Bru nat ti

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 Aris ton Cor re ia
Andra de.

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 425, de 2002, não con tra -
ria as 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, e que a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria Pal mi tal em Ação aten deu aos de -
ma is 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, 19 de no vem bro de 2002. – 
Ri car do San tos, Pre si den te – Edu ar do Su plicy,
Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
CAPÍTULO V

Da Co mu ni ca ção So ci al
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.143, 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 452, de
2002 (nº 1.647/2002, 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 Rá dio e De -
sen vol vi men to So ci al de Ga vião Pe i xo to - 
ACORDES a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ga vião
Pe i xo to, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 452, de 2002 (nº 1.647, de 2002, 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 Rá dio e De sen vol vi -
men to So ci al de Ga vião Pe i xo to - ACORDES a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ga vião Pe i xo to, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.022,
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 402,
de 27 de ju lho de 2001, 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. 223, § 3º, 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 Rá dio e De sen vol vi men to So ci al de Ga vião
Pe i xo to – ACORDES (cf. fl. 147):

• Di re to ra Pre si den te - Fla via Pic co lo Ma ruc ci Bas tos

• Di re tor Fi nan ce i ro – Edman Este vo Ju ni or

• Di re tor Ope ra ci o nal – Ro ni val do Sam pa io Fra tu ci

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.
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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 au to ri za ção para exe cu ção do ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art. 223 da Cons ti tu -
i ção Fe de ral, deve aten tar para o cum pri men to dos cri -
té ri os es ta be le ci dos na Lei nº 9.612, de 1998, re gu la -
men ta da pelo De cre to nº 2.615, do mes mo ano, e pe las
de ma is nor mas com ple men ta res do ser vi ço.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 452, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na le -
gis la ção per ti nen te, fi can do ca rac te ri za do que a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio e De sen vol vi men to 
So ci al de Ga vião Pe i xo to – ACORDES 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, 19 de no vem bro de 2002. 

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

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 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são

Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.
....................................................................................
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

PARECER Nº 1.144, 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 369, de
2002 (nº 1.291/2001, 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 de Ou ri cu ri –
ABO a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ou ri cu ri, Esta -
do de Per nam bu co.

Re la tor: Se na dor José Jor ge
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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 369, de 2002 (nº 1.291, 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 de Ou ri cu ri - ABO a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ou ri cu ri, Esta do de Per nam bu co.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 524, 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 40, de
22 de fe ve re i ro de 2001, 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, 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 Be ne fi -
cen te de Ou ri cu ri – ABO (cf. fl. 37):

•  Pre si den te – Antô nio Cor re ia Vi le la

•  Vice-Pre si den te – Car los Mar cos de Sou za

•  1º Se cre tá rio – Ma ria So lan ge Pe re i ra da Sil va

•  2º Se cre tá rio – José Ulis ses Alen car de Aqui no

•  1º Te sou re i ro – Antô nio Lo pes So bri nho

•  2º Te sou re i ro – João Fran cis co 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, o De pu ta do Ri car do Fi u za.

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 369, 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 de Ou ri -
cu ri - ABO 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, 19 de no vem bro 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 1988

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

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

I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -
dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca çao So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.145 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 384, de
2002 (nº 1.314/2001, 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 Ra di o di fu são 
Co ne xão FM para o De sen vol vi men to
Artís ti co e Cul tu ral a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Pi ra pe tin ga, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i 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 384, de 2002 (nº 1.314, 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 Ra di o di fu são Co ne xão
FM para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Pi ra pe tin ga, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 537, 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 200,
de 18 de abril de 2001, 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. 223, § 3º, 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 Co mu ni -
tá ria de Ra di o di fu são Co ne xão FM para o De sen vol -
vi men to Artís ti co e Cul tu ral (cf fl. 31):

• Pre si den te – Eu gê nio Fe nan des de Pa u la

• Vice-Pre si den te – Lu ci a na Fe nan des de Pa u la Tito Jor ge

• Te sou re i ro – Ro bert Te i xe i ra da Sil va

• Se cre tá rio – Valmy Go mes

• Di re to ra – Lucy Fe nan des de Pa u la

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis -
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção 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, ori en -
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na 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 os ele men tos a
se rem in for ma dos pela en ti da de pre ten den te e pelo
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções que de vem ins tru ir o
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pro ces so sub me ti do à aná li se da Co mis são de Edu -
ca ção.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti -
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Lo ca li za da na ba cia do rio Pa ra í ba do Sul, a 210
qui lô me tros da ci da de do Rio de Ja ne i ro, Pi ra pe tin ga
é um dos mais des ta ca dos mu ni cí pi os da Zona da
Mata Mi ne i ra.

Sua po pu la ção, de dez mil ha bi tan tes, de di -
ca-se à pe que na in dús tria e à agro pe cuá ria. Pi ra pe -
tin ga cres ceu a par tir de um po vo a do er gui do em tor -
no de uma ca pe la cons tru í da em hon ra a Sant’Ana,
em 1850, e vem se des ta can do, des de me a dos do sé -
cu lo XIX, pelo es for ço de suas li de ran ças em bus car o 
pro gres so e o de sen vol vi men to.

Co nhe ço a ci da de, co nhe ço suas li de ran ças,
co nhe ço seu povo. Acom pa nho, de lon ga data, todo o
es for ço que de sen vol vem em fa vor do cres ci men to
eco nô mi co, so ci al e cul tu ral.

É com jus to or gu lho que dou pa re cer fa vo rá vel à
im plan ta ção de mais uma emis so ra de rá dio em Pi ra -
pe tin ga, na cer te za de que ela con tri bu i rá, e mu i to,
para o cres ci men to cul tu ral da po pu la ção.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 384, de 2002, não de tec tou
vi o la ção 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, e não ha ven do re -
pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri -
di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela Apro va -
ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Ra di o di fu são Co ne xão FM, para o De sen vol vi men to
Artís ti co e Cul tu ral a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Pi ra pe tin ga, Esta do de Mi nas
Ge ra is, 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 das Co mis sões, 19 de no vem bro de 2002.
–  Ri car do San tos , Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra, 
Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -

dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

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

....................................................................................
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CAPITULO V
Da Co mu ni ca çao So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.146, 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 427, de
2002 (nº 1.606/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
So ci e da de de De sen vol vi men to Co mu ni -
tá rio de Uru çu-Mi rim a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Gra va tá, Esta do de Per nam bu co.

Re la tor: Se na dor José Jor ge

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 o nº 427, de 2002 (nº 1.606, de 2002, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri -
za a So ci e da de de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Uru çu- Mi rim a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Gra va tá, Esta do de Per nam -
bu co.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 859, 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 221,
de 18 de abril de 2001, 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. 223, § 3º 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 So ci e da de de De sen -
vol vi men to Co mu ni tá rio de Uru çu-Mi rim (cf. fls.
16/19):

• Pre si den te – Edval do Tra ja no da Sil va

• Se cre tá ria – Ma ria Sô nia dos San tos

• Te sou re i ro – Má rio José Lima

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 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 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 427, de 2002, não con tra -
ria as 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, e que a So ci e da de 
de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Uru çu-Mi rim
aten deu aos de ma is 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, 19 de no vem bro 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 

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

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

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 1.147, 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 439, de
2002 (nº 1.529/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Rá dio Re gên cia
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 Lins, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Su plicy

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 439, de 2002 (nº 1.529, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio Re gên cia
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 Lins,
Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 145, 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 818,
de 28 de de zem bro de 2000, que re no va a 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 Re gên cia FM Ltda. (cf. fl. 219):
Nome do Só cio Co tis ta   Co tas de Par ti ci pa ção
• Ma ri na Se rau 5 9.700
• Ana Lu cia Mo ra es Fi gue i re do 300

To tal de Co tas    60.000
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, o De pu ta do Her mes Par ci a nel lo.

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 -
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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 439, 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 Re gên cia 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 re no va ção 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, 19 de no vem bro de 2002. –_
Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy – Ri car do San tos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -

dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção;
....................................................................................
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.148, 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 455, de
2002 (nº 1.657 2002, 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 Cul tu ral e Edu -
ca do ra de Ra di o di fu são de Mor ro Agu do
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Mor ro Agu do, Esta do 
de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma
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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 455, de 2002 (nº 1.657, de 2002, 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 Cul tu ral e Edu ca do ra de
Ra di o di fu são de Mor ro Agu do a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mor ro Agu do,
Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.022,
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 405,
de 27 de ju lho de 2001, 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. 223, § 3º, 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 Cul tu ral e Edu ca do ra de Ra di o di fu são de Mor ro
Agu do (cf. fl. 14):

•  Di re tor-Pre si den te – Jor ge Luiz Gu ar nié ri

•  Vice-Pre si den te – Air Ro dri gues de Cas tro Jú ni or

•  Se cre tá rio – Air Ro dri gues de Cas tro

•  Di re tor-Te sou re i ro – Mar cos Hen ri que 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, o De pu ta do Ro ber to Ro cha.

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 455, 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 Cul tu ral
e Edu ca do ra de Ra di o di fu são de Mor ro Agu do 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, 19 de no vem bro de 2002. –
Ri car do San tos , Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la -
tor. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

CAPÍTULO V

Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.149, 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 456, de
2002 (nº 1.630/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Fun da ção Pa dre
Anchi e ta – Cen tro Pa u lis ta de Rá dio e TV
Edu ca ti vas 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 São Pa u lo, Esta do de
São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 456, de 2002 (nº 1.630, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a per mis são ou tor ga da à Fun da ção Pa dre 
Anchi e ta – Cen tro Pa u lis ta de Rá dio e TV Edu ca ti vas

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 São Pa u lo, Esta do de 
São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 625, 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 127,
de 14 de mar ço de 2001, que re no va a 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 Fun da ção Pa dre Anchi e ta – Cen tro Pa u lis -
ta de Rá dio e TV Edu ca ti vas (cf. fl. 151):

Nome do Só cio Co tis ta   Co tas de Par ti ci pa ção
• Di re tor Pre si den te: Jor ge da Cu nha Lima

• Di re tor Su pe rin ten den te: Ma no el Luiz Lu ci a no Vi e i ra
• Di re tor de Pro gra ma ção: Wal ter da Sil va Sil ve i ra
• Di re tor Téc ni co: José Mu nhoz
• Di re tor de Jor na lis mo: Mar co Anto nio Co e lho Fi lho
To tal de Co tas

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 Pi men tel Go mes.

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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis -
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção 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, ori en -
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na 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 os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de
pre ten den te e pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções que
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de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se da Co -
mis são de Edu ca ção.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti -
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 456, de 2002 não de tec tou
vi o la ção 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, e não ha ven -
do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da -
de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, 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, 19 de no vem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -

dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos 
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
....................................................................................
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.150, 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 473, de
2002 (nº 1.33/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fwtda çao Cul tu ral de Ja -
nuá ria, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são de sons e ima gens com fins ex clu -
si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Ja -
nuâ ria, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra
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I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 744,
de 2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so
XII, com bi na do com o art. 223, § 1 º, da Cons ti tu i ção 
Fe de ral, ato cons tan te do De cre to de 5 de ju lho de
2001, que ou tor ga con ces são à Fun da ção Cul tu ral
de Ja nuá ria para exe cu tar, pelo pra zo de quin ze
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o -
di fu são de sons e ima gens com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos na ci da de de Ja nuá ria, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

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.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Cul tu ral
de Ja nuá ria (cf. ti. 20):

•  Di re tor Pre si den te: Otto ri no DaI Moro Neto

•  Di re tor Vice-Pre si den te: Chris ti ne de Mat tos Car ne i ro Dal Moro

•  Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro: Su mer[y Ben to de Ca mar go

Lo ca li za do na ba cia do rio São Fran cis co, que
ofe re ce be las gru tas e pra i as à po pu la ção e aos tu -
ris tas, Ja nuá ria, com 64 mil ha bi tan tes, tem ae ro por -
to, Dis tri to Indus tri al, di ver sos cur sos su pe ri o res e
uma eco no mia vol ta da para a agro pe cuá na.

Des de lon ga data acom pa nho com in te res se
o cres ci men to eco nô mi co, po lí ti co, so ci al e cul tu ral 
de Ja nuá ria, vi si to fre qüen te men te a ci da de, con -
vi vo com suas li de ran ças e ob ser vo sua atu a ção
em de fe sa do pro gres so do mu ni cí pio.

É, por tan to, com gran de sa tis fa ção, que dou
pa re cer fa vo rá vel à im plan ta ção da pri me i ra emis -
so ra de rá dio edu ca ti va em Ja nuá ria, que se jun ta -
rá às duas emis so ras de rá dio e aos três jor na is já 
exis ten tes, na ofer ta de cul tu ra, in for ma ção e en -
tre te ni men to à po pu la ção.

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 fo mia do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 473,
de 2002.

Sala da Co mis são, 19 de no vem bro de 2002.
– Ri car do San tos, Pre si den te –  Fran ce li no Pe re i -
ra, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 563 a 570,
de 2002, li dos an te ri or men te, tra mi ta rão com pra zo
de ter mi na do de qua ren ta e cin co dias, nos ter mos
do art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de acor -
do com o art. 122, II, b, do Re gi men to Inter no, po de -
rão re ce ber emen das, pelo pra zo de cin co dias úte -
is, pe ran te a Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, pro je to que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -

dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
....................................................................................
....................................................................................

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 rí 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.
....................................................................................

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 254, DE 2002

De ter mi na que a ação pe nal nos cri -
mes con tra cri an ças e ado les cen tes será
pú bli ca e in con di ci o na da.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 227 da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho

de 1990 – Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te, pas -
sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 227. Os cri mes pra ti ca dos con tra cri an ça
ou ado les cen te, pre vis tos nes ta Lei ou não, são de
ação pú bli ca in con di ci o na da. “(NR)

Art. 2º O art. 100 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7
de de zem bro de 1940 Có di go Pe nal, pas sa a vi go rar
acres ci do do se guin te pa rá gra fo:

“Art. 100................................................
§ 5º São de ação pú bli ca in con di ci o na -

da os cri mes pra ti ca dos con tra cri an ça ou
ado les cen te, pre vis tos nes te Có di go ou em
le gis la ção es pe ci al. “(AC)

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

Jus ti fi ca ção
O Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te veio dar

efe ti vi da de à nor ma ins cul pi da no art. 227 da Cons ti tu i -
ção, que atri bui ao Esta do (en tre ou tros) o de ver de pre -
ser var cri an ças e ado les cen tes de toda for ma de vi o lên -
cia e cru el da de. Nes te sen ti do, o art. 227 do Esta tu to
aten de de per to ao man da men to cons ti tu ci o nal, ao de -
ter mi nar que os cri mes pre vis tos na Lei nº 8.069/90, se -
rão de ação pú bli ca in con di ci o na da.

Infe liz men te, a res tri ção des sa de ter mi na ção
ape nas aos cri mes de fi ni dos nes sa lei con tri bui para
es va zi ar sua efi cá cia jus ta men te em cri mes de alta
gra vi da de, pois apli cam-se, ou tros sim, a re gra do art.
100 do Có di go Pe nal e as re gras por ven tu ra per ti nen -
tes a cri mes em par ti cu lar.

Exem plo gri tan te é o caso do cri me de es tu pro.
Para pre ser var a vida pri va da da ví ti ma de es tu pro, o
Có di go Pe nal atri bui-lhe (e a seus re pre sen tan tes le -
ga is) o pri vi lé gio da ini ci a ti va da ação pe nal (art. 225).
Mas a Cons ti tu i ção é ta xa ti va: o de ver de pro te ger a
cri an ça ou ado les cen te é tam bém do Esta do. A sa ú -
de, a vida, a hon ra da cri an ça e do ado les cen te são
bens in dis po ní ve is, seja por seus pais, seja pelo Esta -
do. Urge, as sim, a cor re ção des sa la cu na le gal, para
me lhor re a li za ção dos ele va dos prin cí pi os de ter mi na -
dos pela Lei Mag na.

Sala das Ses sões, 25 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Car los Pa tro cí nio, PTB-TO.

LEGISLAÇÃO PENAL

CÓDIGO PENAL

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

DA AÇÃO PENAL
Ação Pú bli ca e de Ini ci a ti va Pri va da

Art. 100. A Ação Pe nal é Pú bli ca, sal vo quan do a 
Lei ex pres sa men te a de cla ra pri va ti va do ofen di do.

§ 1º  A Ação Pú bli ca é pro mo vi da pelo Mi nis té rio 
Pú bli co, de pen den do, quan do a lei o exi ge, de Re pre -
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sen ta ção do ofen di do ou de re qui si ção do Mi nis tro da
Jus ti ça.

§ 2º A Ação de Iniciativa Privada é promovida
mediante queixa do ofendido ou de quem tenha
qualidade para representá-lo.

§ 3º A Ação de Iniciativa Privada pode
intentar-se nos crimes de Ação Pública, se o
Ministério Público não oferece denúncia no prazo
legal.

§ 4º No caso de morte do ofendido ou de ter sido 
declarado ausente por decisão judicial, o direito de
oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao
cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.
....................................................................................

Art. 225 Nos crimes definidos nos capítulos
anteriores, somente se procede mediante queixa.

§ 1º Procede-se, entretanto, mediante Ação
Pública:

I – Se a vítima ou seus pais não podem prover 
às despesas do processo, sem privar-se de
recursos indispensáveis à manutenção própria ou
da família;

II – Se o crime é cometido com abuso do Pátrio
Poder, ou da qualidade de Padrasto, tutor ou curador.

§ 2º No caso do nº I do parágrafo anterior, a ação
do Ministério Público depende de representação.
....................................................................................

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente, e dá outras
Providências.

....................................................................................
Art. 227. Os cri mes de fi ni dos nes ta lei são de

Ação Pú bli ca Incon di ci o na da.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O 

projeto lido será publicado e remetido à Comissão
competente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A 
Presidência comunica ao Plenário que a Comissão
Diretora baixou o Ato nº 28, de 2002, que aprova
segundo contingenciamento parcial do Orçamento do 
Senado Federal para o exercício financeiro de 2002,
referente à Mensagem nº 211, de 2002 (nº 655/2002,
na origem),

A ma té ria vai ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Pas sa-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio,
por per mu ta com o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são d o
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o
tema da clo na gem, lon ge de ser ob je to dis cur si vo
de pre fe rên cia uni ca men te fic tí cia, tor na-se, n a
atu a li da de, ma té ria po lí ti ca da mais ur gen te re le -
vân cia. Não ca su al men te, a te le vi são bra si le i ra
tem-lhe de di ca do es pa ço no bre den tro da sua gra -
de fo lhe ti nes ca. Con tu do, se, do pon to de vis ta das 
no ve las, a clo na gem pode ser con si de ra da algo de
va lor es té ti co e con tra di tó rio, do pon to de vis ta da
re a li da de so ci al, me re ce ser tra ta da como algo
imen sa men te pe ri go so.

Nes se con tex to, pre ten do te cer al gu mas con si -
de ra ções a res pe i to do tema, de mons tran do pro fun da 
in sa tis fa ção com o en ca mi nha men to pou co crí ti co
que se lhe tem des ti na do no Bra sil.

Em pri me i ro lu gar, cabe res sal tar que, no Se na -
do, tra mi ta atu al men te pro je to de lei que pro í be a prá -
ti ca de clo na gem hu ma na em ter ri tó rio bra si le i ro, pre -
ven do pena que va ria de 6 a 20 anos de re clu são, tan -
to para pes qui sa do res quan to para pa tro ci na do res.
Des ti na do a mo di fi car a de no mi na da Lei de Bi os se -
gu ran ça, de 1995, tal pro je to tem au to ria do no bre Se -
na dor Se bas tião Ro cha e já re ce beu pa re cer fa vo rá -
vel do Re la tor na CCJ, Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.
É opor tu no, ou tros sim, re cor dar que a lei de 1995 já
ca re cia de um apro fun da men to mais con sis ten te no
que tan ge à clo na gem.

Para pre en cher esse va zio nor ma ti vo, o pro je to
em apre ci a ção no Se na do pro í be não so men te a clo -
na gem de em briões, mas tam bém a de no mi na da
“clo na gem te ra pêu ti ca”. Tra ta-se, nes te úl ti mo caso,
de uma téc ni ca que cria te ci dos es pe cí fi cos para re -
pa rar ór gãos da ni fi ca dos, usan do as cé lu las-tron co
em bri o ná ri as, re ti ra das de em briões hu ma nos. Evi -
den te men te, tal téc ni ca pres su põe a des tru i ção su -
má ria de em briões e, con tra esse pro ce di men to, tra -
vam-se di ver sas lu tas de ca rá ter éti co e re li gi o so, seja 
no Bra sil ou no ex te ri or. 

Em que pe sem as ino va ções mais re cen tes na
área de trans plan tes, é pre ci so ha ver mu i ta ca u te la
quan do o que se tem em pa u ta é a re pro du ção hu ma -
na in te i ra men te de po si ta da nas mãos e nos cál cu los
hu ma nos. Ope ra-se como se o con ce i to de pla no di vi -
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no e trans cen den tal fos se in te gral men te su pri mi do
das ex pli ca ções so bre nos sa exis tên cia e nos so des -
ti no. Ain da que na me lhor das hi pó te ses, a clo na gem
sir va para so lu ci o nar pro ble mas crô ni cos de re je i ção
or gâ ni ca em pa ci en tes em pro ces so de trans plan te
de ór gãos vi ta is, nada jus ti fi ca o pres su pos to ne ces -
sá rio da eli mi na ção de cen te nas de em briões hu ma -
nos, o que, por si só, re pre sen ta ria um pa ra do xo: de
um lado, sal va-se uma vida, para, de ou tro, li qui dar
vá ri as. 

A dú vi da que exis te é o que fa zer com es ses em -
briões. Não se jus ti fi ca usar par te de um em brião para 
sal var a vida de um trans plan ta do, por exem plo, e se
eli mi nar vá ri os em briões. 

Tal vez a al ter na ti va, re cen te men te aven ta da, de
subs ti tu ir o uso de em briões pela ex tra ção de cé lu -
las-tron co do pró prio or ga nis mo dos pa ci en tes em
trans plan te pos sa, em gran de me di da, evi tar a di fu -
são da fal sa cren ça no po der in ques ti o ná vel da clo na -
gem como ex clu si va fon te de sal va ção dos ma les fí si -
cos do ho mem. Na ver da de, tal des co ber ta re ve lou-se 
uma so lu ção para os pes qui sa do res que al me jam es -
ca par do im pas se éti co a que es tão per ma nen te men -
te su je i tos pe las cé lu las-tron co em bri o ná ri as. De que -
bra, evi tam o pro ble ma da re je i ção, pois o pa ci en te,
mes mo do en te, pro duz in ces san te men te cé lu -
las-tron co, po den do re ce ber as suas pró pri as, num
trans plan te.

Em suma, di an te de tan tas i n cer te zas e im -
pas ses, exi ge-se do Esta do bra si le i ro uma po si ção 
me nos eva si va, por tan to, mais re a lis ta, cla ra e
con cre ta so bre a clo na gem. Não gra tu i ta men te,
es tu di o sos, ati vis tas, ci en tis tas, mé di cos, de fen so -
res da sa ú de pú bli ca, am bi en ta lis tas e fe mi nis tas
de nun ci am, sem ces sar, os pe ri gos a que tal tec -
no lo gia está in con di ci o nal men te as so ci a da. À luz
des se mo vi men to, mais de trin ta pa í ses ve tam a
cri a ção de clo nes hu ma nos, bem como im põem
se ve ras res tri ções à cri a ção de em briões hu ma -
nos. Em abril úl ti mo, o Par la men to da Rús sia de ci -
diu, por exem plo, pela mo ra tó ria de cin co anos à
clo na gem e pro i biu a pro du ção de em briões hu -
ma nos clo na dos na que le ter ri tó rio. 

To da via, nos Esta dos Uni dos, pre va le ce uma
vi são no mí ni mo am bí gua, pois, se de um lado de -
fen dem-se os di re i tos do em brião a qual quer cus -
to, de ou tro, pro li fe ram cen te nas de clí ni cas a ar -

ma ze nar, ne go ci ar e ex pe ri en ci ar em briões ex ce -
den tes para fer ti li za ção in vi tro. Em todo caso, a
po si ção nor te-ame ri ca na, apo i a da pelo Va ti ca no,
Itá lia e Espa nha, ex pres sa-se pela con de na ção do 
pro ces so de clo na gem, no en ten di men to de que o
clo ne hu ma no deva ser in ter na ci o nal men te ba ni -
do, mes mo sob o ris co de im pe dir o de sen vol vi -
men to de uma área pro mis so ra da me di ci na re ge -
ne ra ti va. Enquan to isso, Isra el, Chi na e Ingla ter ra
per mi tem seu uso para fins te ra pêu ti cos, sem que
seus di ri gen tes se de bru cem mais in ci si va men te
so bre os as pec tos ter ri vel men te pe ri go sos ad vin -
dos de tais prá ti cas.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT –  AC) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Ouço, com prazer, o eminente Senador Tião Viana,
que é um dos defensores dessa minha posição.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senador
Carlos Patrocínio, quero cumprimentar V. Exª pelo
pronunciamento que traz ao Senado Federal.
Trata-se de um tema que impõe uma reflexão mais
ampla e profunda por parte da sociedade brasileira.
Não é um tema simples. Sem dúvida, é um tema
difícil, sobre o qual deve refletir o Congresso
brasileiro. Vale ressaltar que, no que diz respeito
apenas à reprodução assistida ou à fertilização in
vitro, o Senado americano passou de seis a oito
anos para legislar. Imagine V. Exª quando se impõe
um tema delicado como o da clonagem humana
para fins terapêuticos ou reprodutivos! É um
assunto que sempre traz grandes dificuldades,
grandes apreensões e, ao mesmo tempo, conceitos 
novos como, por exemplo, a redução embrionária, o 
consumo embrionário, a transposição do código
genético, a interferência direta no genoma. Se
apenas a reprodução assistida pode, em alguns
casos de transposição de estruturas celulares,
causar modificações genéticas, imagine V. Exª
quando há a clonagem propriamente dita! É um
campo obscuro da ciência. Temos o dever e a
responsabilidade, como parlamentares, de ter
prudência, moderação e sobriedade no tratamento
da matéria, que não deve ser analisada apenas sob
a ótica moral ou apenas sob a ótica religiosa ou
estritamente no campo científico. Ela impõe ampla
reflexão da sociedade em todos os aspectos. Hoje,
em todos os países, o que se vê é o cuidado, a
dúvida e o receio de um impacto desfavorável
quando se aborda o tema da clonagem humana.
Pessoalmente, acredito que o melhor caminho que
os dirigentes internacionais e os presidentes dos
países poderiam adotar é o de investir mais em
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ciência e tecnologia, porque estamos entrando na
era da genética. Se isso está acontecendo, a
genética deve ser prioridade, para que achemos
alternativas que não impliquem a destruição de
embriões, que, do ponto de vista ético, bioético (em
alguns aspectos) ou religioso é o início da vida. Se o 
limite moral da ciência deve ser a dignidade
humana, é preciso muita prudência e cuidado. País
algum deveria abrir mão de fazer investimentos à
altura das necessidades das futuras gerações, para 
evitar o drama que a clonagem tem imposto a todas
as gerações. Parabenizo V. Exª e agradeço pela
oportunidade do aparte. Entendo que, no Brasil,
deve ser mantida a proibição da clonagem na
presente fase.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Agradeço o aparte, sempre lúcido, do eminente
Senador Tião Viana, que demonstrou ser também
um estudioso da matéria e que concorda
plenamente com o que eu disse aqui e com o que,
no decorrer do meu discurso, ainda apresentarei ao
Plenário.

Concordo inteiramente com V. Exª quando diz
que devemos fazer investimentos maciços,
sobretudo no campo da genética, porque a cada dia 
aparece uma novidade. O que não podemos, de
maneira nenhuma, é sacrificar vidas humanas. No
Brasil e também nos outros países há aquela velha
dúvida: a partir de quando existe vida? Desde a
fecundação? Com certeza o embrião é um ser vivo;
portanto, não podemos ceifar a vida dos embriões
para salvar essa ou aquela pessoa. 

É por isso que concordo com a idéia de que
este assunto deva ser exaustivamente debatido. O
fórum principal para a discussão são as duas Casas 
do Congresso Nacional, onde o tema deve ser
abordado com os cientistas brasileiros e sobretudo
com a população brasileira, pois o Brasil ainda é o
maior País católico do mundo, além de abrigar
outras religiões que também, evidentemente,
condenam a postura de alguns países que permitem 
a clonagem com fins terapêuticos. No Brasil, ainda
não há essa permissão. E o projeto do eminente
Senador Sebastião Rocha certamente deverá ser
muito estudado no âmbito desta Casa.

Sr. Presidente, nessa linha, um elemento
essencial no debate sobre os aspectos morais e
éticos da clonagem consiste na vulnerabilidade dos
futuros indivíduos geneticamente idênticos. Ainda
que sendo repetição de outro ser, não haverá como
excluir o clone da aquisição de direitos e da
imposição de obrigações. Desse modo, a legislação
futura terá de criar métodos de identificação, aptos a 
superar as semelhanças entre clonados e clones, o
ser original e o ser derivado. Em outras palavras, é o 

temível e, simultaneamente, almejado mito da
imortalidade que entra no jogo da política da
clonagem.

Curiosamente, na mitologia cristã, Adão e seus 
descendentes já eram descritos como aqueles que
perseguiam o sonho da imortalidade, tentando em
vão contornar a precariedade da existência humana. 
Na seqüência, no mito científico, o filósofo francês
René Descartes inaugurou a saga moderna da
Medicina infalível, impregnando seus anseios
imortais em inúmeros princípios da constituição da
Ciência no mundo ocidental. Para os antropólogos,
no imaginário da cultura do Ocidente, parece haver
um sentimento ligeiramente ambivalente em relação 
ao tema, resvalando aqui em certo desconforto, mas 
incidindo acolá em certa atração mórbida. Por isso
mesmo, a ideologia pragmática dos dias atuais
parece instaurar uma confusão proposital no debate, 
relegando ao fator moral e ético papel secundário
nas discussões.

Ora, não há como nos furtar à realidade
histórica. É absolutamente escandaloso e
irresponsável buscar a salvação dos males da carne 
na clonagem humana, quando se sabe que há uma
alta probabilidade de acarretar anomalias severas,
mesmo que o bebê sobreviva ao nascimento, o que
já é extremamente duvidoso.

Embora seja correto afirmar que sementes
transgênicas, alimentos e seres vivos
geneticamente modificados, embriões, componentes 
do corpo humano, tudo tenha sido incorporado à
lógica do mercado globalizado, à nova ordem
econômica internacional, disso não podemos extrair
uma leitura passiva de aceitação. Mesmo porque,
salvo melhor compreensão dos estudos do genoma
publicados até o momento, não há indicações
seguras sobre a viabilidade da clonagem humana
sem que se produzam daí efeitos catastróficos.

Por outro lado, no domínio das religiões,
guardadas as devidas diferenças entre as
vertentes hegemônicas do monoteísmo
(cristianismo, islamismo e judaísmo), as críticas à
clonagem ocupam lugar no debate interno das
igrejas. O questionamento das relações de
parentesco, bem como o questionamento da
identidade do indivíduo clonado, abalando o ideal
de família, integram a lista de incômodos morais
com a qual chefes religiosos se deparam para
justificar seu repúdio às experiências de
clonagem.

Para a Igreja Católica, por exemplo, o
mandamento bíblico “não matarás” postula uma
sacralidade cuja extensão abrangeria a vida
humana desde a fecundação até a morte natural.
Nessa interpretação, não seria permitido destruir um 
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embrião para obter células-tronco, tampouco
abreviar a vida de um ser humano para extrair
algum órgão para transplante, com o propósito de
salvar outra vida.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para
concluir, o próprio Presidente da República,
Fernando Henrique Cardoso, manifestou-se
recentemente contrário à clonagem de embriões
humanos, externando a máxima consagrada de que
a ética impõe por princípio, limites à pesquisa
científica. Tal juízo, de alguma maneira, vem
balizando a discussão da clonagem no Brasil, mas
não impedindo, no entanto, o crescimento de certa
simpatia popular e científica pela aceitação da
tecnologia como algo, em si, inquestionável. Todos
nós conhecemos a experiência do Dr. Antinori.
Nessa linha, em vez de contribuir, a mídia parece
mais vulgarizar a questão, folclorizando sua
discussão em folhetins televisivos. 

Em suma, o Senado está atento ao debate e
espera, no curto prazo, chegar ao bom-senso
normativo, atendendo às preocupações morais,
existenciais e materiais do problema que envolve
fundamentalmente a clonagem humana.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Era o que tinha a dizer.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º

Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Morazildo
Cavalcanti, por permuta com o Senador Carlos
Patrocínio.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
na semana passada, trouxe a esta Casa a
preocupação com duas notícias veiculadas na
imprensa. Uma, a matéria publicada por uma
revista americana sobre a presença de
guerrilheiros do Hezbollah e da Al-Qaeda em três
cidades brasileiras, na fronteira com o Paraguai e
em duas localidades paraguaias, na fronteira com
o Brasil. E disse, naquela ocasião, que isso era
mais um ingrediente, mais um tempero no
convencimento internacional e até na aceitação
interna de uma futura intervenção da ONU ou dos
Estados Unidos, sob o pretexto de combater o
terrorismo no território brasileiro e paraguaio. 

Também abordei uma outra notícia veiculada
pela imprensa, qual seja, a de que os Estados
Unidos haviam pressionado o Governo da
Colômbia para não adquirir aviões brasileiros, os

Tucanos, cuja negociação já estava praticamente
concluída. 

Na sexta-feira, dois conceituados jornais de
circulação nacional – O Globo e  O Estado de
S.Paulo  –, realmente, confirmaram isso, inclusive O
Globo com a seguinte manchete: 

Embraer: EUA admitem pressão
sobre Colômbia.

Secretário afirma que o cancelamento
da compra de caças Tucano foi aconselhada 
pelo governo americano.

Prossegue a matéria:
O Secretário-adjunto de Estado para

assuntos do Hemisfério Ocidental dos
Estados Unidos, Otto Reich, admitiu ontem
que o Governo de seu país recomendou às
autoridades colombianas que
suspendessem, no início desta semana, a
compra de caças da Embraer. Reich afirmou 
que, em vez dos caças, a Colômbia precisa
de helicópteros e aviões para o transporte
de tropas e combater o terrorismo. 

– Achamos que eles não necessitam
de jatos avançados. É uma guerra terrestre
– disse o representante do governo
americano.

A interferência dos EUA na operação
fez com que a Embraer deixasse de vender
à Colômbia, por US$234 milhões, 24 aviões
de combate Tucano. O cancelamento foi
anunciado na segunda-feira pela Ministra da 
Defesa, Martha Lucía Ramírez, alegando
que o Governo teria outras prioridades em
que investir. Ela admitiu ainda que os
Estados Unidos sugeriram que, em vez de
novos aviões, a frota atual fosse remodelada 
pelos americanos por US$34 milhões.

Canadá também pressiona contra vendas
da Embraer.

Aliás, o Canadá e os Estados Unidos estão
sempre de mãos dadas e bem afinados no que tange
a boicotar o comércio exterior do Brasil, ora com a
questão da vaca louca – que se provou ser uma farsa
– e, mais recentemente, há poucos dias, com a
questão dos frangos, bem como com a eterna briga
contra a Embraer em favor da empresa canadense
Bombardier. 

Então, diz a matéria: 

Segundo um integrante do governo, os 
Estados Unidos não querem apenas ditar a
estratégia militar a ser desenvolvida pelos
colombianos, tendo em vista que eles são
os grandes financiadores do Plano

22640 Ter ça-fe i ra  26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002342    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Colômbia. Os americanos pretendem
vender suas próprias aeronaves. Na
semana passada, a empresa colombiana
divulgou uma carta do chefe do 3º Comando 
Sul dos Estados Unidos, general James Hill, 
na qual ele diz que o Congresso Americano
não veria com bons olhos o uso de recursos 
do Plano Colômbia na compra de material
bélico produzido em outros países. 

Na quarta-feira, Lucía Ramírez voltou
atrás e disse que o cancelamento do
negócio não se deveu à pressão de
Washington. Segundo ela, a decisão foi do
governo colombiano, e EUA e Israel apenas
atuaram como conselheiros, a pedido dela. 

Mas as pressões não saem apenas
dos EUA. Por interferência do Canadá, o
Brasil poderá perder uma venda de cerca de 
US$600 milhões para a Polônia, relativa a
seis aviões da Embraer com opção de
compra de mais 16 aeronaves pela empresa 
estatal polonesa Lot. O contrato entre a
Embraer e a Lot já era dado como certo,
previsto para ser assinado no início do
próximo mês. 

Essa preocupação foi levada pelo
diretor-geral do Departamento de Europa do 
Itamaraty, Marcelo Jardim, ao governo
polonês, numa viagem a Varsóvia, no início
deste mês, a mando do presidente
Fernando Henrique Cardoso. Jardim
lembrou que os canadenses têm grandes
investimentos na Polônia, especialmente na
área ferroviária. Daí o risco de a
Bombardier, eterna concorrente da Embraer 
no mercado internacional de aeronaves,
levar a melhor.

Sr. Presidente, a outra matéria, do jornal O
Estado de S.Paulo, que tem como manchete
“Reich admite lobby contra aviões brasileiros”, diz
que “Segundo secretário, Colômbia não precisa de
aviões de combate, mas sim de helicópteros”. Ela
tem quase o mesmo teor. Portanto, peço que essa
matéria seja transcrita na íntegra, como parte do
meu pronunciamento. 

Eu gostaria de chamar a atenção desta
Casa, do Presidente Fernando Henrique Cardoso
e do Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva,
que assumirá em janeiro, para essa amostra grátis 
do que os Estados Unidos e o Canadá pensam
sobre a Alca, do que eles realmente querem fazer

em relação a essa tão falada Área de Livre
Comércio das Américas. É uma área de livre
comércio para eles, mas é uma área de comércio
negativo para nós. Vejam bem que nem estamos
ainda na Alca e eles querem que nós entremos e
já fazem todo esse tipo de jogo sujo contra o
Brasil.

É, portanto, preciso que o Senado Federal
reaja, é preciso que o Governo brasileiro reaja de
maneira mais enérgica, porque não é possível que 
um País como o nosso, que está apenas
ameaçando competir com essas potências do
Primeiro Mundo, seja a toda hora massacrado,
esbulhado. Digo isso porque quero referir-me a um 
fato que estamos investigando na CPI das ONGs,
confirmado pelo Ministro da Agricultura e pelo
Ministro da Justiça. Uma ONG canadense e
americana, a Focus on Sabbatical , está, no
Brasil, propondo aos produtores que não plantem
soja, pagando por isso.

Sr. Presidente, isso, na verdade, é um
colonialismo dos tempos modernos, um colonialismo
que não podemos aceitar, com que não podemos, de 
forma alguma, concordar e ficar silentes. Esse é um
ponto sobre o qual devemos refletir quando estamos
debatendo o ingresso ou não do Brasil na Alca,
quando estamos tentando fazer com que a
Organização Mundial do Comércio faça respeitar as
regras internacionalmente acertadas, para que o
Brasil não continue sendo prejudicado, esmagado,
para que não possa, sequer de leve, competir com os 
países que dominam o mundo, o famoso G-7.

Portanto, protesto contra essa intromissão
norte-americana e também canadense no que
tange à questão dos aviões Tucanos. Ressalto
que, por trás dessa manobra, existe o desejo de
dominar todo o mundo não apenas do ponto de
vista comercial, mas também militar e estratégico.
Como brasileiros, não podemos aceitar essa
situação de forma nenhuma!

Sr. Presidente, registro, mais uma vez, o meu 
protesto contra essa intromissão indevida dos
Estados Unidos na venda de aviões para a
Colômbia e contra o Canadá no que se refere à
venda dos nossos aviões para a Polônia.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti, o pe di do de in ser ção do
ar ti go ci ta do por V. Exª para fa zer par te da ín te gra do
seu pro nun ci a men to será aten di do de acor do com o
Re gi men to Inter no.

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
emi nen te Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ce le bra-se, hoje, o Dia
Inter na ci o nal de Com ba te à Vi o lên cia con tra a Mu -
lher. A data, sim bó li ca, con fla gra-nos a re fle tir e, prin -
ci pal men te, a agir con tra um fla ge lo que atin ge mi lha -
res de mu lhe res em todo o mun do: a vi o lên cia – a vi o -
lên cia da for ça, a vi o lên cia da in jus ti ça, a vi o lên cia da
fome, a vi o lên cia da dis cri mi na ção so ci al, a vi o lên cia
da ig no rân cia e do anal fa be tis mo, a vi o lên cia se xu al.

A vi o lên cia de gê ne ro, la men ta vel men te, é um
fe nô me no que se ve ri fi ca, em ma i or ou me nor grau,
em mu i tas cul tu ras e em di fe ren tes pe río dos ao lon go
da his tó ria. Embo ra suas ma ni fes ta ções va ri em de
cul tu ra para cul tu ra, são mu i tos os ca sos em que as
mu lhe res fo ram ou são ví ti mas da in to le rân cia e da fú -
ria dos ho mens, que se acir ram con tra as pe ri go sas
di fe ren ças.

O epi só dio mais re cen te en vol veu o con cur so de 
Miss Uni ver so, que se ria re a li za do na Ni gé ria, e aca -
bou pro vo can do uma guer ra san ta en tre cris tãos e
mu çul ma nos, que re sul tou, até o mo men to, em qua se 
200 mor tos e em mais de 600 fe ri dos.

O con fli to co me çou com a dis po si ção de al gu -
mas can di da tas de bo i co tar o con cur so, em pro tes to
con tra a con de na ção de ni ge ri a nas à mor te por ape -
dre ja men to por tri bu na is is lâ mi cos do nor te do país e
acir rou-se ain da mais com a pu bli ca ção de um ar ti go,
em um jor nal lo cal, su ge rin do que até o Pro fe ta Ma o -
mé, fun da dor do Islã, se ca sa ria com uma das par ti ci -
pan tes, di an te de tan ta be le za.

A di fi cul da de de li dar com as di fe ren ças, com o
ou tro, é um dos gran des de sa fi os que ain da hoje se
co lo cam para a hu ma ni da de. A ten dên cia a re sol ver o
con fli to da al te ri da de com a su pres são ou a as si mi la -
ção de uma das par tes pela ou tra, tem ge ra do vi o lên -
cia não ape nas no que toca ao gê ne ro, mas tam bém
no que se re fe re à cul tu ra e à re li gião, como de mons -
tram, cla ra men te, os con fli tos en tre Isra el e Pa les ti na,
Esta dos Uni dos e Ira que e, mais re cen te men te, en tre
cris tãos e mu çul ma nos, na Ni gé ria.

Embo ra mu i tos des ses con fli tos en vol vam dis -
pu tas eco nô mi cas, to dos eles re fle tem a di fi cul da de
de li dar com a di a lé ti ca das di fe ren ças.

No caso es pe cí fi co da vi o lên cia con tra a mu lher, 
os da dos são alar man tes. A Orga ni za ção Mun di al da
Sa ú de re co nhe ce a vi o lên cia do més ti ca como um
pro ble ma de sa ú de pú bli ca, pois, além de afe tar a in -
te gri da de fí si ca e a sa ú de men tal das mu lhe res, tem
gra ves con se qüên ci as eco nô mi cas, como a di mi nu i -
ção do Pro du to Inter no Bru to, de vi do ao ab sen te ís mo
ao tra ba lho, à di mi nu i ção da pro du ti vi da de e ao pe río -
do em que as ví ti mas fi cam na de pen dên cia da se gu -
ri da de so ci al.

O Ban co Mun di al es ti ma que a vi o lên cia in tra fa -
mi li ar seja res pon sá vel por 20% de cada cin co dias de 
tra ba lho per di dos pe las mu lhe res.

De acor do com pes qui sa re a li za da pela So ci e -
da de Mun di al de Vi ti mo lo gia, se di a da na Ho lan da, a
vi o lên cia do més ti ca na Amé ri ca La ti na atin ge 25% a
50% das mu lhe res, sen do seus cus tos da or dem de
14,2% do PIB, o que re pre sen ta algo em tor no de 168
bi lhões de dó la res. Se gun do da dos da ONU, do Índi ce 
de De sen vol vi men to Hu ma no, o Bra sil de i xa de au -
men tar em 10% o PIB em de cor rên cia da vi o lên cia
con tra a mu lher. 

Se gun do a So ci e da de Mun di al de Vi ti mo lo gia,
23% das mu lhe res bra si le i ras es tão su je i tas à vi o lên -
cia do més ti ca. A cada qua tro mi nu tos uma mu lher é
agre di da em seu pró prio lar por al guém com quem
man tém re la ções de afe to.

O Re la tó rio Na ci o nal Bra si le i ro, um le van ta men -
to so bre a si tu a ção das mu lhe res na so ci e da de bra si -
le i ra des de 1985, re a li za do por meio de um con sór cio
de or ga ni za ções não-go ver na men ta is, lan ça do pelo
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so re cen te men -
te, re ve la que a cada 15 se gun dos uma mu lher bra si -
le i ra é es pan ca da.

O Re la tó rio faz par te da Con ven ção so bre a Eli -
mi na ção de to das as For mas de Dis cri mi na ção con tra 
a Mu lher, ra ti fi ca da pelo Con gres so Na ci o nal em
1984 e as si na da por 170 pa í ses, que tem como prin ci -
pal ob je ti vo a pro mo ção da igual da de de gê ne ro.

Se gun do o Re la tó rio, as es ta tís ti cas dis po ní ve is 
e os re gis tros nas de le ga ci as es pe ci a li za das de cri me 
con tra a mu lher de mons tram que 70% dos in ci den tes
ocor rem den tro de casa, e que o agres sor é o pró prio
ma ri do ou com pa nhe i ro. Mais de 40% das agres sões
re sul tam em le sões cor po ra is gra ves.

A pes qui sa do ra He le i eth Saf fi o ti re ve la que 80% 
dos ca sos de abu so se xu al, in ces to e es tu pro fa mi li ar
têm a me ni na na fa i xa de sete a dez anos, como ob je -
to, sen do o abu sa dor, qua se sem pre, o pai con san -
güí neo.
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Pes qui sa re a li za da em 2001 pela Fun da ção
Per seu Abra mo in di ca que no Bra sil uma em cada cin -
co mu lhe res (19%) de cla ra ter so fri do al gum tipo de
vi o lên cia por par te de al gum ho mem. Den tre as mu -
lhe res que so frem vi o lên cia do gê ne ro, 33% afir ma -
ram ter sido ví ti mas de vi o lên cia fí si ca, sen do: ame a -
ça ou cer ce a men to (24%), agres são (22%) e es tu pro
ou abu so se xu al (13%). Den tre as pos sí ve is ca u sas
apon ta das pe las ví ti mas para a agres são, des ta -
cam-se o ci ú me (21%), o ál co ol ou a agres si vi da de
(32%) e o ma chis mo (14%).

O pro ble ma tor na-se ain da mais gra ve se con si -
de rar mos que a ma i o ria dos cri mes de vi o lên cia do -
més ti ca é con si de ra da cri me de me nor po ten ci al
ofen si vo, gra ças à Lei nº 9.099, de 1995. De for ma
que, em ge ral, os ca sos de vi o lên cia em que há le -
sões le ves são jul ga dos pe los ju i za dos es pe ci a is cri -
mi na is, e, mu i tas ve zes, o réu paga uma ir ri só ria pena
de mul ta como pu ni ção ao seu de li to, como, por
exem plo, uma ces ta bá si ca ou um bou quet  de flo res,
fi can do li vre de an te ce den tes cri mi na is.

Tam bém os da dos da vi o lên cia ur ba na e do co -
mér cio se xu al são alar man tes. So men te na ci da de de
São Pa u lo ocor rem 42 mil vi o la ções anu a is, se gun do
o IPAS, uma or ga ni za ção in ter na ci o nal es pe ci a li za da
em sa ú de re pro du ti va e di re i to das mu lhe res.

De acor do com a Uni cef, a cada ano um mi lhão
de cri an ças e ado les cen tes, a ma i o ria de las me ni nas,
caem nas re des do co mér cio se xu al em todo o mun -
do. Infe liz men te, o si lên cio é o ma i or cúm pli ce des se
fla ge lo.

Na obs tan te, há no Bra sil e no mun do cen te nas
de or ga ni za ções e mi lha res de pes so as que se de di -
cam a rom per o cír cu lo vi ci o so do si lên cio e do medo.
Na za ré Ga de lha é uma de las. Co or de na do ra, des de
1990, do Cen tro de De fe sa dos Di re i tos Hu ma nos da
Di o ce se (CDDHD), no Acre, essa co ra jo sa ad vo ga da
e his to ri a do ra, nas ci da no se rin gal Albra ça, si tu a do
na pe que na ci da de de Xa pu rí, no Esta do do Acre, tem 
de di ca do sua vida a lu tar con tra a dis cri mi na ção, a in -
to le rân cia, a cor rup ção e a in jus ti ça.

Seu tra ba lho em de fe sa dos di re i tos hu ma nos
vem an ga ri an do o me re ci do res pe i to e ad mi ra ção no
Bra sil e no ex te ri or, ren den do-lhe o prê mio Cen tro-Sul 
de Lis boa, na Assem bléia da Re pú bli ca Por tu gue sa,
con ce di do pelo Cen tro Eu ro peu para in de pen dên cia
e so li da ri e da de, em 2001, e, mais re cen te men te, o
prê mio Cláu dia 2002 de Mu lher do Ano.

Ao lon go des ses anos, a Drª Na za ré Ga de lha
so freu inú me ras ame a ças de mor te de vi do à sua atu -
a ção em pro ces sos de abu so de au to ri da de; maus

tra tos a cri an ças, ado les cen tes e mu lhe res, abu so se -
xu al e vi o lên cia do més ti ca. Não raro, pre ci sou au sen -
tar-se do Esta do por cor rer pe ri go de vida, ten do, para 
isso, con ta do com o apo io do mo vi men to na ci o nal de
de fe sa dos di re i tos hu ma nos, e com a pro te ção, 24
ho ras por dia, de po li ci a is mi li ta res, como na oca sião
em que pres tou de po i men to na CPI do Nar co trá fi co.

É pois, com o ob je ti vo de ho me na ge ar, na pes -
soa da Drª Na za ré Ga de lha, a to das as mu lhe res que, 
in can sa vel men te, de di cam-se à ca u sa dos di re i tos
hu ma nos e ao com ba te à vi o lên cia con tra a mu lher,
que lan ço aqui seu nome para con cor rer ao Di plo ma
Mu lher-Ci da dã Bert ha Lutz, con fe ri do por esta Casa
e des ti na do a agra ci ar as mu lhe res que, como ela,
des ta cam-se no país por sua con tri bu i ção à de fe sa
dos di re i tos da mu lher e às ques tões de gê ne ro.

Acre di to que a can di da tu ra da Drª Na za ré Ga -
de lha será não ape nas jus ta como opor tu na, pois re -
pre sen ta rá o jus to re co nhe ci men to de bra si le i ros e
bra si le i ras, por in ter mé dio de seus le gí ti mos re pre -
sen tan tes no Se na do Fe de ral, à luta des te mi da em -
pre en di da em de fe sa da jus ti ça, da dig ni da de e da ci -
da da nia em nos so País.

Apre sen tei ofí cio de fen den do a in di ca ção da Drª 
Na za ré Ga de lha, Sr. Pre si den te. 

A vi o lên cia con tra a mu lher é uma agres são
con tra a cons ciên cia da hu ma ni da de. Qu an do ob ser -
vo, por exem plo, o pro gres si vo con su mo de be bi das
al coó li cas por jo vens e ado les cen tes, fico mais pre o -
cu pa do, pois acre di to que o gran de in du tor da vi o lên -
cia seja o con su mo sem con tro le des sas dro gas. Por
isso, pres to, no dia de hoje, uma jus ta ho me na gem às
mu lhe res do Bra sil e do mun do.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Tião Vi a na, o 
Sr. Car los Pa tro cí nio, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ra mez
Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao emi nen te Se na dor Na bor Jú ni or.

O SR. NABOR JÚNIOR ( PMDB – AC. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, na ses são da úl ti ma sex ta-fe i ra, tive a
opor tu ni da de de abor dar, des ta mes ma tri bu na, vá ri -
os as sun tos que pre o cu pam a so ci e da de bra si le i ra,
na pers pec ti va da pos se do novo Go ver no, que vai se
ins ta lar a 1º de ja ne i ro do pró xi mo ano, sob a che fia
do Sr. Luiz Iná cio Lula da Sil va. 
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Re por tei-me, na que la opor tu ni da de, Sr. Pre si -
den te, às cha ma das re for mas que, há mu i to tem po,
em bo ra re i te ra da men te anun ci a das por di ver sos go -
ver nos que têm pas sa do pela di re ção do País, in fe liz -
men te não fo ram con clu í das no Con gres so Na ci o nal.

Den tre es sas ino va ções pre ten di das, re por -
tei-me à re for ma tri bu tá ria e fiz al guns co men tá ri os,
cha man do a aten ção para o fato de cons ti tu ir-se em
uma das mais di fí ce is de ser aqui apro va das, na me -
di da em vai al te rar, de ma ne i ra subs tan ci al, a atu al
cor re la ção en tre a União, os es ta dos e os mu ni cí pi os,
no que tan ge à ar re ca da ção de tri bu tos. 

Res sal to, por exem plo, o qua dro en fren ta do
pelo re la tor da re for ma tri bu tá ria na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, De pu ta do Mus sa De mes: mes mo sen do
um dos ho mens mais en ten di dos e es pe ci a li za dos
nes sa ma té ria, com sua ex pe riên cia de fun ci o ná rio
da Re ce i ta Fe de ral e de ter sido Se cre tá rio de Fa -
zen da do Esta do do Pi a uí e, pa re ce-me, tam bém,
do Esta do do Ce a rá, não con se guiu ver apro va do
seu pa re cer, por ca u sa da ob je ção dos es ta dos e
dos mu ni cí pi os à cri a ção de um im pos to, que eles
cha mam de Va lor Agre ga do, cuja ar re ca da ção ca be -
ria à União, nas atu a is áre as de in ci dên cia do IPI e
do ICMS, este um im pos to Esta du al, e do Impos to
so bre Ser vi ços, que é Mu ni ci pal. Vê-se, en tão, que
es sas mu dan ças pre ci sam ser bas tan te dis cu ti das – 
não só no âm bi to do Con gres so Na ci o nal, como
tam bém pe ran te a so ci e da de bra si le i ra. Há mu i tas
en ti da des, re pre sen ta ti vas dos di ver sos seg men tos
so ci a is, que nela têm in te res se di re to, tais como os
em pre sá ri os, os as sa la ri a dos, os sin di ca tos, e as sim 
por di an te.

Ve nho, abor dar ago ra, nes te ple ná rio, um ou tro 
as pec to da ques tão, com base no no ti ciá rio que foi
pu bli ca do on tem na im pren sa na ci o nal, no ta da men -
te pelo jor nal O Glo bo, se gun do o qual o fu tu ro go -
ver no do PT pre ten de ria mo di fi car subs tan ci al men te 
as alí quo tas de ar re ca da ção do Impos to so bre a
Ren da, hoje li mi ta das a duas fa i xas: a de 15%, para
os que ga nham aci ma de R$1.058,00 por mês; e a
de 27,5%, para os que per ce bem sa lá rio su pe ri or a
R$2.115,00.

As re a ções ex ter na das por di ver sas Li de ran -
ças do Con gres so Na ci o nal e pu bli ca das hoje, tam -
bém pelo jor nal O Glo bo, são in te i ra men te con trá ri -
as à pro pos ta do PT. Eles en ten dem que, em pri me i -
ro lu gar, há ne ces si da de de uma am pla dis cus são
da ma té ria; não se pode re a li zar uma re for ma tri bu -
tá ria, so bre tu do en vol ven do as pes so as fí si cas, o ci -
da dão co mum, sem de ba tê-la exa us ti va men te. Em

se gun do lu gar, o Bra sil é um dos pa í ses mais su fo -
ca dos por im pos tos, ta xas e con tri bu i ções com pul -
só ri as, que, jun tos, con su mem 32 a 33%. A car ga
tri bu tá ria das em pre sas é de 32%, mas, é bom que
se diga, elas, ao pa ga rem seus im pos tos, re pas -
sam-nos para o con su mi dor fi nal. Assim como as
em pre sas mer can tis e pres ta do ras de ser vi ços, o s
ban cos tam bém cri am uma sé rie de ta xas e emo lu -
men tos para trans fe rir a seus cli en tes, a seus de po -
si tan tes. Enquan to isso, a pes soa fí si ca não tem
como exi mir-se dos tri bu tos, Sr. Pre si den te. A pes -
soa fí si ca tem de pa gar re al men te o im pos to, sem
al ter na ti va, já que não pode trans fe ri-lo para nin -
guém.

É pre ci so mu i ta ca u te la, na apre ci a ção de uma 
pro pos ta como essa. Te nho cer te za de que ela não
lo gra rá êxi to no Con gres so Na ci o nal, que, aliás, já
mos trou essa ten dên cia, quan do o Se cre tá rio da
Re ce i ta Fe de ral, Eve rar do Ma ci el, ten tou ins ti tu ir
uma alí quo ta de 35% para o Impos to de Ren da Pes -
soa Fí si ca e viu sua ini ci a ti va re je i ta da pelo Con -
gres so.

O pró prio Eve rar do Ma ci el ago ra, em en tre vis -
ta con ce di da ao jor nal O Glo bo, é quem con de na
essa pro pos ta do PT. Diz ele: “Con si de ro a pro pos ta
er ra da, no mo men to em que to dos os pa í ses es tão
ba i xan do as alí quo tas para atra ir mais con tri bu in tes
e evi tar so ne ga ção. Ela não tem a mí ni ma chan c e
de pas sar no Con gres so. Como Impos to de Ren da
na fon te não se paga pela me ta de, a ten dên cia se ria 
um au men to gran de na so ne ga ção.”

Ou ça mos, ain da, o que diz o Lí der do PL na
Câ ma ra dos De pu ta dos, o Bis po Ro dri gues: “Acho
que não po de mos cair na ve lha prá ti ca de re sol ver
to dos os pro ble mas fi nan ce i ros com au men to de im -
pos tos.”

O De pu ta do Mi chel Te mer, Pre si den te do
PMDB, tam bém mos trou con tra ri e da de quan to à ini -
ci a ti va, pon de ran do: “Se o PT pro pu ser alí quo ta má -
xi ma para quem ga nha R$8 mil, vai em bo ra a clas se 
mé dia, e ha ve rá mu i ta re sis tên cia”.

O Se na dor José Agri pi no Maia, Lí der do PFL
no Se na do Fe de ral, pres tou a se guin te de cla ra ção:
“Nada que seja aci ma de 25% o PFL apóia. Qu al -
quer au men to terá que ser dis cu ti do pela exe cu ti va
do Par ti do”.

Ou tro ali a do do Go ver no, Lí der do PSB na Câ -
ma ra, De pu ta do Ale xan dre Car do so, do Rio de Ja -
ne i ro, fez a se guin te afir ma ção: “Dis cu tir isso de for -
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ma iso la da e não den tro de uma re for ma tri bu tá ria
am pla é ina ce i tá vel e ir res pon sá vel.”

Por tan to, as pri me i ras ma ni fes ta ções ha vi das
por par te das di ver sas ban ca das, não só as dos par ti -
dos que se po dem si tu ar num pla no de opo si ção ao
fu tu ro Go ver no, mas tam bém por par te das Li de ran -
ças de par ti dos ali a dos, fo ram con tra a pro pos ta do
PT.

V. Exª tam bém de cla rou, no bre Pre si den te Ra -
mez Te bet  te nho aqui o jor nal O Glo bo , que é pre -
ci so dis cu tir me lhor a ques tão. Não se pode tra zer a
pro pos ta e im pin gi-la, de cima para ba i xo, sem uma
dis cus são am pla e de mo crá ti ca. A ques tão vai atin -
gir so bre tu do a clas se mé dia bra si le i ra, que já está
mu i to sa cri fi ca da, pa gan do im pos tos que não são
pa gos em mu i tos pa í ses.

Inques ti o na vel men te, a car ga tri bu tá ria do Bra -
sil é uma das ma i o res do mun do. Cha mo a aten ção
para esse as pec to, por que ha ve rá mu i ta re sis tên cia
por par te do Con gres so Na ci o nal e da pró pria so ci e -
da de bra si le i ra com re la ção à pro pos ta de se cri a -
rem cin co alí quo tas, que iri am de 5% a 35%, sen do
a úl ti ma apli ca da a quem ga nha mais de R$8 mil.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te, Se na dor Na bor Jú ni or?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC)  – Con -
ce do o apar te ao no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O Sr. Car los Pa tro cí nio  (PTB – TO) – Agra de -
ço a V. Exª, emi nen te Se na dor Na bor Jú ni or, que,
com mu i ta pro pri e da de, abor da as sun to de ex tre ma
im por tân cia. O Con gres so Na ci o nal já teve to das as
opor tu ni da des para fa zer uma am pla re for ma fis cal
e tri bu tá ria. Não o fez — cre io eu — por cul pa pró -
pria ou aten den do a pres sões do Go ver no Fe de ral,
que sem pre teve re ce io de fa zer essa tão re cla ma da 
re for ma, te men do per da de re ce i tas. Mas isso não
exi me a cul pa do Con gres so Na ci o nal, por que s e
tra ta de um as sun to da mais ex tre ma ur gên cia. Qu e -
ro con cor dar com a pro pos ta apre sen ta da pelo Par -
ti do dos Tra ba lha do res, pela pro vá vel equi pe do pró -
xi mo Go ver no, até por que já ti ve mos esse sis te ma
de alí quo tas pro gres si vas, já con sa gra do pela ma i or
par te dos pa í ses, e prin ci pal men te tam bém por que
o PT está co lo can do isso para dis cus são – e evi den -
te men te para o âm bi to da am pla dis cus são da re for -
ma tri bu tá ria e fis cal es pe ra da por todo o Bra sil.
Então, emi nen te Se na dor Na bor Jú ni or, cre io que o
Lula não con se gui rá ter um “leão” tão ca paz como o
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que é o
Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral, Eve rar do Ma ci el (*),

já ci ta do por V. Exª. A cada mês, o Bra sil bate re cor -
des de ar re ca da ção. Então, não que ro con cor dar
exa ta men te com V. Exª – que tem toda a ra zão em
co lo car essa ma té ria em dis cus são –, mas cre io,
sim, que essa ques tão de alí quo tas múl ti plas é ma -
té ria im por tan te para ser dis cu ti da no âm bi to de
uma re for ma tri bu tá ria mais am pla. Aque les que ga -
nham mais, cer ta men te mu i to mais do que R$8 mil,
po de ri am pa gar uma alí quo ta ma i or, até por que o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so já apre sen -
tou aqui um pro je to de lei que taxa as gran des for tu -
nas. Se ria uma ma ne i ra jus ta de ta xar sa lá ri os mul ti -
mi li o ná ri os. Eu gos ta ria tam bém de di zer a V. Exª
que o Se na do Fe de ral im ple men tou uma CPI so bre
a eva são fis cal e m nos so País e che gou à con clu -
são de que, para cada real ar re ca da do, pelo me nos
um real é so ne ga do. Então, emi nen te Se na dor Na -
bor Jú ni or, te mos de nos de bru çar so bre es sas
ques tões. O De pu ta do Mus sa De mes *, tam bém ci -
ta do por V. Exª, é fun ci o ná rio do Go ver no Fe de ral e
au di tor fis cal do Te sou ro Na ci o nal. Ten do sido se cre -
tá rio de vá ri os Esta dos, S. Exª tem uma ex pe riên cia
mu i to gran de e fez uma re for ma tri bu tá ria pos sí vel.
Por fal ta de boa von ta de do Con gres so e do Go ver -
no Fe de ral, não con se gui mos votá-la. Por tan to, cum -
pri men to V. Exª por tra zer essa ma té ria tão im por -
tan te e opor tu na, mas po de re mos, num de ba te am -
plo com to dos os par ti dos do Con gres so Na ci o nal,
es ta be le cer alí quo tas que vão além de 30%, evi den -
te men te, res pe i ta da a clas se mé dia bra si le i ra, so -
bre tu do a clas se mé dia ba i xa, que está ter ri vel men -
te en di vi da da. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Agra -
de ço o opor tu no apar te de V. Exª. 

Em prin cí pio, po de ria até con cor dar com a pro -
gres si vi da de das alí quo tas, de 5% até 35%, des de
que se al te ras sem tam bém os va lo res so bre os qua -
is elas in ci di ri am. Um as sa la ri a do, so bre tu do fun ci o -
ná rio pú bli co, que ga nha R$8 mil e está há oito anos 
sem au men to – de 1994 até ago ra, a in fla ção me di -
da pe los ín di ces ofi ci a is atin ge mais de 70% –, tem
o seu sa lá rio con ge la do e será o mais sa cri fi ca do
com o au men to da alí quo ta, que pas sa ria a ser de
25% a par tir de 1º de ja ne i ro de 2003. Con for me a
le gis la ção apro va da pelo Con gres so Na ci o nal, ca i ria 
a alí quo ta de 27,5%, a par tir de 1º de ja ne i ro, vol tan -
do a ser de 25%. Mas ha ve ria a alí quo ta de 35%, o
que sig ni fi ca ria u m acrés ci mo de 10% de Impos to
de Ren da para a pes soa fí si ca. Tra ta-se de mais um
sa cri fí cio para a cha ma da clas se mé dia bra si le i ra.
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Hoje quem ga nha R$8 mil por mês é a clas se
mé dia ba i xa, não a alta. Exis tem sa lá ri os de R$30
mil, R$40 mil, R$50 mil e até R$400 mil men sa is.
De ter mi na dos fun ci o ná ri os de gran des em pre sas,
de rá di os e te le vi sões, ga nham R$1 mi lhão por mês, 
R$400 mil, R$300 mil, R$200 mil. Esses, sim, po de -
ri am ser gra va dos com uma alí quo ta de 35%, eu
con cor do. Mas quem ga nha R$8 mil re a is e tem
uma sé rie de des con tos, se ain da en fren tar um au -
men to de 10% no Impos to de Ren da a par tir de
2004 – por que essa re for ma te ria de ser apro va da
em 2003, para co me çar a vi go rar a par tir de 2004 –, 
será pe na li za do com mais um sa cri fí cio. A clas s e
mé dia está há pra ti ca men te oito anos sem au men to
de sa lá rio.

Sou fa vo rá vel à pro gres si vi da de, mas em ter -
mos di fe ren tes do que está sen do pro pos to pela
equi pe eco nô mi ca do fu tu ro Pre si den te da Re pú bli -
ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va.

Sr. Pre si den te, fala-se mu i to de que a re for ma
tri bu tá ria a ser im ple men ta da pelo pró xi mo Go ver no, 
com apo io do Con gres so Na ci o nal, pre ten de, so bre -
tu do, aca bar com a bi-tri bu ta ção, com os im pos tos
em cas ca ta, de so ne ran do a pro du ção e con ce den do 
in cen ti vos para os ex por ta do res. Ao in vés de au -
men tar os im pos tos, eles se rão di mi nu í dos pe las ex -
pec ta ti vas cri a das com essa re for ma tri bu tá ria. No
en tan to, vem ago ra essa pro pos ta de pas sar o
Impos to de Ren da Pes soa Fí si ca para até 35%, em
tro ca de com pen sa ções como aba ti men tos para de -
pen den tes, edu ca ção, sa ú de etc. 

Ora, nem todo mun do tem de pen den tes; nem
todo mun do tem fi lho em ida de es co lar, prin ci pal -
men te as pes so as mais ve lhas, cu jas ne ces si da des
são dis tin tas e, mu i tas ve zes, mais gra ves, pois pre -
ci sam de re cur sos para o seu cus te io, para a aqui si -
ção de me di ca men tos. Quem está na ve lhi ce e con -
so me, obri ga to ri a men te, re mé di os cada vez mais
ca ros, so fre rá – se essa pro pos ta pas sar – uma re -
du ção bru tal em os seus pro ven tos.

Sr. Pre si den te, re a fir mo, em tese, mi nha con -
cor dân cia com a dis cus são da pro gres si vi da de das
alí quo tas. Mas a so ci e da de exi ge que elas se jam
bas tan te dis cu ti das no âm bi to do Con gres so Na ci o -
nal e dos mais di ver sos gru pos in te res sa dos, para
que não se co me tam no vas in jus ti ças con tra aque -
les que já vi vem tão sa cri fi ca dos, como hoje é o
povo bra si le i ro.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra ao emi nen te Se na dor José Sar ney.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, vol to a esta tri bu na para tra tar de um
pro ble ma cul tu ral. Já afir mei que mi nha ca u sa par la -
men tar é a cul tu ra.

O Cor re io bra si le i ro, uma das ins ti tu i ções mais
an ti gas do Bra sil, cri a do em 1663, foi pi o ne i ro na
pre ser va ção de sua me mó ria, ao ins ti tu ir, em 1889,
o Mu seu Pos tal, cri a do pelo en tão Di re tor Ge ral Be -
tim Paes Leme.

Àque la épo ca, já exis tia a pre o cu pa ção dos
ser vi do res da Casa em pre ser var para a pos te ri da -
de toda a me mó ria da ins ti tu i ção que, nes se pe río -
do, era di vi di da em duas: a Di re to ria Ge ral de Cor re -
i os e a Re par ti ção Ge ral de Te lé gra fos.

Em 1931, com a uni fi ca ção dos dois ór gãos, foi 
cri a do o De par ta men to de Cor re i os e Te lé gra fos,
que deu iní cio à mo der ni da de dos ser vi ços pos ta is e 
te le grá fi cos, com a im plan ta ção de equi pa men tos de 
tri a gem me câ ni ca im por ta dos da Ho lan da e má qui -
nas de fran quia au to má ti cas.

Até a dé ca da de ses sen ta, o Mu seu Pos tal
ocu pou par te do Paço Impe ri al, que foi sede dos
Cor re i os de 1889. Com a cri a ção da ECT, em 1969,
e a sua pos te ri or trans fe rên cia para Bra sí lia, em
1974, o Paço Impe ri al foi ce di do ao Mi nis té rio da
Edu ca ção, que pas sou a ge ren ciá-lo em ca rá ter de -
fi ni ti vo. O pro je to do Mu seu Pos tal foi trans fe ri do
para Bra sí lia. O pré dio es co lhi do re ce beu na épo ca
tra ta men to de se gu ran ça con tra in cên di os, sis te mas 
de pre ven ção con tra rou bo e, prin ci pal men te, cli ma -
ti za ção com con tro le au to má ti co de umi da de e tem -
pe ra tu ra. A cli ma ti za ção era fun da men tal e im pres -
cin dí vel para a pre ser va ção do va li o so acer vo de se -
los de todo o mun do, com pos to de pe ças ra ras e
úni cas.

As ca rac te rís ti cas es pe ci a is do Mu seu e sua
qua li da de téc ni ca fi ze ram dele, à épo ca de sua ina u -
gu ra ção em 1980 e por mu i tos anos, o úni co do gê -
ne ro no Bra sil e na Amé ri ca La ti na. Con tan do com
uma co le ção de se los na ci o na is e in ter na ci o na is,
que per fa zia, até a dé ca da de 90, um to tal de mais
de um mi lhão de se los e, com um acer vo de pe ças
li ga das à his tó ria pos tal e te le grá fi ca, o Mu seu Pos -
tal pres tou ine gá ve is ser vi ços à co mu ni da de de Bra -
sí lia, como tam bém em ní vel na ci o nal e in ter na ci o -
nal, atra vés de suas ex po si ções iti ne ran tes, que per -
cor re ram di ver sos pa í ses, além de man ter uma bi bli -
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o te ca es pe ci a li za da em His tó ria Pos tal e Fi la te lia,
im por tan te pon to de re fe rên cia para es tu dan tes,
além de pes qui sa do res de to das as par tes do País.

La men ta vel men te, toda essa es tru tu ra que
aten deu por qua se vin te anos à co mu ni da de bra si li -
en se e tam bém à na ci o nal foi de sa ti va da, ten do sido 
o pré dio do Mu seu dis po ni bi li za do, pri me i ra men te,
com a in ten ção de ser ven di do e pos te ri or men te alu -
ga do para a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes. Seu
acer vo, des ta can do-se prin ci pal men te a co le ção de
se los, en con tra-se hoje en ca i xo ta do, sem as con di -
ções mí ni mas de cli ma ti za ção – por tan to, em pro -
ces so ir re ver sí vel de de te ri o ri za ção –, de po si ta do no 
sub so lo do pré dio que abri ga rá a Uni ver si da de dos
Cor re i os, an ti go Clu be Te les tar. A bi bli o te ca, de sa ti -
va da tam bém, teve seu acer vo – com pos to em sua
ma i o ria por li vros ra ros, do cu men tos e fo to gra fi as ra -
ras – di vi di do en tre as bi bli o te cas da em pre sa e al -
guns exem pla res de li vros des car ta dos por pes so as
pou co afe i tas ao tra to téc ni co que se im pu nha a
essa ação e sem co nhe ci men to es pe cí fi co de His tó -
ria Pos tal.

O Pro je to de Lei nº 1.491, de 1999, que cria a
Agên cia de Cor re i os, pre vê, no subs ti tu to ela bo ra do
pelo de pu ta do San tos Fi lho, em seu art. 178, a cri a -
ção de uma fun da ção es pe cí fi ca para ad mi nis trar o
pa tri mô nio his tó ri co e cul tu ral dos cor re i os bra si le i -
ros e de sen vol ve pes qui sa no âm bi to das ati vi da des
de cor re i os.

Te mos acom pa nha do, no de cor rer dos dois úl -
ti mos anos, in for ma ções de sen con tra das de que o
Mu seu se ria ins ta la do nas de pen dên ci as do an ti go
clu be; mas, até ago ra, não se sabe se efe ti va men te
isso acon te ce rá com o pas sar do tem po. Acen tua-se
sen si vel men te a de gra da ção do acer vo, le van do-se
em con ta as con di ções cli má ti cas de Bra sí lia e a pro -
xi mi da de do lago, onde se en con tra o pré dio do an ti -
go clu be. 

Pelo ex pos to, ob ser va mos que esse enor me
acer vo, pa tri mô nio na ci o nal, úni co pe las suas ca rac -
te rís ti cas, acha-se não ape nas re le ga do, mas sen do 
des tru í do gra da ti va men te pela au sên cia de con di -
ções cli má ti cas, bem como pela ab so lu ta de sí dia de
seus res pon sá ve is atu a is, uma vez que a de sa ti va -
ção da sede do Mu seu não obe de ceu a ne nhum cri -
té rio téc ni co ou mes mo a qual quer mo ti vo que jus ti fi -
cas se essa de ci são.

Bra sí lia con ta com pou cos mu se us e es pa ços
cul tu ra is. A ex tin ção do Mu seu Pos tal pro vo cou um
enor me va zio cul tu ral, prin ci pal men te quan to à pes -

qui sa na área de his tó ria pos tal e jun to aos fi la te lis -
tas, que ti nham no mu seu um pon to de apo io para
as suas pes qui sas fi la té li cas, uma vez que a co le -
ção de se los, com pos ta de mais de um mi lhão de
se los, era mo ti vo de per ma nen te con sul ta.

Esta mos, com a apro xi ma ção de um novo go -
ver no, com a pos si bi li da de de cha mar a aten ção
para esse pro ble ma. De se jo, Sr. Pre si den te, que
Bra sí lia vol te a ter o seu mu seu pos tal, com seu
acer vo ex tra or di ná rio ou tro ra exis ten te, que não se
sabe ao cer to onde se en con tra, como foi es pa lha do 
e em que ins ti tu i ções foi co lo ca do.

Mo ti vei-me a fa lar so bre o as sun to por que li
que, em São Pa u lo, es tão ina u gu ran do um novo es -
pa ço em ma té ria de mu seu pos tal. Ao mes mo tem -
po, no Rio de Ja ne i ro, os es pa ços que ali exis ti am
fo ram uti li za dos para ou tros mu se us com a mes ma
te má ti ca.

Aca ba de ser ina u gu ra da no Rio de Ja ne i ro a
nova sede do Arqui vo Na ci o nal, no an ti go pré dio da
Casa da Mo e da, um dos mais be los mo nu men tos
ne o clás si cos do Rio de Ja ne i ro, que pas sou por um
lon go pro ces so de res ta u ra ção que du rou dois anos
e cus tou 28,5 mi lhões. Isso pos si bi li ta rá abri gar mais 
55 qui lô me tros de do cu men tos, além de 30 mil fil -
mes e fi tas de ví deo, pro ve ni en tes de fun dos pú bli -
cos e pri va dos. A cres cen te pre o cu pa ção e cons ci -
en ti za ção dos go ver nan tes com o pa tri mô nio pú bli co 
e cul tu ral de ve ria ser vir de exem plo aos Cor re i os
que, des pre zan do sua tra di ção his tó ri ca, per mi tiu o
de sa pa re ci men to de uma ins ti tu i ção res pe i ta da, não 
ha ven do ne nhu ma jus ti fi ca ti va para a de sa ti va ção
do Mu seu Pos tal.

Ape sar dos fa tos aci ma des cri tos, ain da é pos sí -
vel que re ver ta essa si tu a ção e o Mu seu re tor ne ao
seu lo cal, pois sua an ti ga sede ain da é de pro pri e da -
de da ECT. Espe re mos que o novo go ver no pos s a
cor ri gir esse erro e tra zer de vol ta esse im por tan te pa -
tri mô nio his tó ri co que, por tan to tem po, ser viu de
exem plo como uma das ins ti tu i ções mais im por tan tes 
e ati vas no seu gê ne ro.

Espe ro que essa lem bran ça, com sen ti do de um 
ape lo, seja ou vi da e con si de ra da pe las no vas au to ri -
da des que se rão en car re ga das des se se tor.

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

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs. e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná -
ria, a re a li zar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te:
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 40 minutos.)
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Ata da 135ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 26 de no vem bro 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
Na bor Jú ni or, Ro me ro Jucá e Ma gui to Vi le la

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Amir Lan do – Ante ro Paes
de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or – Arlin do Por to –
Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – Be ní cio Sam pa io –
Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio
– Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner – 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 – 
Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – 
Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le -
na – Iris Re zen de – Jef fer son Pe res – Jo nas Pi nhe i -
ro – Jor ge Bor nha u sen – José Alen car – José Edu -
ar do Du tra – José Sar ney – José Ser ra – Ju vên cio
da Fon se ca – Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – 
Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz
Pas to re – Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do
Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Mo re -
i ra Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or –
Oli vir Ga bar do – Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa -
u lo Sou to – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan
Ca lhe i ros – Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re – Ro -
ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá
– Ro meu Tuma – 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 – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ri do Ca val can ti) –
A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 67
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 Na bor 
Jú ni or, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECER

PARECER Nº 1.151, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 250, de 2002, 
de au to ria do Se na dor Ra mez Te bet, que
dá o nome de Pa lá cio Tu i u iú ao pré dio do 
Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de Mato Gros -
so do Sul.

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

I – Re la tó rio
O pro je to em exa me, de au to ria do Se na dor Ra -

mez Te bet, pro põe que o pré dio do Tri bu nal Re gi o nal
Ele i to ral de Mato Gros so do Sul pas se a ser de no mi -
na do Pa lá cio Tu i u iú.

A ma té ria foi dis tri bu í da a esta Co mis são de Edu -
ca ção, para aná li se em ca rá ter ter mi na ti vo, não ten do
sido apre sen ta das emen das no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se da Ma té ria
A ini ci a ti va do ilus tre co le ga em de sig nar como

Pa lá cio Tu i u iú o novo pré dio do Tri bu nal Re gi o nal Ele -
i to ral de Mato Gros so do Sul é, sem dú vi da, per ti nen -
te e bas tan te opor tu na. Con for me jus ti fi ca o au tor do
pro je to, “a re pre sen ta ti vi da de do tu i u iú (tam bém co -
nhe ci do como ja bu ru) ma te ri a li za mais um elo en tre o
Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral, a po pu la ção do Mato
Gros so do Sul e o pe cu li ar ecos sis te ma que ca rac te ri -
za a re gião do Pan ta nal”.

A pro pó si to, re cor de mos que cer ca de 65% da
área pan ta ne i ra per ten cem ao Esta do do Mato Gros -
so do Sul. Ha bi tat de rica bi o di ver si da de, é im pos sí vel 
não as so ci ar a ima gem do per nal ta tu i u iú, de bela plu -
ma gem bran ca e papo ver me lho, aos cór re gos, rios,
ba i as e co ri xos do pan ta nal. Nada mais jus to, por tan -
to, que se pres te ho me na gem à ma i or ave bra si le i ra,
con si de ra da sím bo lo do Pan ta nal.

Ade ma is, ao ado tar me di da que con tri bui para a
cons ci en ti za ção am bi en tal, a pro po si ção vem ao en -
con tro de man da men to ex pres so pelo in ci so VI, § 1º,
art. 225 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ver bis:
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Art. 225. To dos têm di re i to ao meio
am bi en te eco lo gi ca men te equi li bra do, bem
co mum do povo e es sen ci al à sa dia qua li da -
de de vida, im pon do-se ao po der pú bli co e à 
co le ti vi da de o de ver de de fen dê-lo e pre ser -
vá-lo para as pre sen tes e fu tu ras ge ra ções.

§ 1º Para as se gu rar a efe ti vi da de des -
se di re i to, in cum be ao po der pú bli co:

..............................................................
VI – pro mo ver a edu ca ção am bi en tal

em to dos os ní ve is de en si no e a cons ci en ti -
za ção pú bli ca para a pre ser va ção do meio
am bi en te; (Gri fo nos so.)

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

Por sua vez, a de no mi na ção Pa lá cio Tu i u iú
cer ta men te con ta rá não só com o apo io dos ilus tres
pa res des ta Casa, mas tam bém de toda a po pu la -
ção sul mato-gros sen se.

Ain da quan to aos as pec tos so bre os qua is deve
esta Co mis são se ma ni fes tar, o pro je to em exa me obe -
de ce aos pre ce i tos cons ti tu ci o na is com res pe i to à com -
pe tên cia le gis la ti va da União, às atri bu i ções do Con gres -
so Na ci o nal e à le gi ti mi da de da ini ci a ti va par la men tar.

III – Voto
Ten do em vis ta que a ma té ria pre en che os re -

qui si tos de cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de, além do 
seu ine quí vo co mé ri to, vo ta mos pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 250, de 2002.

Sala da Co mis são,  26  de  no vem bro  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

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

CAPÍTULO VI
Do Meio Ambi en te

Art. 225. To dos têm di re i to ao meio am bi en te eco -
lo gi ca men te equi li bra do, bem de uso co mum do povo e
es sen ci al à sa dia qua li da de de vida, im pon do-se ao Po -
der Pú bli co e à co le ti vi da de o de ver de de fen dê-lo e pre -
ser vá-lo para as pre sen tes e fu tu ras ge ra ções.

§ 1º Para as se gu rar a efe ti vi da de des se di re i to,
in cum be ao Po der Pú bli co:

I – pre ser var e res ta u rar os pro ces sos eco ló gi -
cos es sen ci a is e pro mo ver o ma ne jo eco ló gi co das
es pé ci es e ecos sis te mas.
....................................................................................
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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 Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 673, 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 12, de 2002 (nº 4.358/2001, na Casa de 
ori gem), que dis põe so bre o trans por te ro do viá rio de
car gas e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 26 de no vem bro de 2002. –
Ro me ro Jucá – Ge ral do Melo – Ro meu Tuma –
José Agri pi no – Na bor Jú ni or – Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Esse re que ri men to será vo ta do 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. 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. Na bor Jú ni or

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, por 
vin te mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como te -

nho fe i to tan tas ve zes, vol to a esta tri bu na para lem -
brar o tema da nos sa Ama zô nia, a ne ces si da de de
nela con so li dar a so be ra nia bra si le i ra e de fo men tar
seu cres ci men to e de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co.

Faço isso, des ta vez, to man do como fio da me a -
da um fato mu i to aus pi ci o so: a pre sen ça, no pro gra ma 
de go ver no que ori en tou a cam pa nha ele i to ral do Pre -
si den te ele i to Lula da Sil va, de um ca pí tu lo es pe cí fi co
so bre a Ama zô nia, com o tí tu lo “O lu gar da Ama zô nia
no de sen vol vi men to do Bra sil”.

Por tan to, o go ver no que está pres tes a as su mir
o co man do da União, o faz pos su i dor de sub sí di os
pro gra má ti cos para pen sar a Ama zô nia e nela agir.
Isso é mu i to po si ti vo.

A Ama zô nia bra si le i ra está di an te de pres sões
in ter na ci o na is de tal mon ta e na tu re za, que nos sa
ocu pa ção tra di ci o nal da que le es pa ço ge o grá fi co
imen so já não bas ta, sig ni fi ca uma semi-ocu pa ção,
uma es pé cie de he si ta ção num pon to em que o ca mi -
nho da his tó ria se bi fur ca. É pre ci so pôr fim a essa he -
si ta ção e ocu par e de sen vol ver a Ama zô nia com po lí -
ti cas cla ras e de ci si vas. Na au sên cia des sas po lí ti cas, 
vão-se agra van do, na que la re gião, as mi sé ri as so ci a -
is e as in cer te zas so bre seu fu tu ro.

O ca pí tu lo so bre a Ama zô nia no pro gra ma do
go ver no que vai ini ci ar-se em ja ne i ro con tém al gu mas 
ca rac te rís ti cas po si ti vas. A pa la vra de sen vol vi men to
apa re ce com fre qüên cia, se bem que, às ve zes, ti mi -
da men te ad je ti va da, como se ain da hou ves se uma
cer ta cul pa e ver go nha em o Bra sil to mar pos se efe ti -
va do que é seu, ape sar da ven ta nia ide o ló gi ca in ter -
na ci o nal que nega a Ama zô nia ao Bra sil.

É cla ro que não é ad mis sí vel hoje se pen sar em
pro je tos que pro vo quem de vas ta ção am bi en tal ir res -
pon sá vel. Ou em cres ci men to eco nô mi co que não
seja acom pa nha do de es for ços de su pe ra ção da po -
bre za. Ou em ex pan são de ocu pa ção que não cu i de
de pro te ção dos in te res ses dos po vos in dí ge nas. Mas
não deve ha ver he si ta ção, cul pa ou ti mi dez no in dis -
pen sá vel re for ço da ocu pa ção e de sen vol vi men to
bra si le i ros na nos sa Ama zô nia.

O do cu men to so bre a Ama zô nia no pro gra ma da
cha ma da co li ga ção Lula Pre si den te tem mu i tas pas sa -
gens fe li zes, como a que pos tu la uma po lí ti ca in dus tri al 
para a re gião a par tir de suas po ten ci a li da des, com a
pro mo ção de en ca de a men tos pro du ti vos de má xi ma
agre ga ção de va lor na pró pria re gião e a am pli a ção da
pro du ção lo cal de par tes e com po nen tes. Ou quan do
fala da ado ção e de sen vol vi men to de tec no lo gi as mo -
der nas para apro ve i ta men to das van ta gens com pa ra ti -
vas e com pe ti ti vas sin gu la res da re gião. O do cu men to
de fen de uma Ama zô nia sus ten tá vel que re pre sen te
opor tu ni da des de cres ci men to com par ti lha do para o
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Bra sil e para a po pu la ção lo cal. E tam bém aler ta, mu i to 
cor re ta men te, para os pe ri gos da bi o pi ra ta ria.

Por ou tro lado, per ce be-se, no do cu men to, uma
ten ta ti va de cos tu rar e con ci li ar cor ren tes di ver gen tes
en tre os seus re da to res, com dis pa ri da de de ex pe -
riên ci as em que di fe rem re pre sen tan tes ele i tos, ad mi -
nis tra do res do Po der Pú bli co e ONGs. O pro gra ma,
por si nal, é mu i to in flu en ci a do por es sas úl ti mas.

Per ce be-se, no tex to, o dedo das ONGs no tipo
de pro te ção pro pos ta para seg men tos so ci a is es pe cí -
fi cos, como o dos ri be i ri nhos de eco no mia de sub sis -
tên cia, o dos ex tra ti vis tas ou de ín di os em di ver sos
es tá gi os de apro xi ma ção com a so ci e da de bra si le i ra.
Uma pro te ção que pre ten de tra du zir so li da ri e da de,
mas que as su me ares de con ge la men to de mo dos de
vida e de ne ga ção de aces so à mo der ni da de a es ses
seg men tos. Nes se mo men to, como é tão tí pi co da
ide o lo gia des sas ONGs, a pre ten sa so li da ri e da de
trans for ma-se em ar ro gan te con des cen dên cia.

Sa be mos que a ide o lo gia das ONGs tem ori gem
no pós-in dus tri al e no pós-mo der no dos pa í ses mais ri -
cos, bem como no imen so vá cuo ide o ló gi co que se cri ou
com a der ro ca da do so ci a lis mo real. Na ide o lo gia pós-in -
dus tri al das ONGs, fre qüen te men te o mal está as so ci a -
do ao de sen vol vi men to, à tec no lo gia e a qual quer mo di fi -
ca ção da na tu re za, e o bem está sem pre as so ci a do ao
que é pri mi ti vo, ar ca i co e à na tu re za in to ca da.

O am bi en ta lis mo deve ser, fun da men tal men te,
uma for ma de so li da ri e da de com a na tu re za e com as
ge ra ções fu tu ras, para as qua is não que re mos pas sar 
uma he ran ça de de vas ta ção. Mas, no Bra sil e na
Ama zô nia, mo da li da des fa ná ti cas de am bi en ta lis mo
vêm-se tra du zin do no per fe i to opos to à so li da ri e da de. 
Assim, a con cen tra ção de ren da e a po bre za vêm
sen do pro mo vi das, quan do se pos tu la, na ver da de,
que al guns pa í ses têm di re i to ao de sen vol vi men to e
ou tros não; e que, no Bra sil, al gu mas re giões têm di -
re i to ao de sen vol vi men to e ou tras não.

Nun ca es que cen do, Sr. Pre si den te, que o art. 3º
da nos sa Cons ti tu i ção afir ma so le ne men te que o de -
sen vol vi men to na ci o nal é um ob je ti vo fun da men tal da 
Re pú bli ca. Se nos sa Ama zô nia tem 25 mi lhões de ha -
bi tan tes, não vejo por que não pos sa ter o do bro. Se
tem um PIB de “x”, não vejo por que ele não pos sa ser 
qua tro ve zes “x”. E isso não se con se gue li mi tan do-se 
a ca tar na flo res ta o fru to das ár vo res. 

O de sen vol vi men to so ci al das co mu ni da des ca -
ren tes é ne ces sá rio, sim. Assim tam bém o é a ex tra ção 
de gás de Uru cu e a hi dre lé tri ca de Belo Mon te, aque la
que me nos inun da ter ras en tre as de ze nas de hi dre lé -
tri cas cons tru í das pe los bra si le i ros. Hi dre lé tri cas e
ener gia re no vá vel que sus ten tam o que já al can ça mos
em ter mos de mo der ni da de de nos sa eco no mia.

Pois bem, in fe liz men te, nota-se, no pro gra ma
ama zô ni co do novo Go ver no, um pre con ce i to con tra o
gás de Uru cu e con tra a hi dre lé tri ca de Belo Mon te. E
tam bém con tra pro je tos de mi ne ra ção, ala van ca do res
do cres ci men to, que hoje, já se sabe, é pos sí vel re a li -
zá-los com os de vi dos cu i da dos am bi en ta is. Com tais
pre con ce i tos não se cri a rão em pre gos, Sr. Pre si den te,
os mi lhões de em pre gos de que ne ces si ta mos – e es -
pe ro que boa par te de les se jam cri a dos na Ama zô nia.

As ONGs não são de mo cra ti ca men te ele i tas e
não po dem, na for mu la ção de po lí ti cas pú bli cas,
subs ti tu ir re pre sen tan tes da po pu la ção de mo cra ti ca -
men te ele i tos e, mu i to im por tan te, tes ta dos na con du -
ção efe ti va dos in te res ses co le ti vos.

Na Ama zô nia, ne ces si ta mos da pre sen ça mais in -
ten sa do Esta do Bra si le i ro para as se gu rar nos sos in te -
res ses de so be ra nia e de pro gres so so ci al e eco nô mi co. 
O Esta do não é uma no vi da de ide o ló gi ca, é uma an ti ga
e in subs ti tu í vel in ven ção, a mais im por tan te fe i ta pela
hu ma ni da de. É via Esta do que se con so li dam as vi sões
abran gen tes dos in te res ses da so ci e da de, su pe ran do e
ul tra pas san do as vi sões par ti cu la ris tas.

Para a Ama zô nia, Sr. Pre si den te, pre ci sa mos
so mar bom sen so, e não pre con ce i tos. So mar o so ci -
al, o es tra té gi co, o eco nô mi co, o cu i da do am bi en tal.
Uma cer ta e sa u dá vel dose de des con fi an ça em re la -
ção aos que que rem tra var seu de sen vol vi men to tam -
bém é bem-vin da. So bre tu do, pre ci sa mos des per tar a 
cons ciên cia de to dos os bra si le i ros, de to das as re -
giões, para a im por tân cia de ocu par de ma ne i ra va ri a -
da e efe ti va o nos so es pa ço ama zô ni co. 

Ao en cer rar, es pe ro que esse do cu men to apre -
sen ta do em Be lém, ain da na cam pa nha ele i to ral, pelo 
en tão can di da to e hoje Pre si den te Luiz Iná cio Lula da
Sil va, pos sa ser de ba ti do mais am pla men te. Que ele
não seja, por tan to, im pos to à Na ção de ma ne i ra an ti -
de mo crá ti ca. Como dis se, exis tem mu i tos pon tos po -
si ti vos nele, mas exis tem tam bém mu i tos ou tros pon -
tos que pre ci sam ser dis cu ti dos pe los bra si le i ros de
to das as re giões, prin ci pal men te por aque les que ha -
bi tam na Ama zô nia, que a co nhe cem não ape nas por
ou vir di zer ou por uma no tí cia trans mi ti da pela te le vi -
são ou pe los jor na is.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Con ce do, com mu i to pra zer, o apar te ao no bre Se -
na dor Lind berg Cury.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Mo -
za ril do, acom pa nho sem pre os pro nun ci a men tos de V.
Exª e o seu in te res se pri mor di al pela de fe sa da Ama -
zô nia. Qu an do V. Exª faz re fe rên cia ao gás na tu ral, que
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exis te na di vi sa com a Bo lí via se não me fa lha a me mó -
ria, lem bro-me de uma pro pos ta apre sen ta da nes ta
Casa, logo no iní cio de meu man da to, no sen ti do de
es ten der o ga so du to que pas sa va por Ri be i rão Pre to,
Ube ra ba e Uber lân dia até o Cen tro-Oes te. Evi den te -
men te, fi ca ri am mais pró xi mas a ex plo ra ção e a pro du -
ção des se gás a que V. Exª se re fe re. Tra ta-se de uma
ri que za na tu ral, que pre ci sa ser mu i to bem ex plo ra da,
prin ci pal men te quan do sa be mos que, com o cor rer
dos anos, essa ener gia que vem do pe tró leo po de rá
aca bar. Por tan to, te mos que cri ar al ter na ti vas. Gra ças
a Deus, o Bra sil é um país rico em ener gi as al ter na ti -
vas, como é o caso do gás, e acre di to que de ve mos ter
ou tras fon tes em ou tros Esta dos. Em re la ção ao gás da 
Ama zô nia, gos ta ria que V. Exª nos es cla re ces se so bre
se é pos sí vel, no atu al mo men to, que ele seja ex plo ra -
do co mer ci al men te, e, em caso po si ti vo, se ele se ria di -
re ci o na do sim ples men te para aque la re gião ou se há
pos si bi li da de de abas te cer ou tros Esta dos da União.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) –
Se na dor Lind berg Cury, agra de ço o apar te de V. Exª,
que vem en ri que cer o meu pro nun ci a men to. V. Exª é da
Re gião Cen tro-Oes te, que tem si mi li tu des, no que tan ge 
ao de sen vol vi men to, com a nos sa Ama zô nia. 

Espe ci fi ca men te quan to ao gás de Uru cu, o que
te mos lá é re al men te este em ba te en tre a cons tru ção
do ga so du to e o trans por te do gás em bar ca ças. Esse 
am bi en ta lis mo xi i ta atra van ca o de sen vol vi men to de
re giões, sob o pre tex to da ma nu ten ção do meio am bi -
en te. Re a lis ti ca men te fa lan do, não se me xeu ain da
em se quer 12% da mata da Ama zô nia.

Hoje, es ta mos pro du zin do gás em Uru cu e re in -
je tan do-o de vol ta para o solo, por que não há como
apro ve i tá-lo, exa ta men te pela fal ta de po der trans por -
tá-lo ade qua da men te, atra vés de um ga so du to.

Mas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
como fa lei, con si de ro im por tan te o fato de o Go ver no
que as su me já ter um do cu men to, uma peça so bre a
qual po de mos dis cu tir e, a par tir daí, ela bo rar um pro -
je to, um pla no do Go ver no Fe de ral para a Ama zô nia,
que, es pe ro, não seja só pen sa do e exe cu ta do pe las
in te li gên ci as dos téc ni cos pa u lis tas, sem ne nhum de -
mé ri to ou xe no fo bis mo, mas que te nha uma vi são
ama zô ni ca ade qua da para o nos so de sen vol vi men to.

Por tan to, con quan to te nha pon tos mu i to im por -
tan tes, só para ilus trar, Se na dor Na bor Jú ni or, que pre -
si de a ses são nes te mo men to e é um pro fun do co nhe -
ce dor da Ama zô nia, exis tem ou tros te mas igual men te
im por tan tes, como os que vou enu me rar: va zio de mo -
grá fi co, ma de i ra, pe cuá ria e grãos, in di ca do res, ener -
gia, fi nan ci a men to do de sen vol vi men to, “flo res ta nia”,
que é um ne o lo gis mo que foi in tro du zi do na nos sa lín -
gua, a con tri bu i ção da Ama zô nia para o Bra sil, re cur -

sos ener gé ti cos e hí dri cos, pac to fe de ra ti vo do de sen -
vol vi men to re gi o nal, ges tão do ter ri tó rio, pro pos tas de
re di vi são ter ri to ri al, novo ge ren ci a men to só cio-am bi -
en tal para a Ama zô nia, di ver si fi ca ção da base pro du -
ti va, o Ban co da Ama zô nia, a Agên cia de De sen vol vi -
men to da Ama zô nia, o Pró-am bi en te, a Zona Fran ca
de Ma na us, a tri bu ta ção, os in cen ti vos e os gas tos pú -
bli cos, ge ra ção de em pre go e ren da, opor tu ni da des
eco nô mi cas, bi o di ver si da de ama zô ni ca, pa tri mô nio
da hu ma ni da de com so be ra nia na ci o nal, re cur sos
aquá ti cos, flo res ta is, in ves ti men tos em sis te ma de
pro du ção sus ten tá vel, in ves ti men tos em de sen vol vi -
men to hu ma no, igual da de de di re i tos da po pu la ção
ne gra e res pe i to às cul tu ras in dí ge nas, cul tu ras ama -
zô ni cas for ta le ci das, trans por tes e co mu ni ca ções e
até o cen tro de lan ça men to da base de Alcân ta ra.

Como V. Exª vê, Sr. Pre si den te, é um ver da de i ro
tra ta do. Exis tem te mas de toda or dem, que de vem re -
al men te ser abor da dos e dis cu ti dos. Re pi to, a Ama zô -
nia, que re pre sen ta 60% do ter ri tó rio na ci o nal, não
pode con ti nu ar sen do tra ta da com o des ca so com
que vem sen do tra ta da há sé cu los. 

Pre ci sa mos efe ti va men te co brar, a par tir des se
do cu men to, a ela bo ra ção de um pro je to re a lis ta, fac tí -
vel, e que fale em fa vor da Ama zô nia e do Bra sil.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce -

do a pa la vra ao no bre Se na dor Lind berg Cury, por
20 mi nu tos.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po hoje esta
tri bu na para pres tar uma ho me na gem aos pro fis si o -
na is que cu i dam, prin ci pal men te, de ór gãos es sen ci a -
is à vida: as ar té ri as, as ve i as e os va sos lin fá ti cos do
cor po hu ma no. Nes te mês de no vem bro, co me mo -
ram-se os 50 anos de fun da ção da So ci e da de Bra si -
le i ra de Angi o lo gia e Ci rur gia Vas cu lar.

As do en ças de fun do cir cu la tó rio ti ve ram a sua
ori gem com o apa re ci men to do ho mem so bre a Ter ra.
Com ex ce ção do in far to do mi o cár dio, que aco me te
cli ni ca men te os ani ma is, as de ma is do en ças re la ci o -
na das com a cir cu la ção san güí nea/lin fá ti ca têm sido
um apa ná gio do ho mem.

A an gi o lo gia tem seu iní cio como ciên cia e arte
quan do os es tu di o sos das pa to lo gi as car di o cir cu la tó ri -
as che ga ram à con clu são de que era ta re fa ex tre ma -
men te di fí cil e de pou ca exe qüi bi li da de prá ti ca abar car
sob a mes ma égi de “car di o vas cu lar” as do en ças que
aco me ti am a cir cu la ção ve no sa, ar te ri al e lin fá ti ca.

Den tro des se con tex to, Sr. Pre si den te, foi es ta -
be le ci do que era ne ces sá rio ha ver uma di co to mia en -
tre as do en ças car di o vas cu la res, as qua is se ri am su -
bor di na das à Car di o lo gia, e as de ma is en fer mi da des
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cir cu la tó ri as, que se ri am su bor di na das à nova ciên cia 
de no mi na da de “Angi o lo gia”. O con ce i to mé di co da
épo ca não es ta be le cia di fe ren ci a ção en tre as do en -
ças car di o vas cu la res e a an gi o lo gia. Hoje, a ciên cia
mo der na co lo ca em evi dên cia um dos ra mos mais im -
por tan tes, que é a Angi o lo gia.

A Angi o lo gia, por tan to, tem sua es fe ra de ação
nas do en ças de fun do cir cu la tó rio, pro cu ran do, ain da
de modo ar bi trá rio, ex clu ir-se da que las que en vol vem
o co ra ção, es tan do sob sua égi de as en fer mi da des
que aco me tem as ar té ri as, ve i as e os lin fá ti cos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há meio
sé cu lo, sur gia, em São Pa u lo, o em brião da So ci e da -
de Bra si le i ra de Angi o lo gia. Mas, des de o fi nal do sé -
cu lo XIX, já ha via, no Bra sil, os pri me i ros re la tos de
ca sos na área de ci rur gia vas cu lar, como a li ga du ra
do ane u ris ma da aor ta ab do mi nal, re a li za da pelo mé -
di co pi o ne i ro Cân di do Bor ges Mon te i ro.

Mas, so men te em 1936, cou be ao Pro fes sor Alí -
pio Cor rêa Neto a fun da ção do gru po de Mo lés ti as
Vas cu la res, na Uni ver si da de de São Pa u lo. Em 1942,
na Eu ro pa, o mé di co Fer nan do Mar to rel su ge riu a cri -
a ção de uma So ci e da de Inter na ci o nal de Angi o lo gia.
E, em 1951, ele fun dou a So ci e da de, re a li zan do o Pri -
me i ro Con gres so Inter na ci o nal em Lis boa, Por tu gal.

No Bra sil, mu i tos mé di cos já se de di ca vam ao
es tu do de do en ças car di o vas cu la res. E cou be ao Pro -
fes sor Má rio Deg ni fun dar a So ci e da de Bra si le i ra de
Angi o lo gia, no dia 1º de no vem bro de 1952, na sede
da Asso ci a ção Pa u lis ta de Me di ci na. Des ta re u nião
par ti ci pa ram 36 mé di cos ou seus re pre sen tan tes. O
ob je ti vo da en ti da de era pro pi ci ar e in ten si fi car o es tu -
do da an gi o lo gia e pro mo ver o in ter câm bio das ins ti tu -
i ções na ci o na is e es tran ge i ras.

Esta va cri a da a So ci e da de Bra si le i ra de Angi o -
lo gia. A pri me i ra re gi o nal da en ti da de foi cri a da em 22
de abril de 1953, em Belo Ho ri zon te. A se gun da foi a
Re gi o nal do Dis tri to Fe de ral, na épo ca o Rio de Ja ne i -
ro, em 13 de maio de 1953.

A re a li za ção de con gres sos na ci o na is e in ter na -
ci o na is ser via de pre tex to para que mem bros de todo
o País se re u nis sem vi san do não ape nas a con fra ter -
ni za ção, mas a di vul ga ção de es tu dos e pes qui sas
nes sa área. Um dos exem plos foi o I Con gres so Bra si -
le i ro de Angi o lo gia, re a li za do em Belo Ho ri zon te, em
1953, em con jun to com o X Con gres so Bra si le i ro de
Car di o lo gia. Po de mos ob ser var que, até en tão, nos
idos de 1953, ha via uma li ga ção es tre i ta en tre a Car -
di o lo gia e a Angi o lo gia. A par tir daí, pelo au men to dos 
ca sos que apa re ci am, es ta be le ceu-se um di fe ren ci al
e o con se qüen te cres ci men to do se tor da Angi o lo gia.

A So ci e da de Bra si le i ra de Angi o lo gia e Ci rur gia
Vas cu lar é uma so ci e da de mé di ca sem fins lu cra ti vos, 

que tem como ob je ti vo con gre gar an gi o lo gis tas e ci -
rur giões vas cu la res, a fim de de sen vol ver e apri mo rar
a pes qui sa, a prá ti ca e o en si no des sas es pe ci a li da -
des, bem como pro mo ver a de fe sa pro fis si o nal des -
sas ca te go ri as.

Nos úl ti mos anos, as do en ças das ar té ri as têm
sido mo ti vo de mu i to es tu do por par te dos pes qui sa -
do res. A ar te ri os cle ro se, nas suas di ver sas for mas e
lo ca li za ções, tem sido a pri ma-dona den tro des se con -
tex to. A Angi o lo gia tem as su mi do um pa pel im por tan te, 
como ciên cia e arte, na van guar da das pes qui sas ine -
ren tes à cir cu la ção, o que tem se tra du zi do em me lho -
ra no tra ta men to des sas en fer mi da des e, como con se -
qüên cia, em me lho ria da qua li da de de vida dos po vos.

Sr. Pre si den te, que ro aqui ho me na ge ar al gu -
mas fi gu ras ilus tres da área mé di ca, que mu i to têm
con tri bu í do com pes qui sas e es tu dos que aju dam a
sal var vi das hu ma nas. A co me çar pe los pre si den tes
que es ti ve ram à fren te da So ci e da de Bra si le i ra de
Angi o lo gia, des de a sua fun da ção. Peço per mis são
para, de pú bli co, citá-los. São os mé di cos Má rio Deg ni 
(o pri me i ro pre si den te), Sydney Arru da, Arthur Mic -
kel berg, Arthur Do min gos Pin to, Ru bens Car los Ma -
yall – mé di co in flu en te que tive opor tu ni da de de co nhe -
cer há al guns anos –, Da rio de Fa ria Ta va res, Ro me ro
Mar ques, Fer nan do Luís Du que, Luís Car los Ely, Már -
cio J. de Cas tro e Sil va, Osval do Cirs lur do, Ge or ges
Cor de i ro, Cel so Fi gue roa, Emil Bu ri han, Dir ceu Fal cão, 
Car los José de Bri to, Ei mar Delly Jú ni or, Antô nio Car -
los Simi, Me ri sa Gar ri do, Fran cis co Hum ber to Maf fei,
Bon no Van Bel le, Re i nal do José Galo, José Fer nan do
Ma ce do, Ma ri al Eli sa beth Ren nó de Cas tro e o atu al
pre si den te, Dr. Már cio Leal de Me i rel les, cuja pre sen -
ça no ple ná rio do Se na do mu i to nos hon ra. Peço a S.
Sª que se le van te para que seja iden ti fi ca do e te nha a
pre sen ça re gis tra da nos Ana is da Casa.

(Pal mas.)
Tam bém des ta co os pro fis si o na is que co or de -

nam a Re gi o nal do Dis tri to Fe de ral des sa en ti da de na 
fi gu ra do seu pre si den te Mar co Antô nio da Sil va Ma -
ga lhães, que tam bém nos hon ra com a sua pre sen ça,
e dos mé di cos Mú cio Lo pes da Fon se ca, Mar cos Vi ní -
ci us da Sil va Amo rim, Hér cu les Cúr cio Neto, Fer nan -
da Fon te nel le Ca bral Ma cha do, Antô nio Eli as Arbex,
Eli as Bit tar – meu cu nha do, que mu i to me hon ra com
a sua pre sen ça –, Her ma no Alves Ara ú jo e Lú cio Flá -
vio de Car va lho Fir mi no.

Peço des cul pas à So ci e da de se, ao ci tar no mes, 
me es que ci de al guém. São 50 anos de fun da ção da
So ci e da de Bra si le i ra de Angi o lo gia e Ci rur gia Vas cu -
lar, e o tem po é es cas so para ci tar to dos os que se
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des ta ca ram nes sa área, em todo o Bra sil, e que vêm
sal van do vi das com suas ha bi li da des.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é no tó rio
que a me di ci na teve uma evo lu ção mu i to gran de. Até
a dé ca da de 50, a tu ber cu lo se eli mi na va um gran de
nú me ro de pes so as. O Bra sil e o mun do so fri am com
essa en fer mi da de, e não ha via, até en tão, me di ca -
men tos ca pa zes de eli mi ná-la. Era mu i to co mum mor -
rer de tu ber cu lo se. Hoje, a do en ça está pra ti ca men te
er ra di ca da no nos so País.

A me di ci na teve uma evo lu ção mu i to gran de
com a in for má ti ca, com a Inter net, e qual quer um
pode aces sar in for ma ções so bre qual quer as sun to,
so bre to das as es pe ci a li da des, au men tan do a qua li -
da de de vida das pes so as. Anti ga men te, di zia-se que
um ci da dão, aos 40 anos de ida de, es ta va no fim da
vida. Hoje, te mos até atle tas com essa ida de. As va ci -
nas, os trans plan tes, a me di ca ção, en fim, a evo lu ção
da ciên cia gra du al men te vem con tri bu in do para a lon -
ge vi da de hu ma na. Hoje é mu i to co mum pes so as com
mais de 90 anos de ida de; pes so as com ses sen ta, se -
ten ta anos, par ti ci pan tes, atu an tes, com vi gor fí si co, o 
que não ocor ria há al gu mas dé ca das.

Sr. Pre si den te, ci ta rei um fato que me ca u sou
ad mi ra ção: um ci en tis ta ame ri ca no in for mou ca te go ri -
ca men te que, den tro de dez anos, será mu i to co mum
pes so as com mais de 100 anos e, em 2020, será pos -
sí vel se che gar aos 120 anos de ida de. A evo lu ção da
me di ci na, em par ti cu lar da an gi o lo gia, tem con tri bu í -
do in ten sa men te para isso.

Por tan to, hoje, quan do se co me mo ram os 50
anos da So ci e da de Bra si le i ra de Angi o lo gia e Ci rur gia 
Vas cu lar, que ro, da tri bu na des ta Casa, trans mi tir os
nos sos cum pri men tos a to dos os seus mem bros.

Sr. Pre si den te, era esse o re gis tro que eu gos ta -
ria de fa zer.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lin de berg
Cury, o Sr. Na bor Jú ni or, 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) – A
Pre si dên cia vai sus pen der a ses são por al guns mi nu tos,
nos ter mos do § 4º do art. 155 do Re gi men to Inter no.

(Sus pen sa às 15 ho ras e 17 mi nu tos, a
ses são é re a ber ta às 15 ho ras e 24 mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Está re a ber ta a ses são.

Dan do pros se gui men to à lis ta de ora do res, con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do, em 7
de se tem bro de 1822, às mar gens do ri a cho Ipi ran ga,
D. Pe dro lan çou o bra do de Inde pen dên cia ou Mor te,
tor nou pú bli ca a in ten ção de en vi dar to dos os es for -
ços para que o Bra sil tra ças se o pró prio des ti no, li vre
da in ter fe rên cia de Por tu gal.

To das as ve zes que mor rer é a úni ca al ter na ti va
a uma de ci são, sabe-se, au to ma ti ca men te, que tudo
será fe i to para que essa de ci são se con cre ti ze. Mes -
mo, Sr. Pre si den te, quan do a mor te é ape nas uma
ima gem li te rá ria, uma fi gu ra de es ti lo.

Assim tam bém en ten deu o Mi nis tro do De sen vol -
vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, pois o ex pres -
sou no XXI Encon tro Na ci o nal de Co mér cio Exte ri or, em 
no vem bro de 2001. Re pi to, tex tu al men te, um pa rá gra fo
do pro nun ci a men to do Emba i xa dor Sér gio Ama ral:

Um novo con sen so se for ma em nos so 
País (...): a pri o ri da de das ex por ta ções. Qu -
an do o Pre si den te da Re pú bli ca fa lou em
ex por tar ou mor rer, não usa va ape nas de
um ar ti fí cio de re tó ri ca, mas afir ma va, de
modo en fá ti co, que, sem ex por ta ção, não
ha ve rá de sen vol vi men to sus ten ta do. 

Srªs e Srs. Se na do res, acre di to que essa é a
opi nião de to dos nes ta Casa Le gis la ti va. Enten de -
mos, por tan to, a ex pres são em pre ga da por Sua
Exce lên cia o Pre si den te Fer nan do Hen ri que: Expor -
tar ou mor rer!

Para che gar ao ob je to cen tral des ta fala, per mi -
tam-me abor dar dois ou tros as pec tos in te res san tes
do dis cur so do Sr. Mi nis tro:

1º  – As ex por ta ções se apre sen tam
como a úni ca sa í da para que o Bra sil cres ça
a al tas ta xas e de modo sus ten ta do; eli mi ne
ou re du za o dé fi cit nas con tas ex ter nas e
afas te os ris cos de cri ses do mer ca do fi nan -
ce i ro – como o fu ra cão que se aba teu so bre a 
Argen ti na e não pa re ce es tar per to de ces sar;

2º  – O êxi to de uma po lí ti ca de ven -
das ao ex te ri or de pen de de uma ação con -
ju ga da em qua tro áre as: uma po lí ti ca ati va
de aber tu ra de mer ca dos; uma po lí ti ca
agres si va de pro mo ção co mer ci al; po lí ti ca
in dus tri al e re du ção de cus tos.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, fren te à ne ces si da de
de au men tar mos vi go ro sa men te as nos sas ex por ta -
ções, pre ci sa mos vol tar a res sal tar a im por tân cia de um 
ins tru men to le gal e de con sen so, aguar da do há mu i to
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pela Na ção e que o Go ver no pa re ce des con si de rar: as
ZPEs – Zonas de Processamento de Exportação.

Há anos, no bres Co le gas, pe ri o di ca men te eu
lhes tra go este tema. Se não me fa lha a me mó ria, no
2º se mes tre do ano 2000, re fe ri-me ao sur re a lis mo da 
re a li da de bra si le i ra, que com pre en de leis que pe gam
e leis que não pe gam, ape sar de apro va das, pro mul -
ga das e pu bli ca das. Con si de ra va, en tão, o De cre -
to-Lei nº 2.452/88, a cha ma da Lei das ZPEs, que
hoje, como há 14 anos, jaz no lim bo, aguar dan do a
de vi da im plan ta ção; isto é, ain da não pe gou, por que,
de acor do com do cu men to aqui ana li sa do em ju nho
da que le ano, a equi pe eco nô mi ca é con tra. E ha ve -
mos de con vir que esse an ta go nis mo é fer re nho, por -
que as ZPEs per ma ne cem em com pas so de es pe ra – 
o que im pe de a ge ra ção de mi lha res de em pre gos
nes te País tão rico que abri ga mi lhões de po bres!

Em ju nho des te ano, tra tei do as sun to com o
Exmº Sr. Mi nis tro Sér gio Ama ral, em com pa nhia do
Dr. Hel son Ca val can ti Bra ga, PhD., Pre si den te da
Asso ci a ção Bra si le i ra de Zo nas de Pro ces sa men to
de Expor ta ção, a Abraz pe. Pos te ri or men te, en vi a mos
a S. Exª um do cu men to de au to ria des se es pe ci a lis ta, 
que es cla re ce:

Uma ver da de i ra po lí ti ca de pro mo ções 
de ex por ta ções (...) pre ci sa con tem plar me -
ca nis mos ca pa zes não ape nas de au men tar 
a ren ta bi li da de re la ti va das ex por ta ções
para as em pre sas aqui ins ta la das (a vi são
tra di ci o nal), mas tam bém de atra ir em pre -
sas es tran ge i ras para par ti ci par do es for ço
ex por ta dor – e isso é que está fal tan do in -
cor po rar à ação go ver na men tal para o se tor.

É este, no bres Co le gas, o me ca nis mo con ce bi -
do pe los pa í ses bem-su ce di dos na ex por ta ção de
pro du tos ma nu fa tu ra dos. Re cor rem ex ten si va men te a 
essa ma ne i ra de atra ir em pre sas es tran ge i ras para
que ex por tem a par tir dos seus ter ri tó ri os. Assim,
tam bém, as se gu ram às em pre sas na ci o na is con di -
ções com pe ti ti vas com pa rá ve is às que dis põem os
con cor ren tes no mer ca do in dus tri al.

Qu e ro in sis tir, Sr. Pre si den te, que fo ram cri a das
17 zo nas de pro ces sa men to e ex por ta ção no Bra sil;
den tre elas, 4 es tão com as obras de in fra-es tru tu ra já 
con clu í das: as de Ara gua í na, no meu Esta do; as de
Imbi tu ba, em San ta Ca ta ri na; as de Rio Gran de, no
Rio Gran de do Sul e as de Teó fi lo Oto ni, em Mi nas
Ge ra is. No en tan to, por in crí vel que pa re ça, ne nhu ma
ZPE pôde ain da en trar em ope ra ção.

O Dr. Hel son Bra ga, Pre si den te da Abraz pe,
afir ma, no do cu men to que en ca mi nhou ao Mi nis tro

Sér gio Ama ral, que uma equi pe do Mi nis té rio do De -
sen vol vi men to, da Indús tria e do Co mér cio Exte ri or foi 
à Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral pe dir que não fos se
to ma da ne nhu ma pro vi dên cia vi san do à ope ra ci o na li -
za ção das ZPEs. E o al fan de ga men to da área, pela
Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, é um dos re qui si tos
exi gi dos pela lei para a ins ta la ção de em pre sas em
uma ZPE.

Infe liz men te, Se nho res, pa re ce que o ma i or ad -
ver sá rio das Zo nas de Pro ces sa men to e Expor ta ção
é o pró prio Mi nis té rio, ape sar dos be ne fí ci os ao País e 
à Na ção que ad vi ri am, sem dú vi da, da im plan ta ção
des ses me ca nis mos. 

Uma vez que o De cre to-Lei nº 2.452, de 1988,
que dis ci pli nou a cri a ção das ZPEs no Bra sil, já com -
ple tou 14 anos de exis tên cia, esta le gis la ção ne ces si -
ta ser atu a li za da e aper fe i ço a da. As cor re ções que
tor na rão esse me ca nis mo mais ágil e com pe ti ti vo in -
te gram o PL nº 146/96, de au to ria do ex-Se na dor Joel
de Hol lan da, que, na re a li da de, é um pro je to se me -
lhan te ao do atu al Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, Dr.
Mar co Ma ci el, já apro va do nes ta Casa e em tra mi ta -
ção na Câ ma ra dos De pu ta dos. A ade qua ção prin ci -
pal in clu í da nes ta pro po si ção re fe re-se à pos si bi li da -
de de a em pre sa em ZPE po der ven der no mer ca do
do més ti co até 20% da sua pro du ção.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Con ce do, com mu i ta sa tis fa ção, um apar te ao emi -
nen te Se na dor Lind berg Cury. 

No bre Se na dor Lind berg Cury, pa re ce-me que, re -
cen te men te, au to ri za ram um por to seco para Bra sí lia.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – V. Exª foi ao
âma go da ques tão, Se na dor Car los Pa tro cí nio. Pri -
me i ra men te, eu gos ta ria de fa zer um re gis tro a res pe i -
to des se Con gres so Mun di al da Orga ni za ção Mun di al 
do Co mér cio, re a li za do em Doha, nos Emi ra dos Ára -
bes. Por uma de fe rên cia do Se na do, par ti ci pei do
even to, jun ta men te com os Mi nis tros do De sen vol vi -
men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, Mi nis tro Sér gio
Ama ral, da Agri cul tu ra e Abas te ci men to, das Re la -
ções Exte ri o res, Emba i xa dor Cel so La fer, e, in clu si ve, 
o Mi nis tro José Ser ra. Lá, pu de mos sen tir que a pa la -
vra de or dem era “ex por ta ção”, e que a agri cul tu ra era 
o fa tor mais im por tan te dos de ba tes. To dos os pa í ses
que ri am ex por tar. De tec ta mos tam bém – fora pre vi a -
men te es ta be le ci do – que de ve ría mos ser con tra es -
ses sub sí di os da dos à agri cul tu ra, prin ci pal men te
pela Co mu ni da de Eco nô mi ca Eu ro péia, com des ta -
que para a Fran ça. A Fran ça, por in ter mé dio das em -
pre sas es ta ta is, já à épo ca, sub si di a va a sua agri cul -
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tu ra – como vem fa zen do até hoje –, co lo can do os
seus pro du tos para com pe tir com o Mé xi co, Índia,
Bra sil e ou tros pa í ses con si de ra dos em de sen vol vi -
men to. Tal foi o pre ju í zo que hou ve um con sen so en -
tre os 52 pa í ses pre sen tes, se não me en ga no, no
sen ti do de que es ses sub sí di os de ve ri am ser eli mi na -
dos no de cor rer do ano, para que den tro de qua tro
anos a agri cul tu ra fos se li vre e a ex por ta ção as su mis -
se im por tân cia para o nos so País, de ex ten são con ti -
nen tal e que não so fre as in tem pé ri es so fri das pe los
de ma is pa í ses. V. Exª, ao men ci o nar as ZPEs – Zo nas 
de Pro ces sa men to e Expor ta ção – o faz com mu i ta
pro pri e da de. Pre ci sa mos cri ar esse me ca nis mo para
po der mos ex por tar. E, se gun do V. Exª, há mais de de -
zes se te anos esse as sun to vem sen do de ba ti do e até
hoje não che ga mos a um de no mi na dor co mum para
algo tão im por tan te, por que toda a ri que za de nos so
País te ria um ca nal de ex por ta ção, de ven da, de ne go -
ci a ção tam bém. No bre Se na dor, que ro tam bém re gis -
trar o por to seco de Bra sí lia, tra ba lho de sen vol vi do
nes ta Ca pi tal há al gum tem po, prin ci pal men te pelo
meu su ces sor na Pre si dên cia da Asso ci a ção Co mer ci -
al do Dis tri to Fe de ral, Nuri Andra us Gas sa ni – que che -
gou a ser Mi nis tro da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci -
men to* e fa le ceu há um ano, pre ci sa men te. Nuri
Andra us le vou à fren te, jun ta men te com a Asso ci a ção 
Co mer ci al e a Fi bra, a cri a ção do por to seco, aqui em
Bra sí lia. Infor mo a V. Exª que o por to seco está fun ci o -
nan do em Aná po lis tam bém. Agra de ço a aten ção de
V. Exª nes te apar te a mim con ce di do. Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Emi nen te Se na dor Lind berg Cury, sou eu quem agra -
de ço a ma ni fes ta ção de V. Exª, que deu uma ou tra to -
na li da de ao meu pro nun ci a men to, prin ci pal men te por
V. Exª ter par ti ci pa do da úl ti ma re u nião da Orga ni za -
ção Mun di al do Co mér cio, em Doha, jun ta men te com
os ilus tres re pre sen tan tes bra si le i ros, in clu si ve o Mi -
nis tro Sér gio Ama ral*, con for me já ci tei.

V. Exª nos afir mou que a gran de pre o cu pa ção
des ses en con tros da OMC é com a ex por ta ção. To dos 
os pa í ses que rem ex por tar. Pen so que to dos os pa í -
ses têm que ex por tar. Aliás, o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que já dis se: “Expor tar ou mor rer!”

Por isso, aqui es ta mos para de fen der esse ins -
tru men to efi caz de po lí ti ca de co mér cio ex te ri or, con -
for me V. Exª irá ob ser var no de cor rer do nos so pro -
nun ci a men to. As inú me ras ZPEs – cri a das no mun do
in te i ro, so bre tu do pe los Ti gres Asiá ti cos, Mé xi co e
Esta dos Uni dos – ala van ca ram a po lí ti ca de co mér cio 
ex te ri or do nos so País.

Não adi an ta sen tar mos para dis cu tir es sas ali -
an ças mul ti la te ra is, como a Alca, como se está fa zen -

do ago ra, se não ti ver mos ins tru men tos efi ca zes para
com pe tir mos com es ses mer ca dos já con so li da dos,
uma vez que o Bra sil e ou tros pa í ses são ain da eco -
no mi as em de sen vol vi men to. Por tan to, sin to-me hon -
ra do com o apar te de V. Exª ao meu pro nun ci a men to,
que o ilus trou de ma ne i ra mu i to efi ci en te e opor tu na.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não é
mais pos sí vel ig no rar o po ten ci al des se ins tru men to.
Um re la tó rio di vul ga do em 1999, pela Inter na ti o nal
La bour Orga ni za ti on (ILO), re gis tra que ha via, na -
que le ano, mais de 850 zo nas fran cas no mun do, com
cer ca de 27 mi lhões de pes so as em pre ga das.

Nos Esta dos Uni dos, eram 121 fo re ign-tra de -
zo nes em ope ra ção e mais 210 sub zo nes; 2820 em -
pre sas in te gram es ses pro gra mas e em pre gam 340
mil pes so as. Mo vi men ta ram US$173,1 bi lhões e ex -
por ta ram US$16,8 bi lhões, na que le ano de 1999.

No Mé xi co ha via, em 1999, 107 des ses par ques
in dus tri a is, com 4.420 em pre sas, em pre gan do 1,3 mi -
lhões de tra ba lha do res.

Na Eu ro pa, exis tem 33 zo nas fran cas e 220 de pó -
si tos fran cos, com fa ci li da des le ga is se me lhan tes às
ZPEs. Na Co mu ni da de Andi na, fun ci o nam 40 zo nas
fran cas. As do Su des te Asiá ti co são mu i to bem su ce di -
das, sen do que as 142 das Fi li pi nas são res pon sá ve is
por mais da me ta de das ex por ta ções da que le país.

O exem plo mais es cla re ce dor, no bres Co le gas,
vem da Chi na, onde as qua tro zo nas fran cas cri a das
em 1978 se ex pan di ram, sen do, atu al men te, 124.
Cons ti tu em o prin ci pal fa tor de cres ci men to eco nô mi -
co que aque le país vem apre sen tan do nos úl ti mos 10
anos, pe río do em que as ex por ta ções chi ne sas cres -
ce ram 25 ve zes.

O mo de lo chi nês vem sen do adap ta do à re a li da -
de de vá ri os pa í ses, como a Índia e as na ções do Les -
te Eu ro peu, prin ci pal men te Rús sia, Ucrâ nia e Po lô nia.

A pro pó si to, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na -
do res, a edi ção da re vis ta Veja, de 17 de ju lho pas -
sa do, no ti ci ou que a Amé ri ca La ti na en fren ta a con -
cor rên cia de na ções do Les te Eu ro peu na dis pu ta
por in ves ti men tos es pa nhóis. Nes ta par te do mun -
do, ca í ram de 20 bi lhões de dó la res, em 1999, para
4 bi lhões, em 200, sen do que a Po lô nia é a nova
Meca des sas apli ca ções.

A lis ta de exem plos é lon ga, e não há ne ces si da -
de de es go tá-la. Pen so que o es sen ci al já foi dito.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, afir ma o
Dr. Hel son Bra ga, pro fun do co nhe ce dor do as sun to,
que não te mos uma po lí ti ca de ex por ta ções; dis po -
mos – e mu i to li mi ta da men te – de con ces sões de be -
ne fí ci os para as em pre sas aqui ins ta la das au men ta -
rem suas ex por ta ções. 
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A im plan ta ção de fi ni ti va das ZPEs se cons ti tu i rá no
gran de sal to qua li ta ti vo e quan ti ta ti vo de nos sa po lí ti ca de 
ex por ta ções. Então, sim, o Bra sil con ta rá, fi nal men te,
com uma ver da de i ra po lí ti ca de co mér cio ex te ri or.

Pre o cu pa do com o fu tu ro do País e do povo bra -
si le i ro, con cla mo os meus no bre pa res a nos unir mos
em tor no do ob je ti vo de im plan ta ção das ZPEs. Lem -
bro-lhes que esse me ca nis mo im pul si o na dor do de -
sen vol vi men to es ta rá pre sen te em to das as re giões
do Bra sil e será um ge ra dor de em pre gos, de bem es -
tar e de pro gres so.

Sem pre se as se gu rou, emi nen te Se na dor Lind -
berg Cury, que as ZPEs não fo ram im plan ta das no
País até hoje por ca u sa de São Pa u lo. Na que la épo ca
sa bía mos efe ti va men te da dis cor dân cia do ex-Mi nis -
tro Cló vis Car va lho com re la ção à po lí ti ca das ZPEs,
mas nós já te mos 17 ZPEs cri a das, qua tro já ins ta la -
das, fal tan do ape nas o al fan de ga men to para que em -
pre sas pos sam ne las se ins ta lar.

 Espe ro sen si bi li zar o novo Pre si den te – que não
é exa ta men te de São Pa u lo, por que é um nor des ti no,
em bo ra te nha fe i to toda a sua vida de sin di ca lis ta e
gran de po lí ti co de re no me in ter na ci o nal na que le Esta -
do – apre sen tan do esse ins tru men to mu i to im por tan te
de ge ra ção de em pre go e ren da, so bre tu do de ex por -
ta ção para o equi lí brio da ba lan ça co mer ci al bra si le i ra.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do Go -
ver no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti)  –
V. Exª tem a pa la vra.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
pedi a pa la vra para fa zer dois re gis tros rá pi dos. O pri -
me i ro, um re gis tro aus pi ci o so. É que o su pe rá vit co -
mer ci al bra si le i ro des te ano já é re cor de, com mais de
11 bi lhões de dó la res. Mais do que isso. O su pe rá vit
bra si le i ro co mer ci al, que até en tão era ne ga ti vo, des de
o iní cio do Pla no Real, pas sa a ser po si ti vo em mais de
1,5 bi lhão de dó la res. Por tan to, de 1994 até ago ra, se
for mos com pu tar im por ta ções e ex por ta ções, ve re mos 
que hou ve um su pe rá vit a par tir des te ano, o que é um
dado ex tre ma men te im por tan te para si na li zar para o
fu tu ro, para o in gres so de dó la res no País. Por tan to,
peço a trans cri ção da ma té ria “Su pe rá vit co mer ci al já é 
re cor de: US$11,13 bi”, do jor nal O Glo bo.

A se gun da ob ser va ção que faço, Sr. Pre si den te,
diz res pe i to a uma vo ta ção que ocor re rá hoje na Câ ma -
ra dos De pu ta dos. De ve re mos vo tar hoje a Me di da Pro -
vi só ria nº 66, que de fi ne al gu mas ques tões de re ce i ta
no pre sen te e no fu tu ro or ça men to fe de ral. O re la tor Be -

ni to Gama, tem fe i to um es for ço gran de no sen ti do de
que essa vo ta ção pos sa ser im ple men ta da, mas que ro
aqui fa zer um ape lo ao Par ti do dos Tra ba lha do res e aos
par ti dos vin cu la dos ao fu tu ro go ver no. É que nós, do
PSDB, to ma mos uma po si ção mu i to cla ra, a po si ção de
que para man ter o ní vel de 27,5 da alí quo ta do Impos to
de Ren da e man ter o ní vel de 9% da Con tri bu i ção So ci -
al So bre o Lu cro é pre ci so vin cu lar essa vo ta ção à de fi -
ni ção do sa lá rio mí ni mo de R$240,00. Não que re mos
de i xar a de fi ni ção do sa lá rio mí ni mo para abril. Qu e re -
mos de fi nir o sa lá rio mí ni mo no pre sen te Orça men to,
que é onde deve ser de fi ni do, por que lá de ve rão es tar
de fi ni das e vin cu la das as des pe sas para a Pre vi dên cia
So ci al que, na ver da de, é a gran de ques tão a ser re sol -
vi da quan do se dá au men to de sa lá rio mí ni mo.

Por tan to, ape lo ao Par ti do dos Tra ba lha do res
para que con cor de com o sa lá rio mí ni mo de R$240,00. 
Isso é um piso, a par tir daí po de re mos até che gar, no
fu tu ro, a um sa lá rio mí ni mo ma i or. Mas, sem dú vi da,
não que re mos a in de fi ni ção, como me pa re ce ser a
pro pos ta do PT, de pe gar os re cur sos que nós, da Co -
mis são de Re ce i ta do Orça men to, já alo ca mos e de fi -
ni mos. Exis tem re cur sos na pre vi são do Orça men to
para dar os R$240,00 de sa lá rio mí ni mo. Estão no re la -
tó rio da re ce i ta, do qual sou um dos ar tí fi ces, 3,8 bi -
lhões no or ça men to da se gu ri da de para, efe ti va men te, 
dar o au men to do sa lá rio mí ni mo. Não tem por que pe -
gar es ses re cur sos e de i xar numa re ser va de con tin -
gên cia para ser dis cu ti do no pró xi mo ano.

O PT sem pre lu tou, pri me i ro, para de fi nir o va lor
sa lá rio mí ni mo na Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as que
era vo ta da no meio do ano e, de po is, para de fi nir o au -
men to do sa lá rio mí ni mo no Orça men to fe de ral quan -
do era vo ta do. Espe ro que o PT não te nha mu da do a
sua po si ção e que con cor de com essa ques tão do sa -
lá rio mí ni mo de R$240,00, para que, efe ti va men te,
pos sa mos vo tar hoje a Me di da Pro vi só ria nº 66, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos e, pos te ri or men te, no Se na do,
elen can do os re cur sos ne ces sá ri os para que os su -
bre la to res e o re la tor-ge ral do Orça men to pos sam tra -
ba lhar ra pi da men te no sen ti do de que, ain da este
ano, te nha mos con di ções de apro var o Orça men to.

Fi cam aqui o meu re gis tro e o meu ape lo. Inde -
pen den te da vo ta ção da Câ ma ra dos De pu ta dos, no
Se na do ire mos dis cu tir a ques tão da Me di da Pro vi só -
ria nº 66, de 2002.

DOCUMENTO A QUE SER REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁEM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Ro me ro
Jucá, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá -
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre 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, o tema que pre ten do abor dar nes ta tar de
é, em par te, aque le a que o Se na dor Ro me ro Jucá se
re fe riu: a Me di da Pro vi só ria nº 66, que tra mi ta na Câ -
ma ra dos De pu ta dos e tem como re la tor o De pu ta do
Be ni to Gama. Essa me di da deve ser vo ta da ain da no
dia de hoje. 

Sr. Pre si den te, Srªs Srs. Se na do res, gos ta ria de
res sal tar aqui os as pec tos des sa me di da pro vi só ria
que di zem res pe i to ao co mér cio. Re gis tro nes te ple -
ná rio a pre o cu pa ção da Con fe de ra ção Na ci o nal do
Co mér cio, CNC – or ga ni za ção que re pre sen ta, no
pla no na ci o nal, os di re i tos e in te res ses do co mér cio
de bens e ser vi ços, con gre gan do cer ca de 34 fe de ra -
ções, 800 sin di ca tos e mais de 4 mi lhões de es ta be le -
ci men tos co mer ci a is por todo o País –, com a Me di da
Pro vi só ria nº 66/02, que dis põe so bre a não cu mu la ti -
vi da de da co bran ça da con tri bu i ção para os Pro gra -
mas de Inte gra ção So ci al (PIS) e de For ma ção do Pa -
tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co, o Pa sep.

Na par te ini ci al da me di da pro vi só ria fi gu ram
dis po si ti vos para subs ti tu ir a in ci dên cia em cas ca ta
da con tri bu i ção ao PIS por uma in ci dên cia de va lor
agre ga do. É ver da de que a me di da pro vi só ria, no que
tan ge ao PIS, be ne fi cia a in dús tria e o co mér cio de
ele va do por te. Po rém, o au men to da alí quo ta de
0,65% para 1,65% do fa tu ra men to im por ta rá, para
uns, a re du ção do mon tan te a re co lher, e, para ou tros, 
a ele va ção des ses va lo res.

Para a ma i or par te dos es ta be le ci men tos co -
mer ci a is, es pe ci al men te os va re jis tas, e a qua se to ta -
li da de das em pre sas do se tor de ser vi ços, o va lor da
con tri bu i ção para o PIS será in ques ti o na vel men te au -
men ta do. Esta ri am ex clu í das des sa so bre car ga fis cal
ape nas as gran des em pre sas, que, de modo ge ral,
têm pou co va lor agre ga do, como a mão-de-obra, as
mi cro em pre sas in clu í das no Sim ples e as em pre sas
do se tor de ser vi ços op tan tes pela tri bu ta ção do
Impos to de Ren da pelo lu cro pre su mi do. No en tan to,
mes mo es sas em pre sas ex clu í das do novo sis te ma
por par ti ci pa rem do re gi me do lu cro pre su mi do ou do
Sim ples re ce be rão par te do ônus, na me di da que
com pra rem in su mos car re ga dos de 1,65% de con tri -
bu i ção para o PIS, sem di re i to a com pen sa ção.

Não obs tan te os as pec tos fa vo rá ve is, como a
trans for ma ção de uma in ci dên cia em cas ca ta em in ci -
dên cia so bre o va lor agre ga do, a clas se co mer ci al de
bens e ser vi ços, além de ar car com o au men to da car -
ga tri bu tá ria, en fren ta ain da a bu ro cra ti za ção do sis te -
ma, uma vez que fi ca rá obri ga da a mais uma es cri ta
fis cal, di fe ren te das re la ti vas ao IPI e ao ICMS, e, so -
bre tu do, será dis pen sa do a ela um tra ta men to não
igua li tá rio no que diz res pe i to aos es to ques exis ten -
tes em 1º de de zem bro pró xi mo, que fo ram tri bu ta dos
vá ri as ve zes pelo sis te ma em cas ca ta e, ago ra, vão
pa gar 1,65% so bre o novo fa tu ra men to, com di re i to a
aba te rem não 1,65% mas ape nas 0,65%.

Esses as pec tos fo ram en ca mi nha dos pela Con -
fe de ra ção Na ci o nal do Co mér cio a to dos os De pu ta -
dos e Se na do res e, em es pe ci al, aos lí de res do Go -
ver no e par ti dá ri os. Fo ram re gis tra dos, ain da, em di -
ver sos edi to ri a is do seu Pre si den te, Anto nio Oli ve i ra
San tos, nos prin ci pa is jor na is do País.

Con for me os es tu dos da Con fe de ra ção Na ci o -
nal do Co mér cio, CNC, para que a Me di da Pro vi só ria
nº 66/02 si na li ze o iní cio de uma re for ma tri bu tá ria são 
in dis pen sá ve is as se guin tes al te ra ções:

1) ex clu são das em pre sas do se tor de
ser vi ço da in ci dên cia da con tri bu i ção pelo
novo fi gu ri no ou, al ter na ti va men te, per mis -
são para o des con to de um cré di to pre su mi -
do, como es ta ria sen do pro pos to em re la ção 
ao se tor da agro in dús tria;

2) au to ri za ção para que as em pre sas
do se tor de ser vi ços tam bém pos sam op tar
pelo re gi me do Sim ples em con di ções iso -
nô mi cas com as que são ofe re ci das às de -
ma is em pre sas, até mes mo em res pe i to à
nor ma do art. 150, II, da Cons ti tu i ção;

3) atu a li za ção dos es to ques pela alí quo -
ta de 1,65% e não pela alí quo ta de 0,65%.

Assim sen do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, so li ci ta mos aten ção es pe ci al, prin ci pal men te
dos lí de res do Go ver no e par ti dá ri os, para os as pec -
tos pre ju di ci a is da MP nº 66/02 le van ta dos pela
Con fe de ra ção Na ci o nal do Co mér cio, por que são
jus tas as suas pon de ra ções. Se a me di da pro vi só ria
for apro va da da for ma como se apre sen ta, es ta re -
mos one ran do ain da mais a car ga tri bu tá ria de mais
de qua tro mi lhões de em pre sas co mer ci a is de bens
e ser vi ços, que hoje re pre sen tam o seg men to que
mais gera em pre gos e que mais em pre ga no País.

Por isso, que ro tam bém fa zer aqui um ape lo às
Srªs e aos Srs. Se na do res: che gan do a esta Casa
essa me di da sem al te ra ções, que o Se na do Fe de ral
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pro mo va mo di fi ca ções para ade quá-la à re a li da de
bra si le i ra, con for me su ge ri do pela Con fe de ra ção Na -
ci o nal do Co mér cio.

Era o que ti nha a re gis trar, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 674, DE 2002

Nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, com bi na do com o art. 216, I, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a Vos sa Exce -
lên cia, seja so li ci ta do a Empre sa de Cor re i os e Te lé -
gra fos – ECT, por meio do Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções, o se guin te as se guin tes in for ma ções:

1. Qu a is os cri té ri os ado ta dos pela ECT
para in se rir a pu bli ci da des de seus pro du tos,
na pu bli ca ção de bor do da em pre sa de Trans -
por tes Aé re os Ma rí lia – TAM, no mi na da “Alma -
na que Bra sil de Cul tu ra Po pu lar”.

2. A quan to tem po es tas in ser ções
vêm sen do re a li za das?

3. Qual o mon tan te fi nan ce i ro apli ca do
no pa tro cí nio pela ECT?

4. Que se jam en vi a das có pi as dos
con tra tos e adi ti vos re la ti vos ao pa tro cí nio.

Sala das Ses sões, 26 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Mo re i ra Men des.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

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

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 675, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do art. 255, item
12, do Re gi men to Inter no, seja des pa cha do,
tam bém, à Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos – CAE, o PLC nº 57/2002, de au to ria do
De pu ta do Wal dir Pi res, que “Insti tui o Pro -
gra ma Per ma nen te de Com ba te à Seca –
PROSECA”.

Jus ti fi ca ção

Ten do em vis ta que a pro po si ção, em seu art. 3º,
pre vê a ad mi nis tra ção de re cur sos pro ve ni en tes de
di ver sas fon tes, en ten de mos que se im põe, tam bém,
o seu exa me pela co mis são te má ti ca com pe ten te, no
caso, a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos – CAE,
foro ade qua do para a dis cus são do as sun to.

Sala das Ses sões, 26 de no vem bro de 2002. –
Se na dor, Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to que aca ba de ser lido será in clu í do em Ordem 
do Dia opor tu na men te.

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

É lido o se guin te:

Bra sí lia, 26 de no vem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em con for mi da de com o § 6º do art. 65, do Re gi -

men to Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que pas sa rei a exer cer as fun ções de Lí -
der do Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, nes ta
Casa.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Be ní cio Sam pa io,
Lí der do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

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

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 2, DE 2002

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 2, de 2002, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ri car do San tos,
que al te ra o § 5º do art. 212 da Cons ti tu i ção
Fe de ral (des ti na ção do sa lá rio-edu ca ção),
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 486, 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.

Trans cor re hoje a quar ta ses são de dis cus são.
Em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)
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Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 21, DE 2001

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 21, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Antô nio Car los
Va la da res, que al te ra a re da ção do ar ti go 6º 
da Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta aos di -
re i tos so ci a is o di re i to à ali men ta ção), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 783, 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 Se bas tião
Ro cha.

Re a li za-se hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 52, DE 2001

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 52, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro ber to Re -
quião, que acres cen ta in ci so e pa rá gra fo
úni co ao art. 49 e in ci so ao art. 84 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral (com pe tên ci as pri va ti vas do
Con gres so Na ci o nal e da Pre si dên cia da
Re pú bli ca re fe ren tes a atos in ter na ci o na is),
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 861, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li -
be ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis -
cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 255, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 255, de 2002 (nº 1.256/
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
Novo Mi lê nio a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Umu a ra ma, 
Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 989, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Chi co Sar to ri.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 255, DE 2002

(nº 1.256/01, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato a que se au to ri za a
Asso ci a ção Novo Mi lê nio a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Umu a ra ma, 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 741, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za 
a Asso ci a ção Novo Mi lê nio 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 Umu a ra ma, 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 5:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 263, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 263, de 2002 (nº 1.049/
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que au to ri za a Obra de Assis tên cia
Pa ro qui al de Ca cho e i ra – OAPC a exe cu tar
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ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 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 990, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Anto nio Car los Jú ni or.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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 263, DE 2002

(Nº 1.049/01, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Obra de
Assis tên cia Pa ro qui al de Ca cho e i ra –
OAPC 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 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 459, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Obra de Assis tên cia Pa ro qui al de Ca cho e i ra – OAPC
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 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.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 283, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 283, de 2002 (nº 1.327/
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 Ita gi bá a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ita gi bá,
Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 991, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Anto nio Car los Jú ni or.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.

Em vo ta ção.
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 DECRETO LEGISLATIVO
Nº 283, DE 2002

(Nº 1.327/2001, 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 Ita gi bá a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ita gi ba, Esta do da Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por -

ta ria nº 406, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ita gi ba 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 Ita gi bá, Esta do
da Ba hia.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 289, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 289, de 2002 (nº 1.365/
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a ABCI – Asso ci a -
ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria de
Inham bu pe a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Inham bu pe,
Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 992, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Anto nio Car los Jú ni or.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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 289, DE 2002

(Nº 1.365/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a ABCI –
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co -
mu ni tá ria de Inham bu pe a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de Inham bu pe, 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 ofe re ce a

Por ta ria nº 950, e 14 de se tem bro de 2000, que au to -
ri za a ABCI – Asso ci a ção Be ne fi cen te e cul tu ral co -
mu ni tá ria de Inham bu pe, Esta do da Ba hia.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 294, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 294, de 2002 (nº 1.385/
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 Ami gos de Ta qua ra na a exe cu tar 
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de Ta qua ra na, Esta do de Ala go as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 958, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Adir Gen til.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 294, DE 2002

(Nº 1.385/01, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato au to ri za a Asso ci a ção
Co mu ni tá ria e Cul tu ral Ami gos de Ta qua -
ra na a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ta qua ra na,
Esta do de Ala go as.

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

Art. 1º apro va do o ato a que se re fe re a Por ta ria
nº 139, de 26 de mar ço de 2001, que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Ami gos de Ta qua ra na a 
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ta -
qua ra na, Esta do de Ala go as.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 295, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 295, de 2002 (nº 1.389/
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 Nos sa Se nho ra da Con ce i ção a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ta bo cas do Bre jo Ve lho,
Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 993, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Anto nio Car los Jú ni or.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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 295, DE 2002

(Nº 1.389/01, 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 Nos sa Se nho ra da Con -
ce i ção, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria, na ci da de de Ta bo cas
do Bre jo Ve lho, Esta do da Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 83, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Nos sa Se nho ra da Con ce i -
ção a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi -
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da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Ta bo cas do Bre jo Ve lho, Esta do da Ba hia.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 297, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 297, de 2002 (nº 1.406/
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que au to ri za a Fun da ção Cen tro de 
Apo io So ci al de Ca i ru 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 i -
ru, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 959, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra
ad hoc: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 297, DE 2002

(Nº 1.406/01, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Fun da -
ção Cen tro de Apo io So ci al de Ca i ru 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 i ru, 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 751, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za 
a Fun da ção Cen tro de Apo io So ci al de Ca i ru 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 i ru,
Esta do da Ba hia.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 299, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 299, de 2002 (nº 1.422/
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 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 960, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
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 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 Con gres so Na ci o nal de cre ta: 

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à
Por ta ria nº 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.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 12:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 300, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 300, de 2002 (nº 1.426/
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
Pro te ção 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 961, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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 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 -
ção de Pro te ção 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 à
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 rá.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 13:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 301, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 301, de 2002 (nº 1.427/
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 Fe li pen se a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Fe li pe Gu er ra, Esta do do Rio
Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 962, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Luiz Otá vio.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 301, DE 2002

(Nº 1.427/01, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato a que au to ri za a Asso -
ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio
Fe li pen se a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Fe li pe
Gu er ra, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 67, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to -
ri za a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio
Fe li pen se a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Fe li pe Gu er ra, 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.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 14:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 302, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 302, de 2002 (nº 1.430/
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 Rá dio
Clu be Opção Co mu ni tá ria 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 ta lão, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 963, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 302, DE 2002

(Nº 1.430/01, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ao que au to ri za a Asso ci a -
ção Rá dio Clu be op ção Co mu ni tá ria a exe -
cu tar ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria 
na ci da de de Ca ta lão, Esta do de Go iás.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 104, de 21 de fe ve re i ro de 2001, que au -
to ri za a Asso ci a ção Rá dio Clu be Opção Co mu ni tá ria 
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 ta lão, Esta do de Go iás.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 15:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 303, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 303, de 2002 (nº 1.431/
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 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
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Eu cli des da Cu nha, Esta -
do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 995, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Anto nio Car los Jú ni or.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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 303, DE 2002

(Nº 1.431/01, 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 Edu ca ção e Cul tu ra, 
Nos sa Se nho ra da Con ce i ção, de Eu cli -
des a Cu nha a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria a ci da de e Eu cli des
da Cu nha, Esta do a Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fia apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 73, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria da 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
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 a ci da de de Eu cli -
des da Cu nha, 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.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 16:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 310, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 310, de 2002 (nº
1.498/2001, 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 São Se bas tião a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Co im bra, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 967, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
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 310, DE 2002

(Nº 1.448/01, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Cul tu ral São Se bas tião a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Co im bra, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 202, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral São Se bas tião 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 Co im bra, Esta do 
de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 17:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 311, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 311, de 2002 (nº
1.549/2001, 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 Cul tu ral e Eco ló gi ca Rio dos

Bois a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ani cuns, Esta do de
Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 968, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 311, DE 2002

(Nº 1.549/01, 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 Cul tu ral e Eco ló gi ca
Rio dos Bois a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ani -
cuns, Esta do de Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 501, de 23 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Eco ló gi ca Rio dos
Bois 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 Ani cuns, Esta do de Go iás.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 18:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 313, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 313, de 2002 (nº
1.554/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
da Rá dio Co mu ni tá ria Ci da da nia 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 Ale xan dria, Esta do do Rio Gran de 
do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 969, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Be ní cio Sam pa io.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
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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.
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 313, DE 2002

(Nº 1.554/01, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Ci da da nia
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 Ale xan dria,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 90, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ria a
Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Ci da da nia 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 Ale -
xan dria, 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 19:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 348, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 348, de 2002 (nº
1.480/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Rede For tal de Co mu ni ca ções 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 Ce dro,
Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.087, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Luiz Pon tes.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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 348, DE 2002

(Nº 1.480/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Rede For tal de Co mu ni ca ções 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 Ce dro, 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 262, de 16 de maio de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Rede For tal de Co mu ni ca ções 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 Ce dro, 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) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Pas sa-se ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to 
nº 673, de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te,
para o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, 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 fi gu ra rá na Ordem do Dia da se gun da

ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter mos do art. 345,
II, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, ofí cio do Pri me i ro-Se cre tá rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

É lido o se guin te:

PS-GSE Nº 731/02

Bra sí lia, 21 de no vem bro de 2002

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser sub -

me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, o in clu so
Pro je to de Lei de Con ver são nº 29, da 2002, do Po der
Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 64/02), que “Dis põe so -
bre re cur sos para sub ven ção a con su mi do res de ener -
gia elé tri ca da Sub clas se ba i xa Ren da, dá nova re da -
ção aos arts. 27 e 28 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, e dá ou tras pro vi dên ci as.”, con for me o dis pos to
no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada
pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Se ve ri no Ca val -
can ti, Pri me i ro-Se cre tá rio.
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 29, DE 2002

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 64, de 2002)

Dis põe so bre re cur sos para sub ven -
ção a con su mi do res de ener gia elé tri ca da
Sub clas se Ba i xa Ren da, dá nova re da ção
aos arts. 27 e 28 da Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As con ces si o ná ri as e per mis si o ná ri as de

ser vi ço pú bli co de ener gia elé tri ca so men te po de rão
ofe re cer os di re i tos emer gen tes e qual quer ou tro ati vo
vin cu la do à pres ta ção do ser vi ço pú bli co, em ga ran tia
de em prés ti mo, fi nan ci a men to ou qual quer ou tra ope -
ra ção vin cu la da ao ob je to da res pec ti va con ces são.

Pa rá gra fo úni co. Excep ci o nal men te, as con ces -
si o ná ri as de ser vi ço pú bli co de ener gia elé tri ca po de -
rão ofe re cer ga ran ti as a fi nan ci a men tos de em pre en -
di men tos de ge ra ção de ener gia elé tri ca de que par ti -
ci pem di re ta ou in di re ta men te, ou tor ga dos an tes da
vi gên cia des ta lei.

Art. 2º A par tir de 1º de ja ne i ro de 2003, as con -
ces si o ná ri as de ser vi ço pú bli co de dis tri bu i ção so -
men te po de rão es ta be le cer con tra tos de com pra de
ener gia elé tri ca por meio de li ci ta ção, na mo da li da de
de le i lão, ou por meio dos le i lões pú bli cos pre vis tos no 
art. 27 da Lei nº 10.438, de 2002.

§ 1º Exclu em-se do dis pos to no ca put:
I – os di re i tos à con tra ta ção, en tre as so ci e da -

des co li ga das, con tro la das e con tro la do ras ou vin cu -
la das à con tro la do ra co mum, nos li mi tes es ta be le ci -
dos em re gu la men ta ção;

II – os con tra tos fir ma dos por con ces si o ná ri as e
per mis si o ná ri as de ser vi ço pú bli co de ener gia elé tri ca 
que atu em nos sis te mas iso la dos e os con tra tos bi la -
te ra is cujo ob je to seja a com pra e ven da de ener gia
pro du zi da por fon tes eó li ca, so lar, pe que nas cen tra is
hi dre lé tri cas e bi o mas sa.

§ 2º Para co brir even tu a is di fe ren ças en tre o
mon tan te de ener gia con tra ta da e o mer ca do efe ti va -
men te re a li za do, as con ces si o ná ri as de ser vi ço pú bli -
co de dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca po de rão ce le -
brar con tra tos de com pra e ven da de ener gia elé tri ca
de for ma dis tin ta da pre vis ta no ca put, con for me re -
gu la men ta ção a ser es ta be le ci da.

Art. 3º Os con su mi do res de ener gia elé tri ca das
con ces si o ná ri as ou per mis si o ná ri as de ser vi ço pú bli -
co que não exer ce ram a op ção pre vis ta nos arts. 15 e
16 da Lei nº 9.074, de 7 de ju lho de 1995, de ve rão
subs ti tu ir os atu a is con tra tos de for ne ci men to de

ener gia por con tra tos equi va len tes de co ne xão e uso
dos sis te mas de trans mis são e dis tri bu i ção e de com -
pra de ener gia elé tri ca.

§ 1º O va lor da ta ri fa de ener gia elé tri ca re fe ren -
te aos con tra tos de com pra de que tra ta o ca put será
es ta be le ci do em con for mi da de com a po lí ti ca ener gé -
ti ca e por re gu la men ta ção da Ane el.

§ 2º A al te ra ção dos con tra tos de que tra ta este
ar ti go será re a li za da sem pre ju í zo dos di re i tos es ta -
be le ci dos nos con tra tos em vi gor, de ven do as con -
ces si o ná ri as e per mis si o ná ri as, com an te ce dên cia de 
no mí ni mo no ven ta dias da sua ex tin ção ou pror ro ga -
ção au to má ti ca, en ca mi nhar para o con su mi dor o tex -
to dos no vos con tra tos.

§ 3º Na apli ca ção des te ar ti go, sal vo as al te ra -
ções ne ces sá ri as para cons ti tu i ção dos con tra tos de
co ne xão e uso dos sis te mas elé tri cos, as de cor ren tes
de dis po si ti vos le ga is su per ve ni en tes e as li vre men te
pac tu a das pe las par tes, é ve da do à con ces si o ná ria e
per mis si o ná ria in tro du zir uni la te ral men te nos no vos
con tra tos de for ne ci men to ou tras al te ra ções.

Art. 4º Fica au to ri za da a con ces são de sub si dio
para re du ção da ta ri fa de trans por tes de gás na tu ral
com re cur sos pro ve ni en tes de par ce la do pro du to da
ar re ca ção da Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí -
nio Eco nô mi co, de que tra ta a Lei nº 10.336, de 19 de
de zem bro de 2001.

Pa rá gra fo úni co. O mon tan te anu al do sub si dio
não po de rá ul tra pas sar a R$500.000.000,00 (qui -
nhen tos mi lhões de re a is), ob ser va dos os li mi tes da
Lei Orça men tá ria Anu al.

Art. 5º Fica au to ri za da a con ces são de sub ven -
ção eco nô mi ca com a fi na li da de de con tri bu ir para a
mo di ci da de da ta ri fa de for ne ci men to de ener gia elé -
tri ca aos con su mi do res fi na is in te gran tes da Sub clas -
se Re si den ci al Ba i xa Ren da a que se re fe re a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, com efe i to a par tir da
data de sua pu bli ca ção.

§ 1º A sub ven ção de que tra ta este ar ti go será
cus te a da com re cur sos fi nan ce i ros ori un dos:

I – do adi ci o nal de di vi den dos de vi dos à União
pela Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S.A. –
ELETROBRAS, as so ci a do às re ce i tas adi ci o na is au -
fe ri das pe las con ces si o ná ri as ge ra do ras de ser vi ço
pú bli co, sob con tro le fe de ral, com a co mer ci a li za ção
de ener gia elé tri ca nos le i lões pú bli cos de que tra ta o
art. 27 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002; e

II  –  na in su fi ciên cia dos re cur sos pre vis tos no
in ci so I, nos exer cí ci os de 2002 e 2003, com re cur -
sos da Re ser va Glo bal de Re ver são  –  RGR, ins ti tu í -
da pela Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, cuja
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pror ro ga ção de ar re ca da ção foi ex ten di da até o ano
2010, por for ça do art. 18 da Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002.

§ 2º Para efe i to de cál cu lo do adi ci o nal de di vi -
den dos de que tra ta o § 1º, se rão con si de ra das as re -
ce i tas ori un das da co mer ci a li za ção da ener gia elé tri -
ca de cor ren te da re du ção gra du al de con tra ta ção de
que tra ta o in ci so II do art. 10 da Lei nº 9.648, de 27 de
maio de 1998.

§ 3º o mon tan te as so ci a do de no mí ni mo ses -
sen ta e no má xi mo oi ten ta por cen to do adi ci o nal de
di vi den dos re fe ri do no § 1º será uti li za do no cus te io
da sub ven ção a que se re fe re este ar ti go.

§ 4º Com pe ti rá à Ane el im ple men tar a apli ca ção 
dos re cur sos da sub ven ção eco nô mi ca re fe ri da nes te
ar ti go.

Art. 6º Os arts. 27 e 28 da Lei nº 10.438, de 26 de 
abril de 2002, pas sam a vi go rar com a se guin te re da -
ção:

“Art. 27. .................................................
..............................................................
§ 5º As con ces si o ná ri as de ge ra ção de 

que tra ta o ca put po de rão co mer ci a li zar
ener gia elé tri ca con for me re gu la men to a ser 
ba i xa do pelo Po der Exe cu ti vo nas se guin tes 
for mas:

I  –  le i lões ex clu si vos com con su mi do -
res fi na is;

II – adi ta men to dos con tra tos que es te -
jam em vi gor na data de pu bli ca ção des ta
lei, de ven do a re gu la men ta ção es ta be le cer
data li mi te e pe río do de tran si ção para a vi -
gên cia des te adi ti vo; e

III  –  ou tra for ma es ta be le ci da na re -
gu la men ta ção.

§ 6º As con ces si o ná ri as de ge ra ção de 
ser vi ço pú bli co sob con tro le fe de ral ou es ta -
du al po de rão ne go ci ar ener gia nas li ci ta -
ções, na mo da li da de de le i lão, re a li za das
pe las con ces si o ná ri as de ser vi ço pú bli co de 
dis tri bu i ção.

§ 7º As con ces si o ná ri as de ge ra ção de 
ser vi ço pú bli co sob con tro le fe de ral ou es ta -
du al po de rão adi tar os con tra tos ini ci a is ou
equi va len tes que es te jam em vi gor na data
de pu bli ca ção des ta lei, não se apli can do,
nes te caso, o dis pos to no ca put e no in ci so
II do art. 10 da Lei nº 9.648, de 27 de maio
de 1998.”(NR)

“Art. 28. A par ce la de ener gia que não
for co mer ci a li za da na for ma de que tra ta o

art. 27 de ve rá ser li qui da da no mer ca do de
cur to pra zo do MAE.”(NR)

Art. 7º O Po der Exe cu ti vo edi ta rá os atos ne -
ces sá ri os à re gu la men ta ção des ta lei, e da Lei nº
10.433, de 24 de abril de 2002, no que cou ber.

Art. 8º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Câ ma ra dos De pu ta dos, 21 de no vem bro de
2002. – Aé cio Ne ves, Pre si den te.

MEDIDA PROVISORIA Nº 64, DE 2002

Esta be le ce ex ce ção ao al can ce do
art. 20 da Lei n° 10.192, de 14 de fe ve re i ro 
de 2001, que dis põe so bre me di das com -
ple men ta res ao Pla no Real, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

(Pu bli que-se. Sub me ta-se ao ple ná rio.)

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. 1º Não se apli ca o dis pos to no § 1º do art. 2º
da Lei nº 10.192, de 14 de fe ve re i ro de 2001, aos con -
tra tos de ener gia elé tri ca co mer ci a li za da pe las con -
ces si o ná ri as ge ra do ras de ser vi ços pú bli cos fe de ra is
e pe las con ces si o ná ri as de ge ra ção de ser vi ços pú -
bli cos es ta du a is, que vi e rem a ser fir ma dos em de cor -
rên cia dos le i lões pú bli cos de que tra ta o art. 27 da Lei 
nº 10.438, de 26 de abril de 2002, e ao re pas se da
res pec ti va ener gia aos con su mi do res fi na is.

§ 1º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se, tam bém,
aos con tra tos de ener gia elé tri ca co mer ci a li za da pe -
las de ma is em pre sas ge ra do ras e pro du to res in de -
pen den tes de ener gia re sul tan tes de suas par ti ci pa -
ções nos re fe ri dos le i lões pú bli cos, e ao re pas se da
res pec ti va ener gia aos con su mi do res fi na is.

§ 2º A ex ce ção de que tra ta este ar ti go fica res -
tri ta aos ca sos e con di ções es ta be le ci das pelo Mi nis -
tro de Esta do da Fa zen da, por pro pos ta do Mi nis tro
de Esta do de Mi nas e Ener gia.

Art. 2º O exer cí cio de ati vi da des com pe ti ti vas de
co mer ci a li za ção de ener gia por pes soa ju rí di ca con -
ces si o ná ria de ser vi ço pú bli co de dis tri bu i ção so men -
te po de rá ocor rer me di an te a prá ti ca de ta ri fas ho mo -
lo ga das pela Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca  –
ANEEL para cada clas se de con su mo.

§ 1º As em pre sas con ces si o ná ri as de ser vi ço
pú bli co de dis tri bu i ção po de rio pra ti car pre ços in fe ri o -
res às ta ri fas ho mo lo ga das pela Ane el des de que seja 
ob ser va da a iso no mia en tre os con su mi do res de urna 
mes ma clas se de con su mo e não afe te os ní ve is ta ri -
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fá ri os das de ma is clas ses, não po den do este fato ser -
vir como jus ti fi ca ti va para ple i to de re e qui lí brio eco nô -
mi co-fi nan ce i ro da con ces são.

§ 2º É ve da da às con ces si o ná ri as e per mis si o -
ná ri as de dis tri bu i ção a ven da de ener gia a con su mi -
do res cu jas uni da des con su mi do ras não es te jam lo -
ca li za das em sua área de con ces são de dis tri bu i ção.

Art. 3º As con ces si o ná ri as de ser vi ço pú bli co de
ener gia elé tri ca não po de rio ofe re cer em ga ran tia de
em prés ti mo, fi nan ci a men to ou qual quer ou tra ope ra -
ção des ti na da à ati vi da de dis tin ta do ob je to da res -
pec ti va con ces são os bens vin cu la dos à con ces são,
nem os di re i tos emer gen tes, nem qual quer ou tro ati vo 
que pos sa com pro me ter a con ces são de ser vi ço pú -
bli co de que é ti tu lar.

Pa rá gra fo úni co. Excep ci o nal men te, me di an te 
cri té ri os e au to ri za ção pré via da Ane el, as con ces -
si o ná ri as de ser vi ço pú bli co de ener gia elé tri ca po -
de rão de em pre en di men tos de ge ra ção de ener gia
elé tri ca ou tor ga dos an tes da vi gên cia des ta Me di da 
Pro vi só ria, des de que não com pro me ta a ope ra ci o -
na li za ção e a con ti nu i da de do ser vi ço.

Art. 4º A par tir de 1º de ja ne i ro de 2003, as con -
ces si o ná ri as de ser vi ço pú bli co de dis tri bu i ção so men te 
po de rão es ta be le cer con tra tos de com pra de ener gia
elé tri ca por meio de le i lões pú bli cos, pre vis tos no art. 27 
da Lei nº 10.438, de 2002, ou por meio de li ci ta ção, na
mo da li da de de le i lão, na for ma de re gu la men ta ção a
ser es ta be le ci da nos ter mos do art. 10.

§ 1º Exclu em-se do dis pos to no ca put os di re i tos
à au to con tra ta ção, nos ter mos da re gu la men ta ção a
ser es ta be le ci da na for ma do art. 10.

§ 2º Para co brir even tu a is di fe ren ças en tre o
mon tan te de ener gia con tra ta da e o mer ca do efe ti va -
men te re a li za do, as con ces si o ná ri as de ser vi ço pú bli -
co de dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca po de rão ce le -
brar con tra tos de com pra e ven da de ener gia elé tri ca
de for ma dis tin ta da pre vis ta no ca put, con for me re gu -
la men ta ção a ser es ta be le ci da.

Art. 5º Os con su mi do res de ener gia elé tri ca das
con ces si o ná ri as ou per mis si o ná ri as de ser vi ço pú bli co 
que não exer ce ram a op ção dos ara. 15 e 16 da Lei nº 
9.074, de 7 de ju lho de 1995, de ve rão subs ti tu ir os
atu a is con tra tos de for ne ci men to de ener gia por con -
tra tos equi va len tes de co ne xão e uso dos sis te mas de 
trans mis são e dis tri bu i ção e de com pra de ener gia
elé tri ca, con for me re gu la men ta ção a ser es ta be le ci da.

Pa rá gra fo úni co. O va lor da ta ri fa de ener gia elé -
tri ca re fe ren te aos con tra tos de com pra de que tra ta o
ca put será es ta be le ci do por re gu la men ta ção a ser ex -
pe di da nos ter mos do art. 10.

Art. 6º Fica au to ri za da a con ces são de sub sí dio
ao gás na tu ral uti li za do para a ge ra ção de ener gia ter -
me lé tri ca ou à re du ção da ta ri fa de trans por te de gás
na tu ral com re cur sos pro ve ni en tes de par ce la do pro -
du to da ar re ca da ção da Con tri bu i ção de Inter ven ção
no Do mí nio Eco nô mi co, a Lei nº 10.336, de 19 de de -
zem bro de 2001.

§ 1º A re gu la men ta ção da con ces são do sub sí -
dio de que tra ta este ar ti go será efe tu a da cm ato con -
jun to dos Mi nis tros de Esta do de Mi nas e Ener gia é
da Fa zen da.

§ 2º O sub sí dio de que tra ta o ca put des te ar ti go
es ta rá au to ma ti ca men te ex tin to no pra zo de de zes se -
te anos, con ta do a par tir da pu bli ca ção da re gu la men -
ta ção re fe ri da no § 1º.

§ 3º O mon tan te anu al do sub si dio não po de rá
ul tra pas sar a R$ 1OO.000.000,0O (qui nhen tos mi -
lhões de re a is), ob ser va dos os li mi tes da Lei Orça -
men tá ria Anu al.

§ 4º O Po der Exe cu ti vo ado ta rá as pro vi den ci as
ne ces sá ri as à as so ci a ção de re cur sos or ça men tá ri os
para o aten di men to do dis pos to nes te ar ti go.

Art. 7º Fica au to ri za da a con ces são de sub ven -
ção eco nô mi ca com a fi na li da de de con tri bu ir para a
mo di ci da de da ta ri fa de for ne ci men to de ener gia elé -
tri ca aos con su mi do res fi na is aten di dos pelo Sis te ma
Elé tri co Inter li ga do Na ci o nal.

§ 1º A sub ven ção de que tra ta este ar ti go será
cus te a da com re cur sos fi nan ce i ros ori un dos do adi ci -
o nal de di vi den dos de vi dos à União pela Cen tra is Elé -
tri cas Bra si le i ras S.A.  – ELETROBPAS, as so ci a do às
re ce i tas adi ci o na is au fe rí das pe las con ces si o ná ri as
ge ra do ras fe de ral, com a co mer ci a li za ção de ener gia
elé tri ca nos le i lões pú bli cos de que tra ta o art. 27 da
Lei nº 10.438, de 2002.

§ 2º Para efe i to de cál cu lo do adi ci o nal de di vi -
den dos de que tra ta o § 1º, se rão con si de ra das as re -
ce i tas ori un das da co mer ci a li za ção da ener gia elé tri -
ca de cor ren te da re du ção gra du al de con tra ta ção de
que tra ta o in ci so II do art. 10 da Lei nº 9.648, de 27 de
maio de 1998.

§ 3º O mon tan te as so ci a do de no mí ni mo ses -
sen ta e no má xi mo oi ten ta por cen to do adi ci o nal de
di vi den dos re fe ri do no § 1º será uti li za do no cus te io
da sub ven ção a que se re fe re este ar ti go.

§ 4º A con ces são da sub ven ção so men te será
re a li za da se for ve ri fi ca da a exis tên cia de adi ci o nal de 
di vi den dos, apu ra do anu al men te, na for ma pre vis ta
nes te ar ti go, ob ser va dos, ain da, os li mi tes da Lei
Orça men tá ria Anu al para esta fi na li da de.
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§ 5º Ca be rá ao Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia
en ca mi nhar, anu al men te, ao ór gão cen tral de or ça -
men to da União a es ti ma ti va de des pe sas com o pa -
ga men to da sub ven ção para o exer cí cio se guin te.

§ 6º Com pe ti rá à ANEEL im ple men tar a apli ca -
ção dos re cur sos da sub ven ção eco nô mi ca re fe ri da
nes te ar ti go.

Art. 8º Os arts. 27 e 28 da Lei nº 10.438, de
2002, pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 27. ..............................................................
...........................................................................
§ 5º As con ces si o ná ri as de ge ra ção de que tra ta 

o ca put po de rio co mer ci a li zar ener gia elé tri ca com
con su mi do res fi na is, con for me re gu la men to a ser ba i -
xa do pelo Po der Exe cu ti vo, por pro pos ta do Con se lho 
Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca  – CNPE, nas se guin -
tes for mas:

I  – le i lões ex clu si vos;

II  – adi ta men to dos con tra tos que es te jam em
vi gor na data de pu bli ca ção des ta Me di da Pro vi só -
ria, po den do a re gu la men ta ção es ta be le cer data li -
mi te e pe río do de tran si ção para a vi gên cia des te
adi ti vo; e

III  – ou tra for ma es ta be le ci da na re gu la men ta ção.

§ 6º As con ces si o ná ri as ge ra do ras de ser vi ço
pú bli co sob con tro le fe de ral ou es ta du al po de rão ne -
go ci ar ener gia nas li ci ta ções, na mo da li da de de le i -
lão, re a li za das pe las con ces si o ná ri as de ser vi ço pú -
bli co de dis tri bu i ção.” (NR)

“Art. 28. A par ce la de ener gia que não for co -
mer ci a li za da na for ma de que tra ta o art. 27 de ve rá
ser, ne ces sa ri a men te, li qui da da no mer ca do de cur -
to pra zo do MAE.” (NR)

Art 9º Os re cur sos da Con ta de De sen vol vi men -
to Ener gé ti co  – CDE, ins ti tu í da pela Lei nº 10.438, de
2002, po de rão ser des ti na dos ao aten di men to de
con su mi do res in te gran tes da Sub clas se Re si den ci al
Ba i xa Ren da, de cor ren te dos cri té ri os es ta be le ci dos
no art. 1º da ci ta da Lei.

Pa rá gra fo úni co. A des ti na ção dos re cur sos da
CDE de que tra ta o ca put não se su je i ta à li mi ta ção
es ta be le ci da pelo art. 13, § 4º, da Lei nº 10.438, de
2002.

Art. 10. O Po der Exe cu ti vo, por pro pos ta do Con -
se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca – CNPE, edi ta -
rá os atos ne ces sá ri os à re gu la men ta ção des ta Me di -
da Pro vi só ria, da Lei nº 10.433, de 24 de abril de
2002, e da Lei nº 10.438, de 2002, no que cou ber.

Art. 11. Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 26 de agos to de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

MENSAGEM Nº 746, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci -
as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 64, de 26 de agos to 
de 2002, que “Esta be le ce ex ce ção ao al can ce do art.
2º da Lei nº 10.192, de 14 de fe ve re i ro de 2001, que
dis põe so bre me di das com ple men ta res ao Pla no
Real, e dá ou tras pro vi dên ci as.”

Bra sí lia, 26 de agos to de 2002. Fer nan do Hen -
ri que Car do so 

EM Inter mi nis te ri al nº 49/MME/MF

Bra sí lia, 23 de agos to de 2002.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me te mos à con si de ra ção de Vos sa Exce -

lên cia pro pos ta da Me di da Pro vi só ria que es ta be le ce
ex ce ção ao al can ce do art 2º da Lei nº 10.192, de 14
de fe ve re i ro de 2001, com o ob je ti vo de au to ri zar a
apli ca ção de re gras es pe cí fi cas para re a jus te de pre -
ços de ener gia elé tri ca co mer ci a li za da em le i lões pú -
bli cos, de que tra ta o art. 27 da Lei nº 10.438, de 26 de 
abril de 2002, bem como para o re pas sa do re fe ri do
re a jus te aos con su mi do res fi na is, e im ple men ta me di -
das ur gen tes e re le van tes in di ca das pelo Co mi tê de
Re vi ta li za ção do Mo de lo do Se tor Elé tri co, cri a do pela 
Re so lu ção nº 18, de 22 de ju nho de 200l, da Câ ma ra
de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca-GCE com a
mis são de pro por aper fe i ço a men tos do atu al mo de lo.

2. A Lei nº 10.192, de 14 de fe ve re i ro de 2001,
que dis põe so bre me di das com ple men ta res ao Pla no
Real, em seu art. 2º, § lº, pre vê a nu li da de de qual quer 
es ti pu la ção de re a jus te ou cor re ção mo ne tá ria de pe -
ri o di ci da de in fe ri or a um ano.

3. Com a pre sen te pro pos ta, pre ten de-se au to ri -
zar o re a jus te de pre ços de ener gia elé tri ca aci ma re -
fe ri do em pe ri o di ci da de in fe ri or a um ano, nas con di -
ções es ta be le ci das pelo Mi nis té rio de Esta do da Fa -
zen da, por pro pos ta do Mi nis tro de Esta do de Mi nas e 
Ener gia.

4. Esta mos pres tes a com ple tar mais uma eta pa 
rumo ao mo de lo com pe ti ti vo na ge ra ção de ener gia
elé tri ca, aten den do às ori en ta ções do go ver no de
Vos sa Exce lên cia. Nes te sen ti do, se ob ser va rá a re -
du ção gra du al dos Con tra tos Ini ci a is de ener gia elé tri -
ca, de que tra ta  o in ci so II do art. 10 da Lei nº 9.648,
de 27 de maio de 1998, e a co mer ci a li za ção des sa
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ener gia em le i lões pú bli cos, me di da que man te rá uma 
si na li za ção de mer ca do aos po ten ci a is ofer tan tes. A
li be ra li za ção dos cha ma dos Con tra tos Ini ci a is será fe -
i ta gra du al men te a par tir de 2003, em mon tan tes de
25% a cada ano, in clu si ve em 2004, 2005 e 2006, de -
ven do ocor rer nova con tra ta ção por meio do me ca nis -
mo de  le i lão.

5. Para a efi cá cia do me ca nis mo de le i lão, sa li -
en te-se a ma nu ten ção de  con di ções eqüi ta ti vas para
os ad qui ren tes de ener gia nos le i lões pú bli cos. A en -
tra da em vi gor dos no vos con tra tos po de rá ele var
subs tan ci al men te o cus to das dis tri bu i do ras de ener -
gia elé tri ca com a ener gia ad qui ri da, vis to que se po -
de rá es ta be le cer um pa ta mar mais ele va do para os
pre ços da ener gia elé tri ca ge ra da Pa ra le la men te,
aná li ses téc ni cas re a li za das em con jun to pela área
eco nô mi ca do go ver no e pelo Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia su ge rem que a for ma mais efi ci en te de ajus -
tar a eco no mia aos no vos pre ços se ria pela in cor po -
ra ção ime di a ta dos no vos va lo res, já a par tir da vi gên -
cia dos con tra tos ori gi na dos do le i lão pú bli co. Por tan -
to, faz-se ne ces sá rio per mi tir que as ta ri fas de for ne -
ci men to co bra das dos con su mi do res fi na is pos sam
so frer re a jus te ex cep ci o nal em um pra zo in fe ri or aos
doze me ses es ta be le ci dos nos con tra tos de con ces -
são das em pre sas dis tri bu i do ras de ener gia elé tri ca,

6. O ajus ta men to das ta ri fas de su pri men to, co -
bra das pe los ge ra do res, está sin cro ni za do com o das
ta ri fas de for ne ci men to co bra das dos con su mi do res
fi na is. Tra ta- se, as sim, de con ce der tra ta men to di fe -
ren ci a do para que seja no va men te es ta be le ci da a sin -
cro ni za ção, co nhe ci da no seg men to como con ca te -
na ção de da tas de re a jus tes. Daí a ne ces si da de de
con ces são de au to ri za ção para que os con tra tos a se -
rem as si na dos em de cor rên cia do le i lão en tre ge ra do -
res e dis tri bu i do res con tem plam a pos si bi li da de de re -
a jus te em pra zo in fe ri or a 12 me ses. Des te modo, o
pri me i ro re a jus te do pre ço a ser co bra do pela ener gia
po de rá ocor rer em data com pa tí vel com o re a jus te
anu al da ta ri fa de for ne ci men to das dis tri bu i do ras de 
ener gia elé tri ca. A par tir do se gun do re a jus te se ria
man ti da esta con ca te na ção, o que evi ta ria o que evi -
ta ria que a com pra da ener gia em no vas ba ses trou -
xes sem de se qui lí brio en tre as re ce i tas e des pe sas
men sa is da que las em pre sas e, por con se qüên cia, a
im po si ção de per das fi nan ce i ras ca pa zes de ca rac te -
ri zar a que bra do equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro das
con ces sões.

7. A me di da é de ca rá ter ur gen te, uma vez que a
re a li za ção dos le i lões de ener gia elé tri ca será a par tir
de 16 de se tem bro de 2002. E nes se pe río do, quan do
com pra do res e ven de do res fir ma rão con tra tos, es tes

de vem con ter, den tre ou tras cláu su las, as cláu su las
de re a jus te.

8. A pre sen te pro pos ta tor na rá as em pre sas que 
pre ten dem ad qui rir ener gia nos le i lões, in di fe ren tes à
for ma de re pas se dos cus tos da ener gia e sis te má ti ca 
de re a jus tes que virá com por as re gras do le i lão, vi a -
bi li zan do a mais am pla par ti ci pa ção por par te dos
con ces si o ná ri os de dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca.
Por tan to, a so ci e da de será be ne fi ci a da por uma si na -
li za ção mais efi ci en te, e pela ex pan são da ofer ta de
ener gia com cus tos ade qua da men te di men si o na dos
e mais aces sí ve is.

9. Exis te uma ex pec ta ti va de que a ven da des ta
ener gia nos le i lões re sul ta rá em lu cros adi ci o na is
para as em pre sas ge ra do ras sob con tro le fe de ral.
Como tra ta-se de in ves ti men to já amor ti za do, de ci diu
Vos sa Exce lên cia, por su ges tão da Câ ma ra de Ges -
tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca, be ne fi ci ar os con su -
mi do res aten di dos pelo Sis te ma Elé tri co Inter li ga do
Na ci o nal, a tí tu lo de re tor no in di re to con si de ran do-se
que con cor re ram para o fi nan ci a men to da que les in -
ves ti men tos. A pro pos ta em apre ço cria sub ven ção
eco nô mi ca que será fi nan ci a da com os re cur sos ori -
un dos do adi ci o nal de di vi den dos de vi dos à União
pela ELETROBRÁS, re a li za dos eco nô mi ca e fi nan ce -
i ra men te sub si diá ri as com a co mer ci a li za ção de
ener gia elé tri ca nos ..... pú bli cos, no art. 27 da Lei nº
10.438, de 2002.

10. Para efe i to de cál cu lo do adi ci o nal de di vi den -
dos aci ma re fe ri do, se rão con si de ra das ape nas as re ce -
i tas pro du zi das com a ali e na ção em le i lão da ener gia
elé tri ca de cor ren te da re du ção gra du al de con tra ta ções
re a li za das com base no in ci so II do art. 10 da Lei nº
9.648, de 1998. A par tir de ja ne i ro de 2003, 25% do vo -
lu me ne go ci a do atra vés dos con tra tos ini ci a is de for ne -
ci men to de ener gia, fir ma dos en tre ge ra do ras e dis tri bu -
i do ras, fi ca rão dis po ní ve is para ven da em le i lões pú bli -
cos, res sal va dos 50% des te vo lu me, que ser vi rá como
mar gem para o ge ren ci a men to de ris co das em pre sas.
O (?) da ener gia deve ser, obri ga to ri a men te, ven di do
em le i lões pú bli cos.

11. Impor ta re gis trar que o re co lhi men to dos di -
vi den dos pela Eletrobrás à União, far-se-á sem qual -
quer pre ju í zo aos aci o nis tas pri va dos.

12. A con ces são da sub ven ção so men te será
re a li za da quan do hou ver adi ci o nal de di vi den dos, ob -
ser va da, ain da, a dis po ni bi li da de or ça men tá ria para
esta fi na li da de.

13. O Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia es ta be le ce -
rá as di re tri zes ge ra is e as pri o ri da des que ori en ta rão
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a con ces são da sub ven ção eco nô mi ca e ela bo ra rá a
pro pos ta de or ça men tá ria cor res pon den te.

14. Os seg men tos de ne gó cio en vol ven do ener gia 
elé tri ca, es tio clas si fi ca dos como Ge ra ção, Trans mis -
são, Dis tri bu i ção e Co mer ci a li za ção. Tan to a ati vi da de
de trans mis são quan to à de dis tri bu i ção são tra ta das
como mo no pó lio na tu ral, per ma ne cen do como ser vi ço
pú bli co re gu la do e ta ri fa do, com ga ran tia do equi lí brio
eco nô mi co e fi nan ce i ro e com obri ga ção de per ten cer o
li vre aces so por par te dos di ver sos agen tes do se tor
elé tri co, ca rac te rís ti cas que pres su põem a se pa ra ção
en tre trans mis são e ge ra ção, pois são re gi mes di fe ren -
tes. A ati vi da de de Co mer ci a li za ção que aten de con su -
mi dor li vre é com pe ti ti va, por con ta e naco do agen te,
não sen do ra zoá vel que seja exer ci da por agen te que
de sem pe nha ati vi da de re gu la da, com ga ran tia de equi -
lí brio eco nô mi co e fi nan ce i ro, sob pena de con ta mi na -
ção dos di fe ren tes cus tos e ris cos.

15.Nes te caso, não será per mi ti do à con ces si o -
ná ria ou per mis si o ná ria de dis tri bu i ção pra ti car pre -
ços di fe ren tes das ta ri fas pu bli ca das, a não ser que
es tes se jam in fe ri o res às ta ri fas, e des de que a ofer ta
seja fe i ta de for ma iso nô mi ca a to dos os con su mi do -
res de uma mes ma clas se de con su mo, não po den do
afe tar os ní ve is ta ri fá ri os das de ma is clas ses, nem
com pro me ter o equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro da
con ces são. Tam bém será ve da da à con ces si o ná ria o
aten di men to a con su mi do res lo ca li za dos cm ou tra
área de con ces são.

16. Como é de co nhe ci men to de Vos sa Exce lên -
cia, a pro du ção de ener gia elé tri ca no Bra sil é pre do -
mi nan te men te da base hi dro e lé tri ca e, por isso, car re -
ga o ris co in trín se co de in su fi ciên cia de ge ra ção por
con di ções hi dro 1ó gi ca des fa vo rá ve is. No sen ti do dec
di ver si fi car as fon tes de ge ra ção e ao mes mo tem po
re fe rir mais se gu ran ça ao su pri men to de ener gia elé -
tri ca, foi ins ti tu í do, pelo De cre to le gis la ti vo de fe ve re i -
ro de 2000, o Pro gra ma Pri o ri tá rio de Ter me le tri ci da -
de – PPT.

17. Por esse Pro gra ma con fe ri ram-se be ne fí ci os 
às em pre sas que se dis pu ses sem a cons tru ir ter me -
lé tri cas, com data de en tra da em ope ra ção co mer ci al
ate ju nho de 2003. Esta data so freu al gu mas al te ra -
ções e as prer ro ga ti vas do PPT fo ram es ten di das às
em pre sas que en tra rem em ope ra ção co mer ci al até
31 de de zem bro de 2004.

18. Entre tan to, o cus to de ge ra ção de ener gia
ter me lé tri ca a gás na tu ral não tem se mos tra do com -
pe ti ti vo e por esta ra zão foi es ta be le ci do um Va lor
Nor ma ti vo mais ele va do para esta ge ra ção de for ma a 
per mi tir o re pas se do cus to adi ci o nal aos con su mi do -
res. Essa al ter na ti va pe na li za va ape nas os con su mi -
do res de dis tri bu i do ras que ad qui ris sem ener gia tér -

mi ca. Uma dis tri bu i do ra que op tas se por con tra tar
ape nas com ge ra do ras hí dri cas po de ria ofe re cer pre -
ços mais ba i xos a seus con su mi do res.

19. Des sa for ma, o Co mi tê de Re vi ta li za ção, no
âm bi to da Câ ma ra de Ges tão da Cri se do Se tor Elé tri -
co – GCE, de ci diu im ple men tar me ca nis mos que vi a -
bi li zas sem os em pre en di men tos ter me lé tri cos a se -
rem im plan ta dos nos pró xi mos anos, ou seja, aque les 
in te gran tes do PPT. O me ca nis mo mais ade qua do foi
sub si di ar o gás na tu ral por pe río do de quin ze anos,
uti li zan do-se, para tan to, re cur sos ar re ca da dos com a 
Con tri bu i ção de in ter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co
– CIDE in ci den te so bre os com bus tí ve is.

20.Nes se con tex to é de se des ta car que a pos si -
bi li da de de uti li za ção de re cur sos da CIDE para pa ga -
men to de sub sí di os ao pre ço ou ao trans por te de gás
na tu ral con ta com am pa ro le gal, nos ter nos da Emen -
da Cons ti tu ci o nal nº 9. Res sal to-se que cri a ção des se 
sub sí dio não de ve rá im pac tar as me tas de su pe rá vit
fis ca is do Go ver no, uma vez que a Cide tem sua ar re -
ca da ção in te gral men te vin cu la da.

21. Fi nal men te, con vém men ci o nar que o mon -
tan te de re cur sos a se rem uti li za dos, anu al men te,
será o mí ni mo su fi ci en te para con fe rir a ne ces sá ria
se gu ran ça ao su pri men to de ener gia elé tri ca ao País,
ca ben do aos Mi nis té ri os de Mi nas e Ener gia e da Fa -
zen da o es ta be le ci men to de nor mas com ple men ta res 
para a con ces são do sub sí dio.

22. Estas as ra zões pe las qua is sub me te mos a
Vos sa Exce lên cia a pre sen te pro pos ta, cer to de que
se tra ta de me di da de alta re le vân cia e ine gá vel ur -
gên cia.

Res pe i to sa men te, – Fran cis co Go mi de, Mi nis -
tro de Esta do de Mi nas e Ener gia – Pe dro Sam pa io
Ma lan, Mi nis tro de Esta do da Fa zen da – 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.

Avi so nº 914 – SAP/C. Ci vil.

Bra sí lia, 26 de agos to de 2002

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Car los Wil son
Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,

Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem na
qual o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca sub me te à de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal
o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 64, do 26 de agos to
de 2002.

Aten ci o sa men te, – Pe dro Pa ren te, Che fe da
Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca.
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Nota Téc ni ca nº 96/2002

Bra sí lia, – de se tem bro de 2002

Assun to:Me di da Pro vi só ria nº 64, de 26 de agos to
de 2002, que es ta be le ce ex ce ção ao al can ce do art. 
2º da Lei nº 10.192, de 14 de fe ve re i ro de 2001, que
dis põe so bre me di das com ple men ta res ao Pla no
Real, e dá ou tras pro vi dên ci as; aná li se pre li mi nar de 
ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra.
So li ci tan te:Con sul tor-Ge ral de Orça men tos do Se -
na do Fe de ral.

I – DA ELABORAÇAO E
DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA TÉCNICA

De acor do com o dis pos to no art. 19 da Re so lu ção 
nº 1, de 2002  – CN (Res. Nº 1), que dis põe so bre a
apre ci a ção, pelo Con gres so Na ci o nal, das Me di das
Pro vi só ri as a que se re fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as, cabe a esta Con sul to ria
de Orça men tos, Fis ca li za ção e Con tro le a ela bo ra ção
de nota téc ni ca cujo con te ú do é a aná li se pre li mi nar de
ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra da MP 64.

Deve a pre sen te nota ser en ca mi nha da à Co -
mis são Mis ta e aos Re la to res de sig na dos para a
apre ci a ção da ma té ria. O pro pó si to de tal en ca mi nha -
men to é ofe re cer em ba sa men to téc ni co ao tra ba lho
de ela bo ra ção do pa re cer úni co a que se re fe re o art.
5º da Res. Nº 1, par ti cu lar men te para efe i to do exa me
de com pa ti bi li da de e ade qua ção or ça men tá ria e fi -
nan ce i ra da MP 64 à vis ta de sua re per cus são so bre a 
re ce i ta e a des pe sa pú bli ca e de sua con for mi da de
com as nor mas de fi nan ças pú bli cas em vi gor.

Sub ja cen te, por tan to, à Res. Nº 1 e às con si de -
ra ções ex pen di das nes ta nota, es tão as nor mas de fi -
nan ças pú bli cas em vi gor, no ta da men te aque las que
com põem o qua dro das de no mi na das 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 cal¹. Tra ta –se de nor mas que bus cam ins ti -
tu ir um mo de lo de ges tão das fi nan ças pú bli cas ali -
cer ça do por uma es tri ta de fi ni ção de equi lí brio fis cal,
de fi ni ção para a qual con cor rem nor mas que, de um
lado, pro cu ram opor obs tá cu los ao cres ci men to das
des pe sas e que, de ou tro, ten tam li mi tar o en di vi da -
men to pú bli co.

Na com bi na ção com as nor mas vol ta das para a
res pon sa bi li da de na ges tão fis cal, so bres sai a Lei nº
4.320, de 17 de mar ço de 1964, que es ta tui nor mas
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. Esse o di plo ma le gal
que vem cum prin do o pa pel que a Cons ti tu i ção Fe de -
ral re ser va a lei com ple men tar² , à qual ca be ria:

a) dis por so bre o exer cí cio fi nan ce i ro, a vi gên -
cia, os pra zos, a ela bo ra ção e a or ga ni za ção do pla no
plu ri a nu al, da lei de di re tri zes or ça men tá ri as e da lei
or ça men tá ria anu al;

b) es ta be le cer nor mas de ges tão fi nan ce i ra e
pa tri mo ni al da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, bem
como con di ções para a ins ti tu i ção e o fun ci o na men to
de fun dos.

Além des ses con jun tos de nor mas, tam bém ofe -
re cem em ba sa men to a esta aná li se a lei de di re tri zes
or ça men tá ri as e a lei or ça men tá ria anu al em vi gor,
sem pre ju í zo da apli ca ção de ou tras nor mas con ti das
em le gis la ção cor re la ta a es sas e às de ma is leis aqui
men ci o na das.

II – DO OBJETO DE ANÁLISE

Cons ti tui o ob je to de aná li se des ta nota téc ni ca o
con jun to das pro vi dên ci as da das pela MP 64, no ta da -
men te aque las de que tra tam seus arts. 6º, 7º e 9º São
pro vi dên ci as que dão en se jo à des ti na ção de re ce i ta
pú bli ca à sub ven ção do con su mo e da pro du ção e que,
por isso mes mo, po dem afe tar o de se já vel equi lí brio fis -
cal do Esta do, ain da que a bem de man ter o equi lí brio
das re la ções eco nô mi cas e fi nan ce i ras pri va das.

Tex tu al men te, o art. 6º au to ri za, pelo pra zo de
de zes se te anos³, a con ces são de sub sí dio ao gás na -
tu ral uti li za do para a ge ra ção de ener gia ter me lé tri ca
ou à re du ção da ta ri fa de trans por te de gás na tu ral.
Para tan to, apon ta a Con tri bu i ção de Inter ven ção no
Do mí nio Eco nô mi co (CIDE), pre vis ta na Lei nº
10.336, de 19 de de zem bro de 2001, como a fon te
dos re cur sos ne ces sá ri os à co ber tu ra do sub sí dio au -
to ri za do, ao mes mo tem po em que es ta be le ce teto
anu al para esse sub sí dio no mon tan te de qui nhen tos
mi lhões de re a is, ob ser va dos, ain da, os li mi tes dos
cré di tos pre vis tos na lei or ça men tá ria anu al.

Escla re ce a Expo si ção de Mo ti vos Inter mi nis te -
ri al nº 49/MME/MF, de 23 de agos to de 2002, dos Mi -
nis tros de Esta do de Mi nas e Ener gia, da Fa zen da e
do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão (EM 49), que
o cus to da ge ra ção de ener gia ter me lé tri ca a gás na -
tu ral não é com pe ti ti vo, sen do, por isso mes mo, re la ti -
va men te mais one ro so aos cor res pon den tes con su -
mi do res. Daí a au to ri za ção para efe i to da con ces são
do sub sí dio: vi a bi li zar, eco no mi ca men te, os em pre en -
di men tos ter me lé tri cos, a gás na tu ral, em vias de im -
plan ta ção nos pró xi mos anos.

¹ Tra ta-se, aqui, das nor mas con ti das, em boa me di da, na Lei
Com ple men tar nº 101 de 2000, a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.
² Tra ta-se, aqui, do art. 165, § 9, da Cons ti tu i ção Fe de ral.
³A con tar da data de re gu la men ta ção do sub sí dio, a ser efe tu a da
pe los Mi nis tros de Esta do Mi nas e Ener gia e da Fa zen da, con for -
me os § § 1º e 2º do art. 6º
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Des ta ca-se, por fim, na EM 49 que a des ti na ção
dos re cur sos ar re ca da dos por meio da CIDE en con tra 
am pa ro na Cons ti tu i ção Fe de ral.

O art. 7º, por sua vez, au to ri za a sub ven ção do
con su mo de ener gia elé tri ca for ne ci da ao am pa ro do
Sis te ma Elé tri co Inter li ga do Na ci o nal, ten do em vis ta
vi a bi li zar a mo di ci da de das cor res pon den tes ta ri fas.
Indi ca como fon te de re cur sos o adi ci o nal de di vi den -
dos de vi do à União pela Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras
S.A.  – ELETROBRAS, adi ci o nal esse as so ci a do ao
in cre men to de re ce i tas au fe ri das, na co mer ci a li za ção
de ener gia elé tri ca nos le i lões de que tra ta o art. 27 da 
Lei nº 10.438, de 2002, pe las con ces si o ná ri as do
,ser vi ço pú bli co de ge ra ção sob con tro le so ci e tá rio di -
re to da ELETROBRAS e, por tan to, sob con tro le in di -
re to da União.

Três con di ções são es ta be le ci das pelo art. 7º
para efe i to da sub ven ção. Pri me i ro, que se vin cu le um 
mí ni mo de ses sen ta e um má xi mo de oi ten ta por cen -
to da re ce i ta pú bli ca de cor ren te do adi ci o nal de di vi -
den dos à con ces são anu al da sub ven ção. Se gun do,
que se con ce da a sub ven ção so men te na hi pó te se de 
a re ce i ta do adi ci o nal de di vi den dos vir a ser ar re ca -
da da. Em ter ce i ro e úl ti mo lu gar, que, em qual quer
caso, se ob ser vem os li mi tes re pre sen ta dos pe los
cré di tos or ça men tá ri os anu a is para efe i to da con ces -
são do sub sí dio.

Se gun do a EM nº 49, o Po der Exe cu ti vo fe de ral
nu tre a ex pec ta ti va de que a ener gia elé tri ca co mer ci -
a li za da em le i lões pú bli cos ve nha a pro por ci o nar ma i -
o res lu cros às con ces si o ná ri as fe de ra is ge ra do ras,
exa ta men te as em pre sas que ofer tam ener gia, nos
le i lões, para ven da. Tra tan do-se de em pre sas sob
con tro le da União, o in cre men to nos re sul ta dos se ria
car re a do a ela, União, na for ma do pa ga men to do adi -
ci o nal de di vi den dos. Ato con tí nuo, par te da re ce i ta
ar re ca da da com o adi ci o nal de di vi den dos se ria de -
vol vi da ao con su mi dor fi nal, ago ra na for ma da sub -
ven ção pre vis ta no art. 7º.

Fi nal men te, vem o art. 9º per mi tir que se des ti -
nem re cur sos da Con ta de De sen vol vi men to Ener gé -
ti co (CDE), ins ti tu í da pela Lei nº 10.438, de 2002, ao
aten di men to de con su mi do res in te gran tes da Sub -
clas se Re si den ci al Ba i xa Ren da, con for me de fi ni dos,
es ses con su mi do res, na le gis la ção em vi gor. De acor -
do com o art. 1º da ci ta da Lei nº 10.438, o con su mi dor
in te gran te da Sub clas se Re si den ci al Ba i xa Ren da é
todo aque le que, aten di do por cir cu i to mo no fá si co, te -
nha con su mo men sal in fe ri or a 80 kWh/mês ou cujo
con su mo se si tue en tre 80 e 220 kWh/mês, des de
que, nes te caso, seu con su mo não ul tra pas se o má xi -
mo re gi o nal da cor res pon den te fa i xa ou que não seja

ex clu í do des sa sub clas se com base nou tros cri té ri os
de en qua dra men to de fi ni dos pela Agên cia Na ci o nal
de Ener gia Elé tri ca (ANEEL).

A mes ma Lei nº 10.438, ago ra por in ter mé dio de 
seu art. 13, cria e de fi ne a re fe ri da CDE, fon te dos re -
cur sos ne ces sá ri os ao aten di men to de con su mi do res 
in te gran tes da Sub clas se Re si den ci al Ba i xa Ren da.
Ain da que não o diga tex tu al men te, esse art. 13 per -
mi te en ten der tra tar-se a CDE de uma es pé cie de fun -
do, tal vez não o sen do, for mal men te, pelo fato de sua
mo vi men ta ção cons ti tu ir atri bu i ção da Ele tro brás. A
CDE com põe-se de re cur sos pro ve ni en tes dos pa ga -
men tos anu a is re a li za dos a tí tu lo de uso de bem pú -
bli co, das mul tas apli ca das pela Ane el a con ces si o ná -
ri os, per mis si o ná ri os e au to ri za dos e, a par tir de
2003, das quo tas anu a is pa gas nos ter mos do art. 11
da Lei nº 9.648, de 1998. Des ti na-se à re a li za ção de
des pe sas es pe cí fi cas, nos ter mos dos in ci sos I a IV
do ca put do art. 13, sen do seu pra zo de du ra ção pre -
de ter mi na do: vin te e cin co anos.

O que, por tan to, faz o art. 9º da MP nº 64 é es ta -
be le cer nova vin cu la ção para a CDE. Per mi te que
seus re cur sos se des ti nem ao aten di men to de uma
clas se es pe cí fi ca de con su mi do res, vi san do sub ven -
ci o nar-lhes o con su mo. Além dis so, sem pre que o
des ti no dos re cur sos for o pre vis to no ca put do art. 9º
da MP nº 64, seu pa rá gra fo úni co afas ta a apli ca ção
do li mi te de que tra ta o § 4º do art. 13 da Lei nº 10.438, 
§ 4º esse que es ta be le ce em trin ta por cen to o com -
pro me ti men to má xi mo dos re cur sos da CDE com
cada uma das des pe sas que lhe são vin cu la das.

Di fe ren te men te das de ma is pro vi dên ci as aqui
re la ta das, não há, na EM nº 49, qua is quer ex pli ca -
ções re fe ren tes ao art. 9º.

III – Da Aná li se

Art. 6º Sub sí dio ao gás na tu ral uti li za do para a
ge ra ção de ener gia ter me lé tri ca e à re du ção da ta ri fa
de trans por te de gás na tu ral com a Cide

Insti tu í da pela Lei nº 10.336, de 19 de de zem bro 
de 20014, a Cide tem ar re ca da ção es ti ma da para o
pre sen te exer cí cio da or dem de R$7.250.000.000,00,
ha ven do sido re a li za das re ce i tas, até 31 de agos to,
de R$9.392.683.247,655. Do to tal das des pe sas fi xa -
das à sua con ta6, ape nas R$788.783.325,19 ha vi am
sido em pe nha dos e li qui da dos até 31 de agos to de
20027. Exa ta men te por isso, os re cur sos dis po ní ve is
pro ve ni en tes da Cide as cen dem, hoje, a
R$8.604.998.600,738.

Para o pró xi mo exer cí cio, de acor do com da dos
do pro je to de lei or ça men tá ria para 2003, es ti ma-se
que as re ce i tas pro ve ni en tes da Cide de vam atin gir
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R$8.807.502.643,00. Pro põe-se a alo ca ção in te gral
des ses re cur sos a va ri a dos pro gra mas, um dos qua is
é o pro gra ma 274 (abas te ci men to de pe tró leo e de ri -
va dos), no qual se ve ri fi ca exis tir uma úni ca ação – de
sub sí dio ao gás na tu ral uti li za do para ge ra ção de
Ener gia ter me lé tri ca ou à re du ção de ta ri fa de trans -
por te de gás na tu ral. Essa ação con ta com re cur sos
de R$100.000.000,00, re cur sos es ses in te gral men te
pro ve ni en tes da fon te 111 – a Cide.

Como se vê, as pro vi dên ci as da das pelo art. 6º
da MP nº 64 já se vêm de mons tran do efi ca zes, haja
vis ta a pro po si ção, no pro je to de lei or ça men tá ria re -
fe ren te a 2003, da ação su pra ci ta da. Ne nhum óbi ce
pa re ce exis tir à con ces são do sub sí dio na for ma
como o pre vê a MP nº 64, as sim como nos ter mos ve -
ri fi ca dos no pro je to de lei or ça men tá ria anu al para
2003, até por que o art. 177 da Cons ti tu i ção já vin cu la
a ar re ca da ção da Cide, en tre ou tras co i sas, ao pa ga -
men to de sub sí di os a pre ços ou trans por te de ál co ol
com bus tí vel, gás na tu ral e seus de ri va dos e de ri va -
dos de pe tró le o9.

Art. 7º Sub ven ção eco nô mi ca cus te a da com o
adi ci o nal de di vi den dos

Não está es ta be le ci do qual quer pro ce di men to
de cál cu lo do adi ci o nal de di vi den dos, seja na le gis la -
ção que se apli ca es pe ci fi ca men te à ma té ria, seja na
pró pria MP nº 64. Ve ri fi ca-se, no en tan to, que o as -
sun to é ob je to de apre ci a ção no Re la tó rio de Pro gres -
so nº 3, do Co mi tê de Re vi ta li za ção do Mo de lo do Se -
tor Elé tri co, do cu men to esse ela bo ra do em 5 de ju nho 
de 200210. No Re la tó rio, há men ção ao adi ci o nal de di -
vi den dos, além de um pri me i ro es bo ço de sua pos sí -
vel fór mu la de cál cu lo.

Gros so modo, re sul ta da apu ra ção do adi ci o nal
de di vi den dos o pa ga men to à União, pe las em pre sas
fe de ra is ge ra do ras de ener gia elé tri ca, de par te das
re ce i tas que es sas em pre sas ve nham a re a li zar com
a co mer ci a li za ção de ener gia em le i lões pú bli cos. A
idéia é que o in cre men to no lu cro das em pre sas, in -
cre men to esse pro pi ci a do pela es pe ra da di fe ren ça
en tre as re ce i tas au fe ri das com o pre ço de efe ti va co -
mer ci a li za ção de ener gia e as re ce i tas que se ri am au -
fe ri das caso a co mer ci a li za ção ocor res se ao pre ço
mí ni mo anun ci a do nos le i lões, sir va como base de
cál cu lo do adi ci o nal de di vi den dos e, as sim, pro por ci -
o ne à União nova fon te de re ce i tas pú bli cas. Des de a
ori gem, es sas no vas re ce i tas pú bli cas fi cam en tão
vin cu la das à im ple men ta ção de po lí ti cas de mo de ra -
ção das ta ri fas de for ne ci men to de ener gia elé tri ca,
mo de ra ção essa ne ces sá ria es pe ci al men te por con ta 
de ima gi na dos im pac tos, so bre as pró pri as ta ri fas,
que pos si vel men te vi rão a se rem ca u sa dos por pre -
ços efe ti vos de co mer ci a li za ção de ener gia su pe ri o -
res aos pre ços mí ni mos anun ci a dos nos le i lões.

De cer to modo, o Re la tó rio de Pro gres so nº 3 ex -
pli ca, se não a to ta li da de, boa par te das pro vi dên ci as
da das pelo art. 7º da MP nº 64. Não obs tan te esse fato,
não se pode con si de rá-lo ex pli ca ção ofi ci al des sas pro -
vi dên ci as, até por que não é par te dos do cu men tos en -
ca mi nha dos ao Con gres so Na ci o nal, pelo Po der Exe cu -
ti vo, por opor tu ni da de da edi ção da MP nº 64.

Ve ri fi ca-se, nes se con tex to, que as pro vi dên ci as
da das pelo art. 7º da MP nº 64 são so cor ri das ape nas
pela já re fe ri da Expo si ção de Mo ti vos Inter mi nis te ri al nº
49/MME/MF. Assim mes mo, é im por tan te as si na lar que, 
nela, não exis te qual quer es cla re ci men to so bre a po lí ti -
ca de mo de ra ção ta ri fá ria pre ten di da, tam pou co há es ti -
ma ti va, por ma i or a mar gem de erro es ta tís ti co que se
lhe pos sa as so ci ar, que dê con ta da ar re ca da ção que
se vis lum bra re a li zar me di an te a ins ti tu i ção do de no mi -
na do adi ci o nal de di vi den dos. Nem mes mo a pro pos ta
or ça men tá ria da União re fe ren te ao exer cí cio de 2003
traz ele men tos que, de um lado, pos sam es cla re cer
qual se ria essa po lí ti ca de mo de ra ção ta ri fá ria a par tir
do pró xi mo exer cí cio fi nan ce i ro e, de ou tro, em que
mon tan te se es ti ma ria a ar re ca da ção anu al pro ve ni en te 
do de no mi na do adi ci o nal de di vi den dos.

Fica-se, en tão, ape nas com os dis po si ti vos que
com põem o pró prio art. 7º da MP nº 64, so bre eles ha -
ven do al gu mas pon de ra ções a fa zer.

Cabe as si na lar, des de logo, que a de no mi na ção 
adi ci o nal de di vi den dos cons ti tui, de fato, mero ar ti fí -
cio de re tó ri ca. Não é o adi ci o nal gran de za que se
pos sa con fun dir com o di vi den do, pelo me nos com o
di vi den do como hoje a le gis la ção o de fi ne, até por que 
exi bem, um e ou tro, fa tos ge ra do res ab so lu ta men te
dis tin tos en tre si. Enquan to o di vi den do tem por fato
ge ra dor a re a li za ção do lu cro, efe ti van do-se pela dis -
tri bu i ção de par te do lu cro ajus ta do aos aci o nis tas, o
adi ci o nal re sul ta da di fe ren ça en tre pre ços de co mer -
ci a li za ção de ener gia elé tri ca, sen do lhe con se qüen te
à dis tri bu i ção de fra ção das re ce i tas au fe ri das com a
ven da des sa ener gia. Além dis so, a na tu re za do di vi -
den do está um bi li cal men te li ga da à po lí ti ca de cap ta -
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4 Essa lei ins ti tui a Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco -
nô mi co in ci den te so bre a im por ta ção e a co mer ci a li za ção de pe -
tró leo e seus de ri va dos, gás na tu ral e seus de ri va dos, e ál co ol
etí li co com bus tí vel (Cide), e dá ou tras pro vi dên ci as.
5 Ver pla ni lha P1, ane xa.
6 Ver pla ni lha P2, ane xa.
7 Ver pla ni lha P3, ane xa.
8 Ver pla ni lha P4, ane xa.
9 De acor do com a alí nea a do in ci so II do § 4º do art.  177 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.
10 De acor do com in for ma ções co lhi das na pá gi na www.ener gi a -
bra sil.gov.br, man ti da pelo Po der Exe cu ti vo  Fe de ral, o Co mi tê de
Re vi ta li za ção do Mo de lo do Se tor Elé tri co foi cri a do, em ju nho de
2001, pela Re so lu ção nº 18, da Câ ma ra de Ges tão da Cri se de
Ener gia, com a mis são de cor ri gir dis fun ci o na li da des e  pro por
aper fe i ço a men tos que fa vo re çam a ex pan são da ofer ta de ener gia.
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ção de re cur sos da so ci e da de por ações no mer ca do
de ca pi ta is, ao pas so que a do adi ci o nal, à po lí ti ca de
pre ços no mer ca do de ener gia elé tri ca.

Inde pen den te men te, por tan to, da apre ci a ção de 
ques tões de mé ri to as so ci a das a po lí ti cas de mo de ra -
ção ta ri fá ria, há que se re co nhe cer que o pa ga men to
do adi ci o nal de di vi den dos pela em pre sa im pli ca, de
fato, a ver são de seus ati vos em fa vor de ter ce i ros.
Se gun do o tex to da MP nº 64, par te des ses ati vos é
car re a da à União, per ma ne cen do no ca i xa do Te sou -
ro Na ci o nal e des ti nan do-se a fi na li da des as mais di -
ver sas, en quan to o res tan te deve ser dis tri bu í do aos
de ma is aci o nis tas e, para efe i to da po lí ti ca de mo de -
ra ção ta ri fá ria, in di re ta men te as em pre sas que for ne -
cem ener gia elé tri ca ao con su mi dor fi nal, re com pon -
do-lhes as re ce i tas de for ne ci men to re ba i xa das em
face da prá ti ca de ta ri fas mó di cas. A idéia, as sim, é
que par ce la das re ce i tas re a li za das na fase de pro du -
ção de ener gia elé tri ca sub ven ci o ne o con su mo, para
tan to ga ran tin do o equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro
das em pre sas que com pram ener gia elé tri ca e a ven -
dem, a ta ri fas re du zi das, ao con su mi dor fi nal.

Nes se con tex to, sa ber se um me ca nis mo como
esse é, ou não, ade qua do do pon to de vis ta or ça men -
tá rio e fi nan ce i ro nem de lon ge im pli ca dis cu tir-lhe o
acer to do ân gu lo da po lí ti ca de ener gia, ain da que se
lhe re co nhe ça a im por tân cia, in clu si ve pela iden ti fi ca -
ção de as pec tos pas sí ve is de dis cus são. O que, na re -
a li da de, está em pa u ta é sa ber se:

a) as em pre sas fe de ra is ge ra do ras de ener gia
elé tri ca os ten tam si tu a ção pa tri mo ni al que lhes per -
mi ta ar car com o ônus do pa ga men to do adi ci o nal,
ain da que suas re ce i tas ve nham a se rem in cre men ta -
das com a im plan ta ção dos le i lões pú bli cos de ener -
gia elé tri ca, ca ben do ob ser var que sem pre há um
cus to de opor tu ni da de as so ci a do a cada de ci são de
alo ca ção de re cur sos;

b) o adi ci o nal de di vi den dos é uma fon te es tá vel
de re ce i tas pú bli cas, pelo me nos para efe i to da su fi ci -
en te co ber tu ra de des pe sas de cor ren tes da con ces -
são de sub ven ções, já que o fato ge ra dor do adi ci o nal
não é a con ces são da sub ven ção em si, mas o in cre -
men to de re ce i tas pro por ci o na do por le i lões de ener -
gia, de ven do, por tan to, ser pago in de pen den te men te
de ha ver-se, ou não, con ce di do a sub ven ção;

c) essa re a li za ção an te ci pa da do pa tri mô nio
das em pre sas ge ra do ras, me di an te o pa ga men to do
adi ci o nal aos seus aci o nis tas, im pli ca per da de ren ta -
bi li da de dos in ves ti men tos que a União, di re ta ou in di -
re ta men te, fez nes sas em pre sas;

d) a ins ti tu i ção do adi ci o nal de di vi den dos e,
por tan to, a im po si ção do ônus da sub ven ção de que
tra ta o art. 7º da MP nº 64 às em pre sas fe de ra is ge ra -

do ras de ener gia elé tri ca en con tram-se em con so -
nân cia com a po lí ti ca fe de ral de pri va ti za ção, já que a
Ele tro brás (hol ding) e três de suas em pre sas ge ra -
do ras – Chesf, Ele tro nor te e Fur nas – es tão sen do re -
es tru tu ra das e de ve rão ser pri va ti za das, pois as sim
es ta be le ce o art. 5º da Lei nº 9.648, de 1998¹¹.

Indu bi ta vel men te, o adi ci o nal de di vi den dos,
pelo me nos na par te que de ve rá ser car re a da ao pa -
ga men to de des pe sas de sub ven ção do con su mo de
ener gia, equi va le à pro gres si va ali e na ção de ati vos
das em pre sas ge ra do ras para efe i to da trans fe rên cia
de ren da a ter ce i ras pes so as. Esse fato cer ta men te
es ta be le ce po ten ci al con fli to da MP nº 64 com o ci ta -
do art. 5º da Lei nº 9.648, de 1998, con fli to para cuja
re so lu ção ine vi tá vel e pro va vel men te con cor re rá, no
fu tu ro, ou a re vo ga ção do art. 7º da MP nº 64, ou a re -
vo ga ção dó art. 5º da Lei nº 9.648, ou me di da bem
mais com ple xa, em que se com bi nem a re vo ga ção do
art. 7º da MP nº 64 e a re for mu la ção da sis te má ti ca de 
re a li za ção dos le i lões pú bli cos de ener gia elé tri ca, de
modo que, de les, não re sul tem pre ços imo de ra dos de 
co mer ci a li za ção de ener gia.

Para fi na li zar esta par te da aná li se, vale re pro -
du zir tre cho de re la tó rio pu bli ca do pela Ele tro brás¹²,
re la ti vo à ge ra do ra Fur nas, cujo con te ú do pa re ce re -
for çar as con si de ra ções aqui fe i tas:

Fur nas vi vem uma fase de re sul ta dos
cres cen tes nos úl ti mos três anos, e pode
apli car esse vi gor fi nan ce i ro para in ves tir
algo como R$6 bi de ca pi tal pró prio nos pró -
xi mos seis anos. Tem igual men te a ca pa ci -
da de de cap tar no mer ca do R$10 bi, que
com ple tam o fi nan ci a men to do seu pla no de 
obras no pe río do 2002-2007. O modo de
pul ve ri zar o ca pi tal da Fur nas Ge ra do ra
pode ser bas tan te sim pli fi ca do, em ra zão da 
sua es tru tu ra so ci e tá ria atu al. A Ele tro brás,
que de tém 99% do ca pi tal de Fur nas Cen -
tra is Elé tri cas S/A, tem aci o nis tas pri va dos.
Me di an te ci são, abri ria es pa ço para que a
nova Fur nas ti ves se uma es tru tu ra de ca pi tal

¹ O Con se lho Na ci o nal de De ses ta ti za ção (CND), em ob ser vân -
cia ao dis pos to no art. 5º da Lei nº 9.648, de 1998, apro vou a re -
es tru tu ra ção das em pre sas Fur nas, Chesf, Ele tro nor te e Ele tro -
brás, com base em sua Re so lu ção nº 35, de 19 de de zem bro de
2001.
¹² A pu bli ca ção pode ser en con tra da no se guin te en de re ço:  ar -
qui vo.asp?id=http://www.ele tro bras.gov.br/down lo ads/pro ve -
dor/em pre sas/fur nas re sul.pdf
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se me lhan te, por meio da tro ca de ação. “A
base atu al da pro pri e da de da Ele tro brás di -
vi de-se em 70% na mão do Esta do, in clu in -
do-se aí a por ção con tro la do ra do Go ver no
fe de ral e as par ti ci pa ções do BNDES, Esta -
dos e mu ni cí pi os, e ou tros 30% em po der
do pú bli co, sen do dois ter ços ne go ci a dos na 
Bol sa de Nova York e o res tan te no Bra sil’,
ex pli ca Nu nes. Qu an do a Fur nas Ge ra do ra
se trans for mar numa so ci e da de de ca pi tal
aber to, her da rá, au to ma ti ca men te, essa pro -
por ção. A ou tra com pa nhia, Fur nas Trans -
mis são, man te rá sua qua li fi ca ção, ou seja,
so ci e da de de eco no mia mis ta, de ca pi tal fe -
cha do e con tro la da di re ta men te pela Ele tro -
brás. Para to dos os efe i tos, per ma ne ce rá
com o CNPJ atu al. Con cre ta men te, se os
re gu la do res do se tor elé tri co ado ta rem os
mes mos cri té ri os de pro vi si o na men to para
con tas pen den tes que fun ci o na ram no exer -
cí cio an te ri or, Fur nas de ve rá re gis trar novo
re cor de his tó ri co para o re sul ta do lí qui do. O
va lor des se lu cro pode ser es ti ma do nos ba -
lan ce tes não au di ta dos que a em pre sa pu -
bli ca, men sal men te, no Diá rio Ofi ci al da
União. Pro je ta dos em es ca la anu al, os nú -
me ros di vul ga dos para os 11 pri me i ros me -
ses in di cam lu cro da or dem de R$1 bi, o do -
bro do re gis tra do em 2000. (25-3-2002)

Bo ris Gar ba ti Go rens tin, as ses sor da di -
re to ria fi nan ce i ra de Fur nas, ex pli ca que a em -
pre sa de ge ra ção terá 120 dias, após a ci são,
para co lo car ações na Bol sa. Se gun do ele, no
pri me i ro mo men to, Fur nas Ge ra ção terá a
mes ma es tru tu ra aci o ná ria da Ele tro brás:
52,46% em po der da União, 12,68% per ten -
cen te ao BNDESPar, 4,24% do Fun do Na ci o -
nal de De ses ta ti za ção (FND) e 30,62% nas
mãos de aci o nis tas mi no ri tá ri os. Estes se ri am
aci o nis tas que tro ca ri am par te das ações da
Ele tro brás por ações de Fur nas Ge ra ção.
Entre tan to, a idéia, se gun do Go rens tin, é que o 
go ver no, aos pou cos, co me ce a pul ve ri zar as
ações na Bo ves pa. “A sa í da do Esta do não
pode ser abrup ta”, diz. A in ten ção da em pre sa
é que cada novo aci o nis ta não pos sa com prar
mais de 10% das ações. Des sa for ma, o exe -
cu ti vo ex pli ca que o go ver no pre ten de con ti nu -
ar con tro lan do a Fur nas Ge ra ção até que haja
um acor do en tre al guns aci o nis tas para a de fi -
ni ção de um novo con tro la dor para a com pa -

nhia. Go rens tin ex pli ca ain da que, mes mo
quan do isso ocor rer, o go ver no ain da man te rá
uma par ti ci pa ção na em pre sa. (11-3-2002)

Art. 9º aten di men to dos con su mi do res da Sub -
clas se Re si den ci al Ba i xa Ren da com re cur sos da
Con ta de De sen vol vi men to Ener gé ti co

Qu an to ao art. 9º da MP 64, so bre o qual já se fez
re la to nes ta nota, cabe con si de rar tra tar-se de pro vi dên -
cia cu jos im pac tos so bre as fi nan ças pú bli cas fe de ra is
ain da pa re cem não es tar com ple ta men te de li ne a dos,
não obs tan te seja pos sí vel an te ver al guns des do bra -
men tos. Isso por que a sub ven ção que se pre ten de es -
ten der aos con su mi do res de ener gia elé tri ca, clas si fi ca -
dos na Sub clas se Re si den ci al Ba i xa Ren da, há de ser
co ber ta, no fu tu ro pró xi mo, ou pela pre vi são em lei da
ori gem dos re cur sos, ou pela re vi são da es tru tu ra ta ri fá -
ria do for ne ce dor da ener gia, pois as sim pre de ter mi na o 
ain da vi gen te art. 35 da Lei nº 9.074, de 7 de ju lho de
199513. A idéia é que a es ti pu la ção de be ne fí ci os ta ri fá ri -
os, se for fe i ta, não ve nha em pre ju í zo da ma nu ten ção
do equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro da em pre sa que
pres ta o ser vi ço pú bli co como for ne ce do ra de ener gia
elé tri ca ao con su mi dor fi nal.

O pa rá gra fo úni co do ca put do art. 9º da MP 64
per mi te, en tão, an te ver que os re cur sos de po si ta dos
na CDE de vem fa zer face, se não à to ta li da de, a par te
im por tan te das des pe sas de cor ren tes da sub ven ção
es ten di da aos con su mi do res da Sub clas se Re si den -
ci al Ba i xa Ren da. Vale, in clu si ve, as si na lar que esse
art. 9º da MP não tem ou tro pro pó si to, que não o de
pre ver a CDE como fon te de cus te io, uma vez que a
sub ven ção pro pri a men te dita, apli cá vel à re fe ri da
Sub clas se, já está pre vis ta nou tro di plo ma le gal — a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 200214. Tan to as sim
que o De cre to nº 4.336 re gu la men ta o aten di men to a
con su mi do res de ba i xa ren da, des de 15 de agos to de
2002, in clu si ve pre ven do que a co ber tu ra das des pe -
sas daí de cor ren tes seja fe i ta pela Ele tro brás, me di -
an te uti li za ção de re cur sos ori un dos da Re ser va Glo -
bal de Re ver são (RGR)15. Diz mais esse De cre to: que

¹³ Essa Lei es ta be le ce nor mas para ou tor ga e pror ro ga ções das
con ces sões e per mis sões de ser vi ços pú bli cos e dá ou tras pro vi -
dên ci as.
14 Essa Lei dis põe so bre a ex pan são da ofer ta de ener gia elé tri ca 
em emer gen ci al, re com po si ção ta ri fá ria ex tra or di ná ria, cria o Pro -
gra ma de Incen ti vo às Fon tes Alter na ti vas de Ener gia Elé tri ca
(Pro in fa) a Con ta de De sen vol vi men to Ener gé ti co (CDE), dis põe
so bre a uni ver sa li za ção do ser vi ço pú bli co de ener gia elé tri ca, dá
nova re da cão às Leis nº 427, de 26 de de zem bro de 1996, nº
9.648, de 27 de maio de 1998, nº 3.890-A, de 25 de abril de
1961, nº 5.655, de 20 de maio de 1971, nº 5.899, de 5 de ju lho de 
1973, nº 9.991, de 24 de ju lho de 2000, e dá ou tras pro vi dên ci as.
15 Esse De cre to dis põe so bre a uti li za ção de re cur sos da Re ser va 
Glo bal de Re ver são _ RGR para o fi nan ci a men to do aten di men to
a con su mi do res de ba i xa ren da, e dá ou tras pro vi dên ci as.
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o aten di men to aos con su mi do res — a sub ven ção
aos con su mi do res de ba i xa ren da _ deve ser co ber -
to com re cur sos da RGR, me di an te a con ces são de
fi nan ci a men to às con ces si o ná ri as e per mis si o ná ri as 
de ener gia elé tri ca, de ven do, pos te ri or men te, re -
com por-se as re ce i tas des sas con ces si o ná ri as e
per mis si o ná ri as por meio do au men to de ta ri fas ou
da des ti na ção de re cur sos pelo po der con ce den te
(leia-se: União). Num ou nou tro caso, a re com po si -
ção das re ce i tas de con ces si o ná ri as e per mis si o ná -
ri as deve ofe re cer co ber tu ra ao pa ga men to dos fi -
nan ci a men tos con ce di dos com re cur sos da RGR, in -
clu si ve ao pa ga men to dos ju ros e da taxa de ad mi -
nis tra ção que one ram es ses fi nan ci a men tos.

Não se dis cu te, por tan to, se a sub ven ção deve
ou não ser es ten di da aos con su mi do res de ba i xa ren -
da, por que já es ta be le ci da pela ci ta da Lei nº 10.438,
de 2002, re gu la men ta da pelo De cre to nº 4.336, de
2002, e em apli ca ção por for ça da Re so lu ção nº 491,
tam bém de 2002, da Agên cia Na ci o nal de Ener gia
Elé tri ca (ANEEL) 16. O que está em pa u ta é sa ber de
quan to são as pro vá ve is des pe sas de cor ren tes da
sub ven ção e se há, na CDE, re cur sos su fi ci en tes que
pos sam acor rer ao seu pa ga men to. Isso por que a
CDE, se não é fon te ime di a ta de re ce i ta para a União,
e, sim, um de seus ati vos, ati vo esse que, tem po ra ri a -
men te, está sen do mo vi men ta do pela Ele tro brás.
Além do mais, o be ne fí cio ta ri fá rio de que se tra ta, isto 
é, a sub ven ção a con su mi do res de ba i xa ren da, é be -
ne fí cio es ten di do pelo pró prio po der con ce den te, o
que tor na a União, como ente no exer cí cio des se po -
der, a ins tân cia res pon sá vel pelo pa ga men to de to das 
as des pe sas que dele, o be ne fí cio, pos sam de cor rer.

Há que se con si de rar, ain da, que a es ti ma ti va do 
vo lu me de des pe sas é con di ção ne ces sá ria à apu ra -
ção da con tri bu i ção que a Ele tro brás de ve rá fa zer ao
es for ço de ge ra ção de su pe rá vit pri má rio pelo se tor
pú bli co fe de ral. Se não há me i os para efe tu ar tal es ti -
ma ti va, en tão não há me i os para sa ber o ta ma nho da
con tri bu i ção da Ele tro brás e, por con se qüên cia, não
se po de rá es ti mar, com ra zoá vel mar gem de se gu ran -
ça, o su pe rá vit pri má rio do se tor pú bli co fe de ral.

Por fim, se o au men to de ta ri fas é uma das op -
ções pla u sí ve is para efe i to do pa ga men to das des pe -
sas com a sub ven ção, há que se con si de rar a ne ces -
si da de de que isso se diga na MP 64, in clu si ve no in -
tu i to de es ta be le cer, se ne ces sá rio for, a con di ção de
que os re cur sos da CDE so men te se uti li zem nos li mi -
tes da con tri bu i ção da Ele tro brás para a ge ra ção do
su pe rá vit pri má rio pre de ter mi na do para o se tor pú bli -
co fe de ral.

IV – Da Con clu são

Das pro vi dên ci as ana li sa das nes ta nota téc ni ca,
con clui-se que a re la ti va ao art. 6º da MP nº 64, de 2002, 
pa re ce não ofen der as dis po si ções cons ti tu ci o na is e le -
ga is apli cá ve is à ma té ria, até por que os seus efe i tos,
em res pe i to à exi gi da ade qua ção or ça men tá ria e fi nan -
ce i ra, já se en con tram de vi da men te quan ti fi ca dos e pre -
vis tos no pro je to de lei or ça men tá ria re fe ren te a 2003.

Qu an to às de ma is pro vi dên ci as, no me a da men te
as dos arts. 7º e 9º da MP, ve ri fi ca-se não ha ver evi dên -
ci as que per mi tam ana li sá-las apro pri a da e pre ci sa -
men te, se não a fun da da sus pe i ta de que de las po de rão
de cor rer trans fe rên ci as de ati vos da União e de en ti da -
des por ela con tro la das em fa vor de ter ce i ros _ con su -
mi do res de ser vi ços pú bli cos. Tra ta-se de trans fe rên ci as 
so bre cujo vo lu me ain da não há es ti ma ti vas, sa ben -
do-se ape nas que de las, des sas trans fe rên ci as, po de -
rão de cor rer im pac tos so bre os re sul ta dos fis ca is que,
ano a ano, se de ter mi nam para o se tor pú bli co fe de ral.
No caso es pe cí fi co das pro vi dên ci as que se fun da men -
tam no dito adi ci o nal de di vi den dos, é for ço so con si de -
rar, ain da, sua re la ção po ten ci al men te con fli tu o sa com
a le gis la ção que cu i da do pro gra ma fe de ral de de ses ta -
ti za ção, prin ci pal men te por que as em pre sas apa ren te -
men te one ra das pelo adi ci o nal são, hoje, exa ta men te
as em pre sas que se en con tram em vias de re es tru tu ra -
ção para fins de pri va ti za ção17.

Fer nan do Ve i ga Bar ros e Sil va, Con sul tor de
Orça men tos do Se na do Fe de ral.

16 Essa Re so lu ção re gu la men ta o dis pos to no art. 1º do De cre to
nº 4.336, de 15 de agos to de 2002, que dis põe so bre a uti li za ção
de re cur sos da. Re ser va Glo bal de Re ver são _ RGR para o fi nan -
ci a men to do aten di men to a con su mi do res de ba i xa ren da, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

17 O Con se lho Na ci o nal de De ses ta ti za ção, com su pe dâ neo no
art. 5º da Lei nº 9.648, de 1998, apro vou a Re so lu ção nº 35, de
19 de de zem bro de 2001, que re es tru tu ra as em pre sas Fur nas,
Chesf, Ele tro nor te e Ele tro brás nos se guin tes ter mos: a) ci são
par ci al de Fur nas, com ver são das par ce las de seu pa tri mô nio re -
la ti vas às ati vi da des de ge ra ção de ener gia elé tri ca em uma nova 
so ci e da de; b) ci são par ci al da Ele tro brás, com ver são das par ce -
las de seu pa tri mô nio re la ti vas à par ti ci pa ção so ci e tá ria na com -
pa nhia de ge ra ção a ser cri a da na for ma da alí nea an te ri or em
um nova so ci e da de por ações; c) in cor po ra ção da com pa nhia de
ge ra ção cri a da pela ci são par ci al de Fur nas pela com pa nhia a
ser cri a da a par tir da ci são par ci al da Ele tro brás, pul ve ri zan do-se
o ca pi tal so ci al da em pre sa re sul tan te da in cor po ra ção; d) ci são
par ci al da Chesf, com ver são de par ce las de seu pa tri mô nio re la -
ti vas às ati vi da des de ge ra ção de ener gia elé tri ca em duas no vas
so ci e da des por ações, sen do que uma das em pre sas com pre en -
de rá os ati vos in te gran tes da usi na hi dre lé tri ca de Xin gó e a ou tra 
com pre en de rá to dos os de ma is ati vos de ge ra ção; e) ci são par ci -
al da Ele tro brás, com ver são de par ce las de seu pa tri mô nio re la ti -
vas às ati vi da des de trans mis são de ener gia elé tri ca em uma
nova so ci e da de por ações.
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Pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 64,
de 2002, ofe re ci do no Ple ná rio da Câ ma ra 
dos De pu ta dos em subs ti tu i ção à Co mis -
são Mis ta.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA.
Para emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. De pu ta dos, a for ma como o Go -
ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, por 
meio de seu Lí der, De pu ta do Arnal do Ma de i ra, e os
par ti dos que com põem a base de sus ten ta ção ne go -
ci a ram essa me di da pro vi só ria com o par ti do do Pre -
si den te ele i to ina u gu rou uma nova re la ção na Câ ma -
ra dos De pu ta dos.

Em di ver sos mo men tos, pude tes te mu nhar a
sen sa tez dos com pa nhe i ros que as su mi rão o Go ver -
no no dia 1º de ja ne i ro. Com pro vei du ran te os de ba tes 
a evo lu ção do pen sa men to do Par ti do dos Tra ba lha -
do res, so bre tu do do De pu ta do Lu ci a no Zica, es tu di o -
so da ques tão, do De pu ta do Fer nan do Fer ro e da pró -
pria as ses so ria do par ti do.

Em um pri me i ro mo men to, o ím pe to ini ci al de
quem era opo si ção, ou de quem o é até hoje, se ria de
pura e sim ples men te re je i tar a me di da e ze rar o pro -
ces so. O que pre va le ceu, po rém, foi exa ta men te o
que o Pre si den te ele i to e seus prin ci pa is in ter lo cu to -
res têm dito ao Bra sil e ao mun do: o novo Go ver no
pre ten de pre ser var os con tra tos e es ta be le cer um
novo mo de lo, mas sem rup tu ra, sem des con ti nu i da de
do pro ces so.

E é por isso que con se gui mos – De pu ta do
Arnal do Ma de i ra, De pu ta do Lu ci a no Zica, De pu ta do
Fer nan do Fer ro, De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra, Lí der
do meu par ti do, De pu ta do Ged del Vi e i ra Lima, De pu -
ta do Cus tó dio Mat tos, De pu ta do Odel mo Leão –
cons tru ir um tex to que se gu ra men te não é o so nho do 
novo Go ver no, nem o de se ja do pelo atu al Go ver no,
mas o pos sí vel.

Eu gos ta ria de ter pre ser va do os arts. 1º e 2º, a
es sên cia da me di da pro vi só ria ori gi nal. Mas com pre -
en di que se ria ra zoá vel bus car o en ten di men to com o
novo Go ver no.

Par ti cu lar men te, isso me traz gran de con for to,
por que o Con gres so Na ci o nal apro vou emen da de
mi nha au to ria com nova de fi ni ção de con su mi dor de
ba i xa ren da. Esse pro gra ma so ci al, um dos le ga dos
do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, que não

tem sa bi do di vul gar sua ação no se tor, be ne fi cia atu -
al men te 14 mi lhões de fa mí li as bra si le i ras.

Re pi to: 14 mi lhões de fa mí li as bra si le i ras. Só o
meu Esta do da Ba hia 1 mi lhão e 600 mil fa mí li as são
be ne fi ci a das, e mais de 60% da fa mí li as das re giões
Nor te e Nor des te.

To da via, não tí nha mos de fi ni do, nes se pro gra -
ma, as fon tes que iri am su prir os sub sí di os para es -
sas ca ma das po pu la ci o na is mais po bres. Se eu ti ves -
se que re su mir, e fiz isso ao es cre ver a emen ta do
pro je to de con ver são, di ria o se guin te: “pro je to de lei
de con ver são que dis põe so bre os re cur sos para sub -
ven ção a con su mi do res de ener gia elé tri ca da Sub -
clas se Ba i xa Ren da, dá nova re da ção aos arts. 27 e
28 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, e dá ou -
tras pro vi dên ci as”.

O pro pó si to é re sol ver, pelo me nos, as fon tes
para 2002 e 2003, a fim de que as em pre sas elé tri cas
con ti nu em sub si di an do as 14 mi lhões de fa mí li as bra -
si le i ras e não ve nham pe dir re vi são de ta ri fa, a pre tex -
to de de se qui lí brio no con tra to de con ces são.

Por tan to, são ex clu í dos os arts. 1º e 2º da pro -
pos ta ori gi nal do Go ver no, pas san do o art. 3º com
nova re da ção, a cons ti tu ir o art. 1º:

“As con ces si o ná ri as e per mis si o ná ri as de ser vi -
ço pú bli co de ener gia elé tri ca so men te po de rão ofe re -
cer os di re i tos emer gen tes e qual quer ou tro ati vo vin -
cu la do à pres ta ção do ser vi ço pú bli co, em ga ran tia de 
em prés ti mo, fi nan ci a men to ou qual quer ou tra ope ra -
ção vin cu la da ao ob je to da res pec ti va con ces são.“

Esse ar ti go tem o ob je ti vo de li mi tar o ofe re ci -
men to, já ex ces si vo, pe las em pre sas dis tri bu i do ras,
de ga ran ti as com os cha ma dos di re i tos emer gen tes
da con ces são e com os pró pri os bens vin cu la dos à
con ces são.

Para sa nar pro ble mas em cur so e as se gu rar in -
ves ti men tos con tra ta dos e ou tor ga dos, es ta mos ex -
cep ci o nan do as ga ran ti as da das para os con tra tos
pas sa dos fir ma dos en tre em pre sas dis tri bu i do ras e
pri va das.

A in ten ção ini ci al do Par ti do dos Tra ba lha do res,
pre vis ta no art. 2º, era trans fe rir a dis cus são da ma té -
ria para 2004. No en tan to, como dis se, os fa tos mos -
tram que o novo Go ver no se pre pa ra, a pas sos lar gos, 
para im plan tar um novo mo de lo no se tor, po rém não
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põe em ris co o su pri men to de ener gia elé tri ca no País 
e, so bre tu do, a cre di bi li da de do Bra sil pe ran te os in -
ves ti do res na ci o na is e in ter na ci o na is.

Por tan to, o art. 2º pas sa a ter o se guin te tex to:

“A par tir de 1º de ja ne i ro de 2003, as
con ces si o ná ri as de ser vi ço pú bli co e dis tri -
bu i ção so men te po de rão es ta be le cer con -
tra tos de com pra de ener gia elé tri ca por
meio de li ci ta ção, na mo da li da de de le i lão,
ou por meio de le i lões pú bli cos pre vis tos na
Lei nº 10.438, de 2002.”

Qual a fi na li da de do ar ti go? Fre ar con tra tos fe i -
tos de for ma pri va da sem pre zar as pec tos como a
com pe ti ti vi da de, a trans pa rên cia, o in te res se do con -
su mi dor, con tra tos que es ta vam sen do ce le bra das
en tre em pre sas con ces si o ná ri as de ser vi ço pú bli co e
em pre sas pro du to ras de ele tri ci da de, mu i tas ve zes
não con ces si o ná ri as, mas sim ples in de pen den tes.

Por tan to, eis a es sên cia dos arts. 2º e 3º: al tos
con su mi do res de ener gia elé tri ca das con ces si o ná ri -
as fi cam obri ga dos a fa zer con ta tos para es ta be le cer
a se pa ra ção das co ne xões, o pro ces so de trans mis -
são e o pro ces so de ener gia, con for me da ne go ci a -
ção re a li za da.

No art. 4º, fica au to ri za da a con ces são de sub sí -
di os, cus te a da com re cur sos da Con tri bu i ção so bre
Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co  – CIDE, para o
trans por te de gás. A au to ri za ção de cor re de en ten di -
men to fir ma do com Par ti do dos Tra ba lha do res, por in -
ter mé dio do De pu ta do Lu ci a no Zica, que o Re la tor
con si de rou jus to.

No art. 5º, fica au to ri za da a con ces são de sub -
ven ção eco nô mi ca para os con su mi do res de ba i xa
ren da. O art. 5º pre ser va, di fe ren te men te da pro pos ta
ori gi nal, a Con ta de De sen vol vi men to Ener gé ti co, res -
guar dan do, por tan to, o pro gra ma de fon tes al ter na ti -
vas de ener gia que o Con gres so Na ci o nal apro vou e o 
Pre si den te da Re pú bli ca san ci o nou.

Há ain da ou tra al te ra ção para a qual cha mo a
aten ção dos Srs. Par la men ta res, pe din do-lhes que a
ano tem de vi da men te na có pia que têm em mãos: no
§§ 6º e 7º do art. 6º, se gun do a nova re da ção do art.
27 da Lei nº 10.438, por so li ci ta ção de al guns par ti dos, 
a ex pres são “as con ces si o ná ri as ge ra do ras” deve ser
subs ti tu í da por “as con ces si o ná ri as de ge ra ção”.

Tra ta-se ape nas de pro ble ma de re da ção.

Esta, Sr. Pre si den te, a es sên cia do pro je to de
con ver são, ob je to de acor do fir ma do por to dos os par -
ti dos que par ti ci pa ram da dis cus são, re pre sen tan do o 
fu tu ro e o atu al Go ver no e o PFL, o meu par ti do.

Sr. Pre si den te, V. Exª terá a res pon sa bi li da de, a
par tir de 1º de ja ne i ro, de go ver nar o Esta do de Mi nas
Ge ra is. Com a apro va ção do tex to ago ra apre sen ta do, 
terá tran qüi li da de para pro mo ver al te ra ções  – com
cer te za, as fará  – na em pre sa con ces si o ná ria em Mi -
nas Ge ra is, para que ela tam bém se adap te ao novo
mo de lo.

Por tan to, con gra tu lo-me com to dos os que par ti -
ci pa ram da ne go ci a ção e com a Câ ma ra dos De pu ta -
dos, por ter sido ca paz de cons tru ir o tex to em exa me.
No caso, fui ape nas o es cri tor, e não o cons tru tor do
en ten di men to.

Mu i to obri ga do.
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PS-GSE/731/02

Bra sí lia, 21 de no vem bro de 2002

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Car los Wil son
Pri me i ro-Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, o in -
clu so Pro je to de Lei de Con ver são nº 29, de 2002, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 64/02), que
“Dis põe so bre re cur sos para sub ven ção a con su mi -
do res de ener gia elé tri ca da Sub clas se Ba i xa Ren da,
dá nova re da ção aos arts. 27 e 28 da Lei nº 10.438, de 
26 de abril de 2002, e dá ou tras pro vi dên ci as”, con for -
me o dis pos to no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com
a re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 
2001.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Se ve ri no Ca val -
can ti, Pri me i ro-Se cre tá rio.  

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.192, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001

Dis põe so bre me di das com ple men -
ta res ao Pla no Real e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

....................................................................................
Art. 2º É ad mi ti da es ti pu la ção de cor re ção mo -

ne tá ria ou de re a jus te por ín di ces de pre ços ge ra is,
se to ri a is ou que re fli tam a va ri a ção dos cus tos de pro -
du ção ou dos in su mos uti li za dos nos con tra tos de
pra zo de du ra ção igual ou su pe ri or a um ano.

§ 1º É nula de ple no di re i to qual quer es ti pu la ção 
de re a jus te ou cor re ção mo ne tá ria de pe ri o di ci da de
in fe ri or a um ano.

§ 2º Em caso de re vi são con tra tu al, o ter mo ini ci -
al do pe río do de cor re ção mo ne tá ria ou re a jus te, ou
de nova re vi são, será a data em que a an te ri or re vi são 
ti ver ocor ri do.

§ 3º Res sal va do o dis pos to no § 7º do art. 28 da
Lei nº 9.069, de 29 de ju nho de 1995, e no pa rá gra fo
se guin te, são nu los de ple no di re i to qua is quer ex pe di -
en tes que, na apu ra ção do ín di ce de re a jus te, pro du -
zam efe i tos fi nan ce i ros equi va len tes aos de re a jus te
de pe ri o di ci da de in fe ri or à anu al.

§ 4º Nos con tra tos de pra zo de du ra ção igual ou
su pe ri or a três anos, cujo ob je to seja a pro du ção de
bens para en tre ga fu tu ra ou a aqui si ção de bens ou
di re i tos a eles re la ti vos, as par tes po de rão pac tu ar a

atu a li za ção das obri ga ções, a cada pe río do de um
ano, con ta do a par tir da con tra ta ção, e no seu ven ci -
men to fi nal, con si de ra da a pe ri o di ci da de de pa ga -
men to das pres ta ções, e aba ti dos os pa ga men tos,
atu a li za dos da mes ma for ma, efe tu a dos no pe río do.

§ 5º O dis pos to no pa rá gra fo an te ri or apli ca-se
aos con tra tos ce le bra dos a par tir de 28 de ou tu bro de
1995 até 11 de ou tu bro de 1997.(Vide Me di da Pro vi -
só ria nº 2.223, de 4-9-2001)

§ 6º O pra zo a que alu de o pa rá gra fo an te ri or po -
de rá ser pror ro ga do me di an te ato do Po der Exe cu ti vo. 
(Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.223, de 4-9-2001)

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

LEI Nº 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995

Dis põe so bre o Pla no Real, o Sis te ma 
Mo ne tá rio Na ci o nal, es ta be le ce as re gras e 
con di ções de emis são do Real e os cri té ri -
os para con ver são das obri ga ções para o
Real, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 28. Nos con tra tos ce le bra dos ou con ver ti -

dos em Real com cláu su la de cor re ção mo ne tá ria por
ín di ces de pre ço ou por ín di ce que re fli ta a va ri a ção
pon de ra da dos cus tos dos in su mos uti li za dos, a pe ri -
o di ci da de de apli ca ção des sas cláu su las será anu al.

§ 1º É nula de ple no di re i to e não sur ti rá ne nhum 
efe i to cláu su la de cor re ção mo ne tá ria cuja pe ri o di ci -
da de seja in fe ri or a um ano.

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se às obri ga -
ções con ver ti das ou con tra ta das em URV até 27 de
maio de 1994 e às con ver ti das em Real.

§ 3º A pe ri o di ci da de de que tra ta o ca put des te
ar ti go será con ta da a par tir:

I – da con ver são em Real, no caso das obri ga -
ções ain da ex pres sas em Cru ze i ros Re a is;

II – da con ver são ou con tra ta ção em URV, no
caso das obri ga ções ex pres sas em URV con tra ta das
até 27 de maio de 1994;

III – da con tra ta ção, no caso de obri ga ções con -
tra í das após 1º de ju lho de 1994; e

IV – do úl ti mo re a jus te no caso de con tra tos de
lo ca ção re si den ci al.

§ 4º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca:
I – às ope ra ções re a li za das no mer ca do fi nan -

ce i ro e no Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção – SFH,
por ins ti tu i ções fi nan ce i ras e de ma is en ti da des au to ri -
za das a fun ci o nar pelo Ban co Cen tral do Bra sil, bem
as sim no Sis te ma Bra si le i ro de Pou pan ça e Emprés ti -

22754 Quarta-fe i ra  27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2002

    441NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



mo – SBPE e aos fi nan ci a men tos ha bi ta ci o na is de
en ti da des de pre vi dên cia pri va da;

lI – às ope ra ções e con tra tos de que tra tam o
De cre to-lei nº 857, de 1969, e o art. 6º da Lei nº 8.880, 
de 27 de maio de 1994.

§ 5º O Po der Exe cu ti vo po de rá re du zir a pe ri o di -
ci da de de que tra ta esse ar ti go.

§ 6º O de ve dor, nos con tra tos com pra zo su pe ri -
or a um ano, po de rá amor ti zar, to tal ou par ci al men te,
an te ci pa da men te, o sal do de ve dor, des de que o faça
com o seu va lor atu a li za do pela va ri a ção acu mu la da
do ín di ce con tra tu al ou do IPC-r até a data do pa ga -
men to.

§ 7º Nas obri ga ções em Cru ze i ros Re a is, con -
tra í das an tes de 15 de mar ço de 1994 e não con ver ti -
das em URV, o cre dor po de rá exi gir, de cor ri do um ano 
da con ver são para o Real, ou no seu ven ci men to fi nal, 
se an te ri or, sua atu a li za ção na for ma con tra ta da, ob -
ser va das as dis po si ções des ta Lei, aba ti dos os pa ga -
men tos, tam bém atu a li za dos, even tu al men te efe tu a -
dos no pe río do.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.223,
DE 4 DE SETEMBRO DE 2001

Dis põe so bre a Le tra de Cré di to
Imo bi liá rio, a Cé du la de Cré di to Imo bi liá -
rio e dá ou tras pro vi dên ci as.

LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

Dis põe so bre a ex pan são da ofer ta
de ener gia elé tri ca emer gen ci al, re com -
po si ção ta ri fá ria ex tra or di ná ria, cria o
Pro gra ma de Incen ti vo às Fon tes Alter na -
ti vas de Ener gia Elé tri ca (PROINFA), a
Con ta de De sen vol vi men to Ener gé ti co
(CDE), dis põe so bre a uni ver sa li za ção do 
ser vi ço pú bli co de ener gia elé tri ca, dá
nova re da ção às Leis nº 9.427, de 26 de
de zem bro de 1996, nº 9.648, de 27 de
maio de 1998, nº 3.890-A, de 25 de abril
de 1961, nº 5.655, de 20 de maio de 1971,
nº 5.899, de 5 de ju lho de 1973, nº 9.991,
de 24 de ju lho de 2000, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

Art. 1º Os cus tos, in clu si ve de na tu re za ope ra ci -
o nal, tri bu tá ria e ad mi nis tra ti va, re la ti vos à aqui si ção
de ener gia elé tri ca (kWh) e à con tra ta ção de ca pa ci -
da de de ge ra ção ou po tên cia (kW) pela Co mer ci a li za -
do ra Bra si le i ra de Ener gia Emer gen ci al – CBEE se rão 

ra te a dos en tre to das as clas ses de con su mi do res fi -
na is aten di das pelo Sis te ma Elé tri co Na ci o nal Inter li -
ga do, pro por ci o nal men te ao con su mo in di vi du al ve ri -
fi ca do, me di an te adi ci o nal ta ri fá rio es pe cí fi co, se gun -
do re gu la men ta ção a ser es ta be le ci da pela Agên cia
Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca – ANEEL.

§ 1º O ra te io dos cus tos re la ti vos à con tra ta ção
de ca pa ci da de de ge ra ção ou po tên cia (kW) re fe ri dos
no ca put não se apli ca ao con su mi dor in te gran te da
Sub clas se Re si den ci al Ba i xa Ren da, as sim con si de -
ra do aque le que, aten di do por cir cu i to mo no fá si co, te -
nha con su mo men sal in fe ri or a 80kWh/mês ou cujo
con su mo si tue-se en tre 80 e 220kWh/mês, nes te
caso des de que ob ser ve o má xi mo re gi o nal com pre -
en di do na fa i xa e não seja ex clu í do da sub clas se por
ou tros cri té ri os de en qua dra men to a se rem de fi ni dos
pela Ane el.

§ 2º O ra te io dos cus tos re la ti vos à aqui si ção de
ener gia elé tri ca (kWh) re fe ri dos no ca put não se apli -
ca ao con su mi dor cujo con su mo men sal seja in fe ri or
a 350kWh in te gran te da Clas se Re si den ci al e
700kWh in te gran te da Clas se Ru ral.

§ 3º Os re sul ta dos fi nan ce i ros ob ti dos pela
CBEE se rão des ti na dos à re du ção dos cus tos a se -
rem ra te a dos en tre os con su mi do res.

§ 4º Até a efe ti va li qui da ção das ope ra ções do
Mer ca do Ata ca dis ta de Ener gia Elé tri ca – MAE, fica
au to ri za da a aqui si ção de ener gia elé tri ca e de re ce -
bí ve is do MAE, bem como a con tra ta ção de ca pa ci da -
de pela CBEE, como ins tru men tos do Pro gra ma Pri o -
ri tá rio de Ter me le tri ci da de – PPT, na for ma es ta be le -
ci da em ato do Po der Exe cu ti vo.

§ 5º A re gu la men ta ção da Ane el de que tra ta o §
1º, re fe ren te aos con su mi do res com fa i xa de con su -
mo men sal en tre 80 e 220kWh, será pu bli ca da no pra -
zo de até 180 (cen to e oi ten ta) dias e, ul tra pas sa do
este pra zo sem re gu la men ta ção, será es ten di do a
eles tam bém o cri té rio de en qua dra men to ba se a do
ex clu si va men te no con su mo men sal.

§ 6º Du ran te o pra zo de que cu i da o § 5º, fica
man ti do o en qua dra men to even tu al men te já exis ten te 
e apli cá vel, em cada Re gião ou Con ces si o ná ria, aos
con su mi do res com fa i xa de con su mo men sal en tre 80 
e 220kWh.

§ 7º Os con su mi do res com con su mo mé dio men -
sal in fe ri or a 80kWh que, em 12 (doze) me ses con se cu -
ti vos, ti ve rem 2 (dois) con su mos men sa is su pe ri o res a
120 kWh de ve rão ob ser var os cri té ri os a se rem es ta be -
le ci dos na re gu la men ta ção pre vis ta no § 1º.

§ 8º (Ve ta do)
Art. 13. Fica cri a da a Con ta de De sen vol vi men -

to Ener gé ti co – ODE, vi san do o de sen vol vi men to
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ener gé ti co dos Esta dos e a com pe ti ti vi da de da ener -
gia pro du zi da a par tir de fon tes eó li ca, pe que nas
cen tra is hi dre lé tri cas, bi o mas sa, gás na tu ral e car -
vão mi ne ral na ci o nal, nas áre as aten di das pe los sis -
te mas in ter li ga dos e pro mo ver a uni ver sa li za ção do
ser vi ço de ener gia elé tri ca em todo o ter ri tó rio na ci o -
nal, de ven do seus re cur sos, ob ser va das as vin cu la -
ções e li mi tes a se guir pres cri tos, se des ti na rem às
se guin tes uti li za ções:

I – para a co ber tu ra do cus to de com bus tí vel de
em pre en di men tos ter me lé tri cos que uti li zem ape nas
car vão mi ne ral na ci o nal, em ope ra ção até 6 de fe ve -
re i ro de 1998, e de usi nas en qua dra das no § 2º do art. 
11 da Lei nº 9.648. de 27 de maio de 1998, si tu a dos
nas re giões abran gi das pe los sis te mas elé tri cos in ter -
li ga dos e do cus to das ins ta la ções de trans por te de
gás na tu ral a se rem im plan ta dos para os Esta dos
onde, até o fi nal de 2002, não exis ta o for ne ci men to
de gás na tu ral ca na li za do, ob ser va das as se guin tes
li mi ta ções:

a) no pa ga men to do cus to das ins ta la ções de
trans por te de gás na tu ral, de vem ser de du zi dos os
va lo res que fo rem pa gos a tí tu lo de apli ca ção do § 7º
des te ar ti go;

b) para ga ran tir 75% (se ten ta e cin co por cen to)
do va lor do com bus tí vel ao seu cor res pon den te pro -
du tor, man ti da a obri ga to ri e da de de com pra mí ni ma
de com bus tí vel es ti pu la da nos con tra tos vi gen tes na
data de pu bli ca ção des ta Lei, a par tir de 1º de ja ne i ro
de 2004, des ti na do às usi nas ter me lé tri cas a car vão
mi ne ral na ci o nal, des de que es tas par ti ci pem da oti -
mi za ção dos sis te mas elé tri cos in ter li ga dos, com pen -
san do-se, os va lo res a se rem re ce bi dos a tí tu lo da
sis te má ti ca de ra te io de ônus e van ta gens para as
usi nas ter me lé tri cas de que tra tam os §§ 1º e 2º do
art. 11 da Lei nº 9.648. de 27 de maio de 1998, po den -
do a Ane el ajus tar o per cen tu al do re em bol so ao ge -
ra dor, se gun do cri té ri os que con si de rem sua ren ta bi li -
da de com pe ti ti va e pre ser vem o atu al ní vel de pro du -
ção da in dús tria pro du to ra do com bus tí vel;

II – para pa ga men to ao agen te pro du tor de
ener gia elé tri ca a par tir de fon tes eó li ca, tér mi cas a
gás na tu ral, bi o mas sa e pe que nas cen tra is hi dre lé tri -
cas, cu jos em pre en di men tos en trem em ope ra ção a
par tir da pu bli ca ção des ta Lei, da di fe ren ça en tre o va -
lor eco nô mi co cor res pon den te à tec no lo gia es pe cí fi -
ca de cada fon te e o va lor eco nô mi co cor res pon den te
a ener gia com pe ti ti va, quan do a com pra e ven da se fi -
zer com con su mi dor fi nal;

III – para pa ga men to do cré di to de que tra ta a
alí nea d do in ci so II do art. 3º;

IV – até 15% (quin ze por cen to) do mon tan te
pre vis to no § 2º, para pa ga men to da di fe ren ça en tre o
va lor eco nô mi co cor res pon den te à ge ra ção ter me lé -
tri ca a car vão mi ne ral na ci o nal que uti li ze tec no lo gia
lim pa, de ins ta la ções que en tra rem em ope ra ção a
par tir de 2003, e o va lor eco nô mi co cor res pon den te a
ener gia com pe ti ti va.

§ 1º Os re cur sos da CDE se rão pro ve ni en tes
dos pa ga men tos anu a is re a li za dos a tí tu lo de uso de
bem pú bli co, das mul tas apli ca das pela Ane el a con -
ces si o ná ri os, per mis si o ná ri os e au to ri za dos e, a par -
tir da ano de 2003, das quo tas anu a is pa gas por to dos 
os agen tes que co mer ci a li zem ener gia com o con su -
mi dor fi nal.

§ 2º As quo tas a que se re fe re o § 1º te rão va -
lor idên ti co àque las es ti pu la das para o ano de 2001
me di an te apli ca ção do me ca nis mo es ta be le ci do no
§ 1º do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de
1998, de du zi das em 2003, 2004 e 2005, dos va lo -
res a se rem re co lhi dos a tí tu lo da sis te má ti ca de ra -
te io de ônus e van ta gens para as usi nas ter me lé tri -
cas, si tu a das nas re giões aten di das pe los sis te mas
elé tri cos in ter li ga dos.

§ 3º As quo tas de que tra ta o § 1º se rão re a jus ta -
das anu al men te, a par tir do ano de 2002, na pro por -
ção do cres ci men to do mer ca do de cada agen te, até
o li mi te que não ca u se in cre men to ta ri fá rio para o
con su mi dor.

§ 4º A ne nhu ma das fon tes eó li ca, bi o mas sa,
pe que nas cen tra is hi dre lé tri cas, gás na tu ral e car vão
mi ne ral na ci o nal, po de rão ser des ti na dos anu al men te 
re cur sos cujo va lor to tal ul tra pas se a 30% (trin ta por
cen to) do re co lhi men to anu al da CDE, con di ci o nan -
do-se o en qua dra men to de pro je tos e con tra tos à pré -
via ve ri fi ca ção, jun to à Ele tro brás, de dis po ni bi li da de
de re cur sos.

Art. 27. No mí ni mo 50% (cin qüen ta por cen to) da 
ener gia elé tri ca co mer ci a li za da pe las con ces si o ná ri -
as ge ra do ras de ser vi ço pú bli co sob con tro le fe de ral,
in clu si ve o mon tan te de ener gia elé tri ca re du zi do dos
con tra tos ini ci a is de que tra ta o in ci so II do art. 10 da
Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, de ve rá ser ne go -
ci a da em le i lões pú bli cos, con for me dis ci pli na es ta be -
le ci da em re so lu ção da Ane el.

§ 1º A re du ção dos con tra tos ini ci a is de que tra ta 
o ca put não con fe re di re i to às con ces si o ná ri as ge ra -
do ras a qual quer ga ran tia ta ri fá ria em re la ção ao
mon tan te de ener gia li be ra da.

§ 2º Os ris cos hi dro ló gi cos ou de não cum pri -
men to do con tra to se rão as su mi dos pela con ces si o -
ná ria ge ra do ra ven de do ra da ener gia elé tri ca.
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§ 3º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca à Ita i -
pu Bi na ci o nal e à Ele tro nu cle ar.

§ 4º A ener gia elé tri ca das con ces si o ná ri as de
ge ra ção de ser vi ço pú bli co sob con tro le so ci e tá rio
dos Esta dos será co mer ci a li za da de for ma a as se gu -
rar pu bli ci da de, trans pa rên cia e igual da de de aces so
aos in te res sa dos.

§ 5º (Vide Me di da Pro vi só ria nº 64, de
26.8.2002)

§ 6º (Vide Me di da Pro vi só ria nº 64, de
26.8.2002)

Art. 28. A par ce la de ener gia elé tri ca que não for
ven di da no le i lão pú bli co de que tra ta o art. 27 de ve rá
ser, ne ces sa ri a men te, li qui da da no mer ca do de cur to
pra zo do MAE.(Vide Me di da Pro vi só ria nº 64, de
26.8.2002)

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

LEI Nº 9.648, DE 27 DE MAIO DE 1998

Alte ra dis po si ti vos das Leis nº
3.890-A, de 25 de abril de 1961, nº 8.666, 
de 21 de ju nho de 1993, nº 8.987, de 13
de fe ve re i ro de 1995, nº 9.074, de 7 de
ju lho de 1995, nº 9.427, de 26 de de zem -
bro de 1996, e au to ri za o Po der Exe cu ti -
vo a pro mo ver a re es tru tu ra ção da Cen -
tra is Elé tri cas Bra si le i ras – ELETRO-
BRÁS e de suas sub si diá ri as e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 10. Pas sa a ser de li vre ne go ci a ção a com -

pra e ven da de ener gia elé tri ca en tre con ces si o ná ri -
os, per mis si o ná ri os e au to ri za dos, ob ser va dos os se -
guin tes pra zos e de ma is con di ções de tran si ção:

I – nos anos de 1998 a 2002, de ve rão ser con -
tra ta dos os se guin tes mon tan tes de ener gia e de de -
man da de po tên cia:

a) du ran te o ano de 1998, os mon tan tes de fi ni -
dos e atu a li za dos pelo Gru po Co or de na dor para Ope -
ra ção Inter li ga da – GCOI e, na fal ta des tes, os mon -
tan tes acor da dos en tre as par tes;

b) du ran te os anos de 1999, 2000 e 2001, os
res pec ti vos mon tan tes de ener gia já de fi ni dos pelo
Gru po Co or de na dor do Pla ne ja men to dos Sis te mas
Elé tri cos – GCPS, nos Pla nos De ce na is de Expan são 
1996/2005, 1997/2006 e 1998/2007, a se rem atu a li -
za dos e com ple men ta dos com a de fi ni ção dos res -
pec ti vos mon tan tes de de man da de po tên cia pelo
GCOI e re fe ren da dos pelo Co mi tê Co or de na dor de

Ope ra ções Nor te/Nor des te – 000N, para o sis te ma
elé tri co Nor te/Nor des te;

c) du ran te o ano de 2002, os mes mos mon tan -
tes de fi ni dos para o ano de 2001, de acor do com o
dis pos to na alí nea an te ri or;

II – no pe río do con tí nuo ime di a ta men te sub se -
qüen te ao pra zo de que tra ta o in ci so an te ri or, os
mon tan tes de ener gia e de de man da de po tên cia re -
fe ri dos em sua alí nea c, de ve rão ser con tra ta dos com
re du ção gra du al à ra zão de 25% (vin te e cin co por
cen to) do mon tan te re fe ren te ao ano de 2002.

§ 1º Cabe à Ane el ho mo lo gar os mon tan tes de
ener gia e de man da de po tên cia de que tra tam os in ci -
sos I e II e re gu lar as ta ri fas cor res pon den tes.

§ 2º Sem pre ju í zo do dis pos to no ca put, a Ane el 
de ve rá es ta be le cer cri té ri os que li mi tem even tu a is re -
pas ses do cus to da com pra de ener gia elé tri ca en tre
con ces si o ná ri os e au to ri za dos para as ta ri fas de for -
ne ci men to apli cá ve is aos con su mi do res fi na is não
abran gi dos pelo dis pos to nos arts. 12, in ci so III, 15 e
16 da Lei nº 9.074, de 1995, com vis tas a ga ran tir sua
mo di ci da de.

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca à co -
mer ci a li za ção de ener gia elé tri ca ge ra da pela Ita i pu
Bi na ci o nal e pela Ele tro brás Ter mo nu cle ar S/A – Ele -
tro nu cle ar.

§ 4º Du ran te o pe río do de tran si ção re fe ri do
nes te ar ti go, o exer cí cio da op ção pelo con su mi dor de 
que tra ta o art. 15 da Lei nº 9.074, de 1995, fa cul ta rá
às con ces si o ná ri as, per mis si o ná ri as e au to ri za das
re ver, na mes ma pro por ção, seus con tra tos de com -
pra de ener gia elé tri ca re fe ri dos nos in ci sos I e II.

Art. 11. As usi nas ter me lé tri cas, si tu a das nas re -
giões abran gi das pe los sis te mas elé tri cos in ter li ga -
dos, que ini ci a rem sua ope ra ção a par tir de 6 de fe ve -
re i ro de 1998, não fa rão jus aos be ne fí ci os da sis te -
má ti ca de ra te io de ônus e van ta gens de cor ren tes do
con su mo de com bus tí ve is fós se is para a ge ra ção de
ener gia elé tri ca, pre vis ta no in ci so III do art. 13 da Lei
nº 5.899, de 5 de ju lho de 1973.

§ 1º É man ti da tem po ra ri a men te a apli ca ção da
sis te má ti ca de ra te io de ônus e van ta gens, re fe ri da
nes te ar ti go, para as usi nas ter me lé tri cas si tu a das
nas re giões abran gi das pe los sis te mas elé tri cos in ter -
li ga dos, em ope ra ção em 6 de fe ve re i ro de 1998, con -
for me os se guin tes pra zos e de ma is con di ções de
tran si ção:

a) no pe río do de 1998 a 2002, a sis te má ti ca de
ra te io de ônus e van ta gens re fe ri da nes te ar ti go, será
apli ca da in te gral men te para as usi nas ter me lé tri cas
ob je to des te pa rá gra fo;
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b) no pe río do con tí nuo de três anos sub se qüen -
te ao tér mi no do pra zo re fe ri do na alí nea an te ri or, o
re em bol so do cus to do con su mo dos com bus tí ve is
uti li za dos pe las usi nas de que tra ta este pa rá gra fo,
será re du zi do até sua ex tin ção, con for me per cen tu a is 
fi xa dos pela Ane el;

c) a ma nu ten ção tem po rá ria do ra te io de ônus e
van ta gens pre vis ta nes te pa rá gra fo, no caso de usi -
nas ter me lé tri cas a car vão mi ne ral, apli ca-se ex clu si -
va men te àque las que uti li zem ape nas pro du to de ori -
gem na ci o nal.

§ 2º Excep ci o nal men te, o Po der Exe cu ti vo po -
de rá apli car a sis te má ti ca pre vis ta no pa rá gra fo an te -
ri or, sob os mes mos cri té ri os de pra zo e re du ção ali fi -
xa dos, a vi go rar a par tir da en tra da em ope ra ção de
usi nas ter me lé tri cas si tu a das nas re giões abran gi das
pe los sis te mas elé tri cos in ter li ga dos, des de que as
res pec ti vas con ces sões ou au to ri za ções es te jam em
vi gor na data de pu bli ca ção des ta lei ou, se ex tin tas,
ve nham a ser ob je to de nova ou tor ga.

§ 3º É man ti da, pelo pra zo de quin ze anos, a
apli ca ção da sis te má ti ca de ra te io do cus to de con su -
mo de com bus tí ve is para ge ra ção de ener gia elé tri ca
nos sis te mas iso la dos, es ta be le ci da na Lei nº 8.631,
de 4 de mar ço de 1993.

§ 4º O apro ve i ta men to hi dre lé tri co de que tra ta o 
in ci so I do art. 26 da Lei nº 9.427, de 1996, ou a ge ra -
ção de ener gia elé tri ca a par tir de fon tes al ter na ti vas
que ve nha a ser im plan ta do em sis te ma elé tri co iso la -
do, em subs ti tu i ção a ge ra ção ter me lé tri ca que uti li ze
de ri va do de pe tró leo, se sub-ro ga rá no di re i to de usu -
fru ir da sis te má ti ca re fe ri da no pa rá gra fo an te ri or,
pelo pra zo e for ma a se rem re gu la men ta dos pela
Ane el.

....................................................................................
Art. 13. Fica cri a da a Con ta de De sen vol vi men to

Ener gé ti co – CDE, vi san do o de sen vol vi men to ener gé ti -
co dos Esta dos e a com pe ti ti vi da de da ener gia pro du zi -
da a par tir de fon tes eó li cas, pe que nas cen tra is hi dre lé -
tri cas, bi o mas sa, gás na tu ral e car vão mi ne ral na ci o nal,
nas áre as aten di das pe los sis te mas in ter li ga dos e pro -
mo ver a uni ver sa li za ção do ser vi ço de ener gia elé tri ca
em todo o ter ri tó rio na ci o nal, de ven do seus re cur sos,
ob ser va das as vin cu la ções e li mi tes a se guir pres cri tos,
se des ti na rem às se guin tes uti li za ções:

I – para a co ber tu ra do cus to de com bus tí vel de
em pre en di men tos ter me lé tri cos que uti li zem ape nas
car vão mi ne ral na ci o nal, em ope ra ção até 6 de fe ve -
re i ro de 1998, e de usi nas en qua dra das no § 2º do art. 
11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, si tu a dos
nas  re giões abran gi das pe los sis te mas elé tri cos in -

ter li ga dos e do cus to das ins ta la ções de trans por te de 
gás na tu ral a se rem im plan ta dos para os Esta dos
onde, até o fi nal de 2002, não exis ta o for ne ci men to
de gás na tu ral ca na li za do, ob ser va das as se guin tes
li mi ta ções:

a) no pa ga men to do cus to das ins ta la ções de
trans por te de gás na tu ral, de vem ser de du zi dos os
va lo res que fo rem pa gos a tí tu lo de apli ca ção do § 7º
des te ar ti go;

b) para ga ran tir 75% (se ten ta e cin co por cen to)
do va lor do com bus tí vel ao seu cor res pon den te pro -
du tor, man ti da a obri ga to ri e da de de com pra mí ni ma
de com bus tí vel es ti pu la da nos con tra tos vi gen tes na
data de pu bli ca ção des ta lei, a par tir de 1º de ja ne i ro
de 2004, des ti na do às usi nas ter me lé tri cas a car vão
mi ne ral na ci o nal, des de que es tas par ti ci pem da oti -
mi za ção dos sis te mas elé tri cos in ter li ga dos, com pen -
san do-se, os va lo res a se rem re ce bi dos a tí tu lo da
sis te má ti ca de ra te io de ônus e van ta gens para as
usi nas ter me lé tri cas de que tra tam os §§ 1º e 2º do
art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, po den -
do a Ane el ajus tar o per cen tu al do re em bol so ao ge -
ra dor, se gun do cri té ri os que con si de rem sua ren ta bi li -
da de com pe ti ti va e pre ser vem o atu al ní vel de pro du -
ção da in dús tria pro du to ra do com bus tí vel;

II - para pa ga men to ao agen te pro du tor de ener -
gia elé tri ca a par tir de fon tes eó li ca, tér mi cas a gás
na tu ral, bi o mas sa e pe que nas cen tra is hi dre lé tri cas,
cu jos em pre en di men tos en trem em ope ra ção a par tir
da pu bli ca ção des ta lei, da di fe ren ça en tre o va lor
eco nô mi co cor res pon den te à tec no lo gia es pe cí fi ca
de cada fon te e o va lor eco nô mi co cor res pon den te a
ener gia com pe ti ti va, quan do a com pra e ven da se fi -
zer com con su mi dor fi nal;

III - para pa ga men to do cré di to de que tra ta a alí -
nea d do in ci so II do art. 3º;

IV - até 15% (quin ze por cen to) do mon tan te pre -
vis to no § 2º, para pa ga men to da di fe ren ça en tre o va -
lor eco nô mi co cor res pon den te à ge ra ção ter me lé tri ca 
a car vão mi ne ral na ci o nal que uti li ze tec no lo gia lim pa, 
de ins ta la ções que en tra rem em ope ra ção a par tir de
2003, e o va lor eco nô mi co cor res pon den te à ener gia
com pe ti ti va.

§ 1º Os re cur sos da CDE se rão pro ve ni en tes
dos pa ga men tos anu a is re a li za dos a tí tu lo de uso de
bem pú bli co, das mul tas apli ca das pela Ane el a con -
ces si o ná ri os, per mis sío ná ri os e au to ri za dos e, a par -
tir do ano de 2003, das quo tas anu a is pa gas por to dos 
os agen tes que co mer ci a li zem ener gia com o con su -
mi dor fi nal.
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§ 2º As quo tas a que se re fe re o § 1º te rão va lor
idên ti co àque las es ti pu la das para o ano de 2001 me -
di an te apli ca ção do me ca nis mo es ta be le ci do no § 1º
do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 de -
du zi das em 2003, 2004 e 2005, dos va lo res a se rem
re co lhi dos a tí tu lo da sis te má ti ca de ra te io de ônus e
van ta gens para as usi nas ter me lé tri cas, si tu a das nas
re giões aten di das pe los sis te mas elé tri cos in ter li ga -
dos.

§ 3º As quo tas de que tra ta o § 1º se rão re a jus ta -
das anu al men te, a par tir do ano de 2002, na pro por -
ção do cres ci men to do mer ca do de cada agen te, até
o li mi te que não ca u se in cre men to ta ri fá rio para o
con su mi dor.

§ 4º A ne nhu ma das fon tes eó li ca, bi o mas sa,
pe que nas cen tra is hi dre lé tri cas, gás na tu ral e car vão
mi ne ral na ci o nal, po de rão ser des ti na dos anu al men te 
re cur sos cujo va lor to tal ul tra pas se a 30% (trin ta por
cen to) do re co lhi men to anu al da CDE, con di ci o nan -
do-se o en qua dra men to de pro je tos e con tra tos à pré -
via ve ri fi ca ção, jun to a Ele tro brás, de dis po ni bi li da de
de re cur sos.
....................................................................................
....... .............................................................................

LEI Nº 9.074, DE 7 DE JULHO DE 1995

Esta be le ce nor mas para ou tor ga e
pror ro ga ções das con ces sões e per mis -
sões de ser vi ços pú bli cos e dá ou tras
pro vi dên ci as.

...........................................................................
Art. 15. Res pe i ta dos os con tra tos de for ne ci -

men to vi gen tes, a pror ro ga ção das atu a is e as no vas
con ces sões se rão fe i tas sem ex clu si vi da de de for ne -
ci men to de ener gia elé tri ca a con su mi do res com car -
ga igual ou ma i or que 10.000 KW, aten di dos em ten -
são igual ou su pe ri or a 69 KV, que po dem op tar por
con tra tar seu for ne ci men to, no todo ou em par te, com
pro du tor in de pen den te de ener gia elé tri ca.

§ 1º De cor ri dos três anos da pu bli ca ção des ta
lei, os con su mi do res re fe ri dos nes te ar ti go po de rão
tam bém es ten der sua op ção de com pra a qual quer
con ces si o ná rio, per mis si o ná rio ou au to ri za do de
ener gia elé tri ca do mes mo sis te ma in ter li ga do, ex clu í -
das as con ces si o ná ri as su pri do ras re gi o na is.

§ 2º De cor ri dos cin co anos da pu bli ca ção des ta
lei, os con su mi do res com car ga igual ou su pe ri or a
3.000 KW, aten di dos em ten são igual ou su pe ri or a 69 
KV, po de rão op tar pela com pra de ener gia elé tri ca a
qual quer con ces si o ná rio, per mis si o ná rio ou au to ri za -
do de ener gia elé tri ca do mes mo sis te ma in ter li ga do.

§ 3º Após oito anos da pu bli ca ção des ta lei, o
po der con ce den te po de rá di mi nu ir os li mi tes de car ga
e ten são es ta be le ci dos nes te e no ad. 16.

§ 4º Os con su mi do res que não ti ve rem cláu su -
las de tem po de ter mi na do em seus con tra tos de for -
ne ci men to só po de rão op tar por ou tro for ne ce dor
após o pra zo de trin ta e seis me ses, con ta do a par tir
da data de ma ni fes ta ção for mal ao con ces si o ná rio.

§ 5º O exer cí cio da op ção pelo con su mi dor fa -
cul ta o con ces si o ná rio e o au to ri za do re ver, na mes -
ma pro por ção, seus con tra tos e pre vi sões de com pra
de ener gia elé tri ca jun to às suas su pri do ras.

§ 6º É as se gu ra do aos for ne ce do res e res pec ti -
vos con su mi do res li vre aces so aos sis te mas de dis tri -
bu i ção e trans mis são de con ces si o ná rio e per mis si o -
ná rio de ser vi ço pú bli co, me di an te res sar ci men to do
cus to de trans por te en vol vi do, cal cu la do com base
em cri té ri os fi xa dos pelo po der con ce den te.

§ 7º As ta ri fas das con ces si o ná ri as, en vol vi das
na op ção do con su mi dor, po de rão ser re vi sa das para
mais ou para me nos, quan do a per da ou o ga nho de
mer ca do al te rar o equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro do
con tra to.

Art. 16. É de li vre es co lha dos no vos con su mi do -
res, cuja car ga seja igual ou ma i or que 3.000 KW,
aten di dos em qual quer ten são, o for ne ce dor com
quem con tra ta rá sua com pra de ener gia elé tri ca.
....... .............................................................................

LEI Nº 10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001

Insti tui Con tri bu i ção de Inter ven ção
no Do mí nio Eco nô mi co in ci den te so bre a 
im por ta ção e a co mer ci a li za ção de pe tró -
leo e seus de ri va dos, gás na tu ral e seus
de ri va dos, e ál co ol etí li co com bus tí vel
(Cide), e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 10.433, DE 24 DE ABRIL DE 2002

Dis põe so bre a au to ri za ção para cri -
a ção do Mer ca do Ata ca dis ta de Ener gia
Elé tri ca – MAE, pes soa ju rí di ca de di re i to
pri va do, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e

Srs. Se na do res, com re fe rên cia à me di da pro vi só ria
que aca ba de ser lida, a Pre si dên cia es cla re ce à
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Casa que o pra zo ini ci al de sua vi gên cia foi pror ro ga -
do pela Mesa do Con gres so Na ci o nal, por mais 60
dias, con for me pre vê o § 7º do art. 62 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com a re da ção dada pela Emen da Cons ti tu -
ci o nal nº 32, de 2001.

Escla re ce ain da que o pra zo de 45 dias para apre -
ci a ção da ma té ria pelo Con gres so Na ci o nal en con -
tra-se es go ta do e que a pror ro ga ção do pra zo de vi gên -
cia da pro po si ção não res ta u ra os pra zos de sua tra mi -
ta ção. Uma vez re ce bi da for mal men te pelo Se na do Fe -
de ral, nes ta data, a me di da pro vi só ria pas sa a so bres tar 
ime di a ta men te to das as de ma is de li be ra ções le gis la ti -
vas da Casa até que se ul ti me sua vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, a Pre si dên -
cia, ha ven do con cor dân cia das Li de ran ças da Casa,
in clu i rá a ma té ria na pa u ta da Ordem do Dia da pró xi -
ma quar ta-fe i ra, dia 27, an tes, po rém, co lo can do à
dis po si ção das Srªs e dos Srs. Se na do res có pi as das
re fe ri das pro po si ções.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu do Tri bu nal 
de Con tas da União o Avi so nº 3.266-SGS-TCU/2002, 
que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia da De -
ci são nº 1.561, de 2002-TCU (Ple ná rio), bem como
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam,
re fe ren te à au di to ria na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Go iâ -
nia com o ob je ti vo de ve ri fi car a apli ca ção de re cur sos 
fe de ra is trans fe ri dos à mu ni ci pa li da de, obras de res -
ta u ra ção, du pli ca ção e am pli a ção da Av. Con tor no
Nor te de Go iâ nia (TC nº 003.159/2001-5). 

O Avi so lido, ane xa do ao pro ces sa do do De cre -
to Le gis la ti vo do Con gres so Na ci o nal nº 48, de 2002,
vai 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) – Vol ta-se
à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, à
ilus tre 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, mais uma 
vez, uso a tri bu na des ta Casa para re gis trar um tema
que ti ve mos opor tu ni da de de abor dar, em vá ri os mo -
men tos, tan to no ple ná rio como na Co mis são de
Infra-es tru tu ra e, mais ul ti ma men te, na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos. Tra ta-se da si tu a ção das em -
pre sas aé re as bra si le i ras. Em todo mo men to, re ce be -
mos da dos e in for ma ções que dão con ta da re a li da de
das nos sas em pre sas, mais es pe ci fi ca men te da Va -
rig, de vi do ao vín cu lo que tem com o nos so Esta do, o
Rio Gran de do Sul.

Ava li a mos que, di an te da re a li da de, do im pac to
eco nô mi co, do que sig ni fi ca hoje um ser vi ço aé reo,
de ve ria ha ver no Bra sil uma po lí ti ca cla ra de apo io e
es tí mu lo às nos sas em pre sas, para que elas pu des -

sem ter mais com pe ti ti vi da de no mer ca do aé reo in ter -
na ci o nal.

Qu e ro de i xar re gis tra dos da dos do que sig ni fi ca
o enor me im pac to eco nô mi co da avi a ção no mun do
mo der no, que se cons ti tui um dos ma i o res ne gó ci os
in te gra dos, mos tran do im pres si o nan tes nú me ros
que, por si só, di zem da im por tân cia das em pre sas
que ope ram nes se se tor.

A avi a ção no mun do mo der no em pre ga mais de
qua ren ta mi lhões de pes so as es pe ci a li za das, de ele -
va do po der de com pra, con tri bu in do sig ni fi ca ti va men -
te para o giro eco nô mi co da ri que za mun di al. Cons ti -
tui-se no ma i or ou num dos ma i o res ex por ta do res,
pro du zin do ex pres si vos re sul ta dos po si ti vos nas con -
tas do co mér cio ex te ri or de uma quan ti da de de pa í -
ses, em par ti cu lar do Pri me i ro Mun do.

Mais de 1,6 bi lhão de pas sa ge i ros fo ram trans -
por ta dos so men te no ano de 2001. O tu ris mo foi lar -
ga men te in cre men ta do pelo trans por te aé reo, tor nan -
do-se uma ati vi da de co mer ci al es sen ci al nas mais di -
fe ren tes re giões do glo bo.

Está con sa gra da uma quan ti da de de mais de
400 mi lhões de to ne la das/km de car ga, des lo ca das
pelo ar a cada ano, des de a úl ti ma dé ca da do sé cu lo
XX, mos tran do acen tu a da e cons tan te taxa de cres ci -
men to.

O se tor por in te i ro, con si de ran do as ati vi da des
in dus tri a is e co mer ci a is, di re tas e in di re tas, além do
mo vi men to nos mo der nos ae ro por tos me tro po li ta nos, 
hoje ver da de i ras ci da des, gera pelo me nos US$10 tri -
lhões de tran sa ções anu al men te.

Re al men te, os nú me ros des sa ati vi da de pe sam
em qual quer aná li se, e, em bo ra se leve em con ta o ca -
rá ter ra zo a vel men te eli tis ta do trans por te aé reo – in fe liz -
men te, os cus tos in ci den tes so bre as ope ra ções di fi cul -
tam a sua pe ne tra ção na gama dos ser vi ços pres ta dos
às clas ses de ren da mais ba i xa da po pu la ção mun di al
–, a avi a ção con quis tou uma par ce la im por tan te no es -
pec tro das ati vi da des eco nô mi cas mo der nas.

Te mos cons ciên cia de que, quan do se con ta bi li -
za o que foi con se gui do – o avião como má qui na fle xí -
vel e efi ci en te, des de os pri me i ros vôos dos pi o ne i ros
–, fi cam as mar cas de uma con tí nua his tó ria de evo lu -
ção e de pro gres so téc ni co que hon ra a ca pa ci da de
hu ma na de cri ar e de ino var.

Nos úl ti mos tem pos, Sr. Pre si den te, te mos di vul -
ga do des ta Casa os da dos que atin gem mais di re ta -
men te as em pre sas aé re as bra si le i ras. Há pon tos so -
bre o tema que te mos res sal ta do. Sa be mos que o
Bra sil, den tro des se qua dro mun di al, co bra im pos tos
bas tan te mais al tos do que os dos ou tros pa í ses. Os
cus tos de ope ra ção da in fra-es tru tu ra em ge ral são
bem mais al tos do que os en con tra dos em pa í ses que 
os ten tam as me lho res em pre sas do se tor. Os com -
bus tí ve is e lu bri fi can tes cus tam o do bro do que é
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pago pe las ope ra do ras nor te-ame ri ca nas, por exem -
plo. As com pras fi nan ci a das dos aviões im por ta dos,
pra ti ca men te a to ta li da de, são mais cus to sas e os
pra zos para o pa ga men to dos em prés ti mos são me -
no res do que os con se gui dos pe las con cor ren tes
ame ri ca nas e eu ro péi as. Os es to ques de pe ças, Srªs
e Srs. Se na do res, de vi do às tí pi cas di fi cul da des de
im por ta ção, são mais al tos do que, por exem plo, os
das em pre sas nor te-ame ri ca nas e eu ro péi as, pá tri as
dos tí pi cos for ne ce do res de equi pa men tos e com po -
nen tes ae ro náu ti cos. Tudo isso e ou tros itens sig ni fi -
ca ti vos, de gran de im por tân cia tam bém fi nan ce i ra,
têm con cor ri do para que as nos sas em pre sas ope rem 
em con di ções des van ta jo sas em re la ção aos nos sos
con cor ren tes do He mis fé rio Nor te.

Se ob ser var mos as no tí ci as re cen tes, Sr. Pre si -
den te, va mos ve ri fi car que re al men te a si tu a ção é
gra ve e atin ge até a Va rig, que cre io ser a ma i or em -
pre sa aé rea do Bra sil, se não for a ma i or da Amé ri ca
La ti na. Ulti ma men te, as no tí ci as são de que o Pre si -
den te des sa com pa nhia re nun ci ou e os de ma is con -
se lhe i ros co lo ca ram seus car gos à dis po si ção.

Qu an do fui Pre si den te da Co mis são de
Infra-Estru tu ra, em 1999 e 2000, já aler ta da e pre o cu -
pa da com a si tu a ção – prin ci pal men te por que se co -
me ça va a im plan tar no Bra sil um sis te ma de agên ci as 
re gu la do ras –, re a li za mos uma au diên cia pú bli ca, em
que com pa re ce ram re pre sen tan tes de vá ri as em pre -
sas aé re as bra si le i ras. Infe liz men te, diga-se de pas -
sa gem, a di re ção da Va rig não es te ve pre sen te, mas
nos foi mos tra do um qua dro mu i to cla ro da si tu a ção
em que se en con tra va o se tor.

De lá para cá, sen ti mos tam bém uma au sên cia
de von ta de po lí ti ca do atu al Go ver no Fe de ral de cons -
tru ir uma pro pos ta di a lo ga da com as em pre sas, com
os tra ba lha do res, com os usuá ri os e com o pró prio
Con gres so Na ci o nal.

Foi en vi a do ao Con gres so um pro je to de cri a ção
da Agên cia Na ci o nal de Avi a ção Ci vil, que não foi bem
ela bo ra do e que, por isso, está pa ra do na Câ ma ra dos
De pu ta dos. O Par ti do dos Tra ba lha do res e o pró prio
Pre si den te da Re pú bli ca já ma ni fes ta ram pre o cu pa ção
com as em pre sas. E, no pró xi mo Go ver no, va mos pro -
vo car a dis cus são, den tro de um novo pa râ me tro.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – V. Exª me
per mi te um apar te?

A SRA.  EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Ouço V. Exª, Se na dor Car los Be zer ra.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – V. Exª
está en fo can do um as sun to da mais alta im por tân cia
para o País, que, se não for re sol vi do, le va rá à fa lên cia 
to das as com pa nhi as áre as na ci o na is. A Trans bra sil
fa liu, a Va rig está ca pen gan do, e a TAM terá di fi cul da -
des. A GOL, que sur giu de um modo iné di to na avi a -
ção na ci o nal, co bran do pas sa gens bem mais ba ra -

tas, a pre ços po pu la res, teve que co lo car sua ta ri fa no 
pa ta mar das ou tras com pa nhi as, sob pena de fa lir
tam bém. Essa ques tão pre ci sa ser re sol vi da em seu
con tex to to tal. O nos so ma i or pro ble ma é o cha ma do
cus to Bra sil. Há im pos tos aqui que so bre car re gam as
com pa nhi as, vez que são cin co ve zes ma i o res que os
co bra dos pelo res to do mun do. O nos so com bus tí vel é 
o mais caro do mun do. Ouvi o Emba i xa dor que pre si -
de a Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo di zer que o pre ço
do li tro da ga so li na de avião cus ta para a Pe tro brás
R$0,50, en quan to que, no meu Esta do, esse cus to é
de R$4, o que in vi a bi li zou a avi a ção em meu Esta do,
que, por ser gran de, ain da usa mu i to a avi a ção de mo -
no mo to res e bi mo to res. Toda a avi a ção bra si le i ra está 
in vi a bi li za da de vi do ao cus to Bra sil e ao pre ço exa ge -
ra do do pe tró leo pra ti ca do aqui. Por tan to, que ro pa ra -
be ni zar V. Exª por tra zer à ba i la a si tu a ção da mais tra -
di ci o nal em pre sa bra si le i ra, nas ci da em seu Esta do, o 
Rio Gran de do Sul, por in ter mé dio da Fun da ção Ru -
ben Ber ta, se não me en ga no. A Va rig é o or gu lho bra -
si le i ro. Em to dos os ae ro por tos do mun do, en con tra -
mos a Va rig ope ran do. E essa com pa nhia, ago ra, está 
em vias de fra cas sar, em vias de fa lir, não por con ta
da em pre sa, que pro cu ra sem pre ope rar com o má xi -
mo de efi ciên cia pos sí vel, mas por con ta des sa es tru -
tu ra in su por tá vel, que não per mi te a sub sis tên cia de
ne nhu ma ou tra com pa nhia. Por tan to, está de pa ra -
béns V. Exª ao tra zer esse im por tan te as sun to à dis -
cus são do Se na do da Re pú bli ca.

A SRA.  EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Mu i to obri ga da, Se na dor Car los Be zer ra.

Enten de mos que em pre sa aé rea pres ta um ser -
vi ço pú bli co, que, co lo ca do à dis po si ção das pes so as, 
pre ci sa de qua li fi ca ção, de mão-de-obra com pe ten te
e de po lí ti cas cla ras, para que se es ta be le ça a po lí ti ca 
na ci o nal de va lo ri za ção da qui lo que te mos de tra di -
ção e qua li da de. Ou fa re mos isso, ou cha ma re mos a
fa mo sa “po lí ti ca dos céus aber tos”, des mon tan do as
em pre sas na ci o na is e en tre gan do o ser vi ço aos ame -
ri ca nos, às em pre sas com mu i to mais po tên cia, fô le -
go e sub sí di os. Em con se qüên cia do fato ocor ri do em
11 de se tem bro de 2001, bi lhões de dó la res fo ram co -
lo ca dos à dis po si ção das em pre sas.

O que es ta mos ten tan do di zer é que o tema Ser -
vi ços Aé re os Bra si le i ros é um pro ble ma de go ver no,
de po lí ti ca, de von ta de de a Na ção pros pe rar e mos -
trar que tem com pe tên cia para exer cer uma ati vi da de
tão im por tan te.

Mais uma vez, tra ze mos aqui es pe ci fi ca men te o
caso da Va rig, por que a si tu a ção se agra va a cada
dia. O Pre si den te Arnim Lore, bem como o todo o con -
se lho, re nun ci ou ao car go. Ve ri fi ca mos que há um de -
sen con tro; fal ta um de ba te com re la ção à re ne go ci a -
ção da dí vi da, que che ga a US$900 mi lhões. Para pi o -
rar, abri mos os jor na is de hoje e le mos que o Go ver no 
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bra si le i ro, de cer ta for ma, ain da pres si o na a em pre sa. 
Não sou eu quem está di zen do isso; es tou ape nas re -
pe tin do a no tí cia pu bli ca da hoje na im pren sa de que o 
Pre si den te da Pe tro bras ame a ça cor tar o for ne ci men -
to de com bus tí vel para a Va rig se esta com pa nhia não 
pa gar di a ri a men te pelo abas te ci men to e qui tar a dí vi -
da de R$140 mi lhões jun to àque la em pre sa.

Vale des ta car, Srªs e Srs. Se na do res, que, an tes 
que a ame a ça se con cre ti ze, que a com pa nhia aé rea
não te nha con di ções de con ti nu ar ope ran do – o que
não po de mos ad mi tir em hi pó te se al gu ma –, es ta mos
re cu pe ran do, mais uma vez, essa pre o cu pa ção, que
já é an ti ga nes ta Casa.

Em fe ve re i ro des te ano, de nun ci a mos a de mis -
são de 30 pi lo tos, in clu si ve toda a di re to ria da Asso ci -
a ção de Pi lo tos da Va rig – Apvar, que pe dia o cum pri -
men to do acor do fir ma do pe los ad mi nis tra do res. A
Fun da ção Ru ben Ber ta foi cri a da para que o de vi do
va lor fos se dado aos tra ba lha do res e para que fos -
sem pro por ci o na das as con di ções ne ces sá ri as ao
de sem pe nho de suas fun ções.

Os pi lo tos apon ta vam para as di fi cul da des.
Entre tan to, ha via uma po lí ti ca de cor te, de si lên cio,
não per mi tin do que os tra ba lha do res se ma ni fes tas -
sem. A lis ta de de mis são, que, em fe ve re i ro, era com -
pos ta por 30 pi lo tos, hoje já é de mais de 60 pi lo tos e
fun ci o ná ri os al ta men te qua li fi ca dos.

Os pi lo tos vêm ten tan do es ta be le cer um diá lo go
com a em pre sa, com base em pa re ce res téc ni cos, apon -
tan do que o prin ci pal fa tor de ris co para a so bre vi vên cia
da Va rig é, sem dú vi da, o atu al mo de lo que vem sen do
co lo ca do em prá ti ca na ad mi nis tra ção da em pre sa.

Os nú me ros pa re cem con fir mar a pre o cu pa ção
da ca te go ria. De ja ne i ro a ju lho des te ano, o pa tri mô nio
lí qui do da Va rig tor nou-se ne ga ti vo em R$1,5 bi lhão. As
dí vi das lan ça das no ba lan ço pas sam de US$900 mi -
lhões ou mais de R$3 bi lhões em va lo res de hoje.

Em 1994 – é im por tan te que se men ci o ne aqui –,
o BNDES em pres tou US$300 mi lhões à Va rig. O di nhe i -
ro foi uti li za do num pro ces so de ter ce i ri za ção, que re du -
ziu mais de 10 mil pos tos de tra ba lho, sem que se di mi -
nu ís sem os cus tos e os pre ju í zos da em pre sa.

Estu dos fi nan ci a dos pela Apvar de mons tram
tam bém que a Va rig deve mais de R$1,8 bi lhão ao
Insti tu to Ae rus de Se gu ri da de So ci al. O Pre si den te do 
Ae rus re cu sou-se a re co nhe cer mais de um ter ço
des sa dí vi da e pas sou a pro por que as con tri bu i ções
da Va rig para o Ae rus fos sem re du zi das de R$5 mi -
lhões para me nos de R$500 mil por mês.

A Apvar bus cou a jus ti ça. Como aci o nis ta mi no -
ri tá ria, pro pôs uma ação em nome da Va rig con tra os
ad mi nis tra do res, por ges tão ru i no sa da em pre sa, ob -
ten do, li mi nar men te, a in dis po si ção de seus bens.

Por tan to, há uma ten ta ti va de diá lo go, mas,
quan do as por tas se fe cham, as sim mes mo, há uma

luta no sen ti do de sal va ção da em pre sa, por que os pi -
lo tos da Va rig, as sim como os de ma is fun ci o ná ri os,
es tão que ren do cons tru ir con jun ta men te uma al ter -
na ti va, como a que de se ja mos, de so cor ro, de so bre -
vi vên cia, de for ta le ci men to, de ga ran tia de em pre gos
e, prin ci pal men te, da con ti nu i da de de uma em pre sa
tão im por tan te do pon to de vis ta eco nô mi co e so ci al
para o nos so País.

A Apvar re cla mou ao Mi nis té rio da Pre vi dên cia a 
in ter ven ção no Ae rus para ga ran tir a ha bi li ta ção des -
ses como cre do res no pro ces so de ca pi ta li za ção da
com pa nhia. Eles não se li mi ta ram a pro tes tar, a de -
nun ci ar, mas tam bém bus ca ram apo io para sal var a
em pre sa. A Apvar apre sen ta al ter na ti vas e so lu ção
para a cri se, me di an te um pla no de re es tru tu ra ção
am pla, que visa a aten der os in te res ses de to das as
par tes en vol vi das e iden ti fi ca o in ves ti dor pri va do dis -
pos to a par ti ci par da re ca pi ta li za ção da em pre sa com
dó la res que po de ri am vir a so mar.

Esse pla no já foi en tre gue pela Asso ci a ção de
Pi lo tos ao BNDES há mais de um mês. Sa be mos que
há diá lo go en tre a em pre sa e o BNDES de for ma mais 
par ti cu lar, in di vi du a li za da, não se abrin do um es pa ço
para ma i o res de ba tes.

O que es ta mos co men tan do, Srªs e Srs. Se na -
do res, é que o pla no que está sen do apre sen ta do
deve ser ana li sa do cu i da do sa men te. Enfim, é im pe ri -
o so que nos apro fun de mos nos da dos e nos de ba tes,
pas san do a co nhe cer de ta lhes des sa cri se sem pre -
ce den tes na his tó ria da avi a ção ci vil bra si le i ra.

É im por tan te que se re gis tre que, no úl ti mo dia 19, 
a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, no va men te pre -
o cu pa da com o as sun to, re a li zou uma au diên cia pú bli -
ca, em que es ti ve ram pre sen tes a Pre si den te do Sin di -
ca to Na ci o nal dos Ae ro viá ri os, Sel ma Bal bi no, a Pre si -
den te do Sin di ca to Na ci o nal dos Ae ro na u tas, Gra zi el la
Bag gio, e o re pre sen tan te da Asso ci a ção de Pi lo tos da
Va rig, Co man dan te Élnio Bor ges. Está pre vis ta para a
tar de de hoje uma au diên cia pú bli ca na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, para a qual era es pe ra do o Di re -
tor-Pre si den te da Va rig. Mas, di an te de sua re nún cia e
da não-in di ca ção de um subs ti tu to, cer ta men te não ha -
ve rá re pre sen tan te da di re to ria da Va rig. Mas es ta rão
pre sen tes os re pre sen tan tes do Co mi tê dos Cre do res
da Va rig e do Con se lho Cu ra dor da Fun da ção Ru ben
Ber ta e, sem dú vi da, o Pre si den te do BNDES ou seu re -
pre sen tan te, a fim de dis cu tir de for ma cla ra e trans pa -
ren te a si tu a ção da Va rig no mo men to.

Ao con clu ir, Sr. Pre si den te, gos ta ria de di zer que 
é ne ces sá rio que a ad mi nis tra ção da Va rig es cla re ça
as de mis sões e o mo ti vo pelo qual se re cu sa a dis cu tir
o pla no de re es tru tu ra ção am pla pro pos to pela Apvar.
E é pre ci so que o BNDES res pon da por que des con si -
de rou o pla no, se é o úni co a apre sen tar um in ves ti dor
pri va do tal vez in te res sa do a dar con ti nu i da de aos ne -
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gó ci os. A em pre sa pre ci sa de so cor ro ur gen te. To das
as op ções apre sen ta das de vem ser ana li sa das com
mu i to cu i da do e com a ma i or bre vi da de pos sí vel. As
dú vi das so bre o caso de vem ser es cla re ci das. Des sa
for ma, con du zi re mos o as sun to de for ma mais jus ta,
vi san do, aci ma de tudo, aos in te res ses na ci o na is.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, no bre Se na do ra Emi lia Fer nan des?

A SRA.  EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Pois não, no bre Se na dor Lind berg Cury.

O SR. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na do ra
Emi lia Fer nan des, re al men te V. Exª traz ao co nhe ci -
men to do Ple ná rio do Se na do um as sun to da ma i or re -
le vân cia. Par ti ci pei des sa re u nião, des sa au diên cia pú -
bli ca, e fi quei se ri a men te pre o cu pa do de po is de ou vir
tudo o que foi di vul ga do pe los re pre sen tan tes dos tra ba -
lha do res da Ae ro náu ti ca, dos co man dan tes e das as so -
ci a ções ali re pre sen ta das. Se não ti ver mos um pla no
ime di a to de re es tru tu ra ção, não vai so brar ne nhu ma
em pre sa no nos so País. Prin ci pal men te não vão re sis tir
es sas que têm um pas si vo alar man te. Com pram as ae -
ro na ves na base do dó lar, em ope ra ções de le a sing, e,
de uma hora para ou tra, o dé bi to pas sa a ser três ve zes
ma i or. Assu mi ram a dí vi da quan do exis tia pa ri da de en -
tre o cru ze i ro e o dó lar. Qu an do o dó lar su biu para
R$3,5, au to ma ti ca men te tri pli cou-se a dí vi da. E não es -
ta mos le van do em con si de ra ção o pre ço do com bus tí -
vel usa do no nos so País e o pre ço do com bus tí vel usa -
do nos Esta dos Uni dos. Aqui vai uma pro pos ta: es sas
em pre sas têm um cré di to com o Go ver no, por que, por
oca sião do Pla no Real, as ta ri fas não fo ram re a jus ta das
e che gou-se a um pon to em que a pas sa gem aé rea no
Bra sil ti nha pra ti ca men te o mes mo pre ço de uma pas -
sa gem de ôni bus. Esta va-se fa zen do uma pro mo ção
iné di ta em um País que não po dia es tar nes se con tex to
e que não po de ria atu a li zar os pre ços con for me es ta be -
le ci do na oca sião. Eles têm um cré di to. Por que não fa -
zer, de ime di a to, uma con ci li a ção en tre o dé bi to e o cré -
di to, prin ci pal men te o pas si vo de im pos tos, para re du zir
a dí vi da das em pre sas na ci o na is? Essa era a pro pos ta
que que ria fa zer, uma vez que há um es for ço de V. Exª
ao co le tar da dos tão gra ves, tão sé ri os, prin ci pal men te
no caso da Va rig, mas que tam bém se es ten dem para
as de ma is em pre sas aé re as do Bra sil. Até na Eu ro pa e
nos Esta dos Uni dos, cuja or ga ni za ção é me lhor, há
com pa nhi as que es tão em es ta do alar man te.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Agra de ço o apar te de V. Exª. A in ten ção men ci o na -
da por V. Exª, qual seja, de um diá lo go, da bus ca de
al ter na ti vas fez par te do de ba te que vi nha acon te cen -
do. Entre tan to, a in ten ção era iso la da, por que não ha -
via dis po si ção da Va rig em es ta be le cer um de ba te
mais fran co, mais aber to e uma di vi são de res pon sa -
bi li da de com os tra ba lha do res. E isso é mu i to ruim,
por que, se as de ci sões são to ma das de cima para ba -

i xo – nor mal men te, por pro ble mas eco nô mi cos, em
fun ção da cri se mun di al e de câm bio – e se há fal ta de 
sen si bi li da de no diá lo go, as co i sas com pli cam. 

Mas, sen do uma ati vi da de con ces si o ná ria de
ser vi ço pú bli co, como já men ci o nei, as so lu ções não
po dem sim ples men te ser atri bu í das aos em pre en de -
do res ou aos pro pri e tá ri os da em pre sa. Tem que ha -
ver cla re za. Eles têm obri ga ções mu i to for tes com
seus in ves ti do res e aci o nis tas e com seus tra ba lha do -
res. As au to ri da des go ver na men ta is, po rém, – e aqui
que ro fa zer um ape lo – não po dem de i xar os pro ble -
mas se agra van do; têm que in ter vir de uma for ma
mais cor re ta, na ten ta ti va de au xi li ar e não de di fi cul -
tar a re so lu ção dos pro ble mas já exis ten tes.

Os jor na is tam bém dão con ta de que está nas
mãos do Go ver no atu al cons tru ir uma al ter na ti va ur -
gen te, por que a Va rig, nes te mo men to, pre ci sa de
pro vi dên ci as mu i to rá pi das.

O fu tu ro Go ver no, Lula/Alen car, que vai as su mir
no ano que vem tem um com pro mis so pú bli co de ob -
ser var o se tor aé reo bra si le i ro, tan to que, nos úl ti mos
dois dias, o co or de na dor da equi pe de tran si ção, o
nos so com pa nhe i ro Antô nio Pa loc ci, es te ve no Mi nis -
té rio da De fe sa, está di a lo gan do com o Mi nis té rio do
De sen vol vi men to, con ver san do com o Co man dan te
da Ae ro náu ti ca, en fim, com to dos os seg men tos que
en ten dem que este Go ver no deve bus car con jun ta -
men te uma al ter na ti va.

Faço um ape lo aos Srs. Par la men ta res, à so ci e -
da de em ge ral, para que dê mais um voto de cre di bi li -
da de às em pre sas na ci o na is que têm de mons tra do
qua li da de. A Va rig, com seus 75 anos, cor res pon de
exa ta men te àqui lo que os pi o ne i ros, lá no Rio Gran de
do Sul, con quis ta ram há 75 anos. Hoje, pro je ta-se pe -
los céus do mun do le van do a ban de i ra do Bra sil.

Fa la rei a res pe i to do com pro mis so que de vem
as su mir os nos sos ór gãos go ver na men ta is. Se ria
bom que to dos os Srs. Par la men ta res pu des sem
com pa re cer à au diên cia que ha ve rá hoje na Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos para le var suas con tri -
bu i ções, suas su ges tões. Algu mas fo ram men ci o na -
das aqui. Pa re ce-me que essa é a ex pec ta ti va da em -
pre sa, dos di re to res que vão as su mir, de seus fun ci o -
ná ri os; en fim, é a ex pec ta ti va do Bra sil, que vê na Va -
rig uma em pre sa na ci o nal dig na de nos so or gu lho. 

Era o re gis tro que gos ta ria de fa zer, ma ni fes tan -
do aqui nos sa pre o cu pa ção com a si tu a ção alar man -
te que, in fe liz men te, nos de pa ra mos. Nos so de se jo é
o de que me di das con cre tas e viá ve is se jam to ma das.

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

a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, ao ilus tre Se na dor 
Ca sil do Mal da ner. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
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dor.) – Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, gos ta ria de
tra zer à tona dois te mas e so bre eles fa zer bre ves
con si de ra ções.

O Mi nis tro da Jus ti ça aca ba de con fir mar uma au -
diên cia para ama nhã à tar de com o in tu i to de tra tar de
ques tões que in te res sam à San ta Ca ta ri na. Re fi ro-me
ao con fli to en tre agri cul to res, pe que nos pro pri e tá ri os ru -
ra is, e a Fu nai. Eis que em mi nha ci da de, que fica na re -
gião do oes te ca ta ri nen se, qua se na fron te i ra com a
Argen ti na, a Fu nai de ter mi nou que se fi zes se um le van -
ta men to, um es tu do an tro po ló gi co de al gu mas áre as.
São áre as que es tão ha bi ta das por pe que nos pro pri e tá -
ri os há 80, 100 anos, fo ram co lo ni za das por pes so as
que vi e ram, prin ci pal men te, do Rio Gran de do Sul, e lá
se es ta be le ce ram. São ter ras que pas sa ram de avô
para neto, de pai para fi lho. Ulti ma men te, tais pes so as
es tão sen do sur pre en di das por le van ta men tos e es tu -
dos que con si de ram a re gião área de re ser va in dí ge na.
Isso vem ge ran do uma in tran qüi li da de enor me. Por
essa ra zão, os pre fe i tos da re gião que com pre en de a
área onde há um cer to con fli to se des lo ca ram para Bra -
sí lia. Falo do Pre fe i to de Cu nha Porã, Ma u ro de Na dal,
que está hon ran do, in clu si ve, está ses são; e de ve re a -
do res; do Pre fe i to de Mo de lo, Dr. Car me li to Hen ri que
Mal da ner e do Pre fe i to de Sa u da des; do Pre fe i to de
uma re gião li mí tro fe, Ma ra vi lha, Dr. Cel so Mal da ner; do
Pre si den te da Câ ma ra, Dr. Ivo Ba dia. Vá ri as au to ri da -
des da que la re gião, pre fe i tos e ve re a do res, vi e ram a
Bra sí lia para acom pa nhar a au diên cia pú bli ca de ama -
nhã com o Mi nis tro da Jus ti ça. Estão pre o cu pa dos com
a si tu a ção. Tal vez o Mi nis tro ou o pes so al do Mi nis té rio
es te jam per ce ben do, nes te mo men to, a nos sa pre o cu -
pa ção em re la ção a isso.

Sem dú vi da, po de rá acon te cer um con fli to, prin ci -
pal men te na re gião dos Mu ni cí pi os de Cu nha Porã e
Sa u da des, no oes te ca ta ri nen se, onde cen te nas de pe -
que nos pro pri e tá ri os e agri cul to res es ta vam em paz, há
mu i tos e mu i tos anos, com es cri tu ras re gis tra das em
car tó ri os de imó ve is, com paz de es pí ri to – os an te pas -
sa dos já se fo ram e de i xa ram os fi lhos –, e, ago ra, após
tan to tem po, co me ça uma in tran qüi li da de por que a re -
gião po de rá per ten cer a uma re ser va in dí ge na.

Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, a par tir des sa
pre mis sa, se a re gião for con si de ra da re ser va in dí ge -
na, va mos vol tar ao des co bri men to do Bra sil, ao que
di zem as pes so as. Todo o Bra sil, na sua des co ber ta,
foi uma re ser va in dí ge na. Com o tem po, com o do mí -
nio dos co lo ni za do res, é o que dis põe a pró pria Cons -
ti tu i ção: o que é do ex clu si vo do mí nio das pes so as
não é re ser va in dí ge na. Por isso, há pre o cu pa ção.

Aliás, o Mi nis té rio da Jus ti ça, em uma au diên cia
que ti ve mos – se não es tou equi vo ca do –, no iní cio do 
ano, sus pen deu o le van ta men to que vi nha sen do fe i to 
na re gião, tra zen do tran qüi li da de, mas, nas úl ti mas
se ma nas, há in for ma ções de que hou ve au to ri za ção

para que se ini ci as sem os es tu dos para que a área
pos sa ser con si de ra da re ser va in dí ge na. Tra go essa
pre o cu pa ção vi vi da pelo meu Esta do, o oes te ca ta ri -
nen se, à Casa, aos Co le gas e ao Bra sil.

Ama nhã, à tar de, es ta re mos com o Mi nis tro e
es pe ra mos en con trar uma sen si bi li da de para que
pos sa mos des co brir o me lhor ca mi nho, não só para
os pre fe i tos, os ve re a do res, as au to ri da des que es tão
aqui em Bra sí lia, mas prin ci pal men te para os que mo -
ram ali, para os que es tão ali tra ba lhan do, por que isso 
está ge ran do uma in tran qüi li da de na ca la da da no i te,
está ge ran do con fli tos que po dem le var à mor te e isso 
pre ci sa mos evi tar. Te mos a res pon sa bi li da de de in ter -
me di ar ques tões, con fli tos como esse, e isso é pos sí -
vel, sim. Por isso, te mos que ter o bom-sen so em mo -
men tos como este, e sem pre te nho tra ta do des sas
ques tões com mu i ta pa ciên cia, que é pre ci so ter. Eu
sem pre di zia, in clu si ve quan do Go ver na dor, ao en -
fren tar al gu mas gre ves – e quem não as tem en fren ta -
do? –, que é me lhor duas ho ras de diá lo go do que cin -
co mi nu tos de ti ro te io, por que, de po is que ocor rer
uma mor te ou que cor rer san gue, tal vez seja tar de
para a re cu pe ra ção. 

A hora do diá lo go, da con ver sa, do bom en ten di -
men to é ago ra. Por isso, tra go, Sr. Pre si den te e no bres
Co le gas, essa pre o cu pa ção. Espe ro que en con tre mos
a me lhor so lu ção para a tran qüi li da de. Cla ro que não
que re mos ti rar di re i tos dos nos sos in dí ge nas, em ab so -
lu to. Há re ser vas para isso, in clu si ve na re gião do Rio
Gran de do Sul e San ta Ca ta ri na, onde te mos di ver sas
tri bos e di ver sas re giões para isso, não há dú vi da. Ago -
ra, nes sa área, nes sas co mu ni da des, nes ses mu ni cí pi -
os, onde há paz en tre os pro du to res e pe que nos pro pri -
e tá ri os – que há de ze nas de anos es tão lá, for man do
suas fa mí li as –, não é pos sí vel que, nes te mo men to, ve -
nha se cri ar essa in tran qüi li da de. 

Ou tro tema, Sr. Pre si den te, que tra go a esta Casa
diz res pe i to a uma ho me na gem que fa rei ao res ga te do
or gu lho da ter ra. Re ce bi do es cri tor ca ta ri nen se Pa u lo
Ra mos De ren gos ki, de La jes, da re gião ser ra na, um li -
vro que ele aca ba de lan çar com o tí tu lo A Saga dos
Gu a ra ni. Ele não só traz o or gu lho da re gião ser ra na e
dos ca ta ri nen ses, mas do sul do Bra sil, que com pre en -
de o Sul do Bra sil, a Argen ti na, o Uru guai e o Pa ra guai.
Fiz al gu mas pon de ra ções, que pas so a ler.

Cum pre tra zer ao co nhe ci men to des ta Casa a
re cen te pu bli ca ção, pela Edi to ra Insu lar, de Flo ri a nó -
po lis, Esta do de San ta Ca ta ri na, de uma obra, pe que -
na em suas di men sões grá fi cas, enor me em sua im -
por tân cia para a me mó ria na ci o nal.

Nela, que traz por tí tu lo A Saga dos Gu a ra ni, o
jor na lis ta Pa u lo Ra mos De ren gos ki nos ofe re ce, nu e
cru, um bre ve re la to do que veio a ser a úni ca e ver da -
de i ra ex pe riên cia, em todo o mun do, da im plan ta ção
de uma re pú bli ca nos mol des dos ide a is pla tô ni cos:
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as re du ções je su í ti cas, que de sa fi a ram por mais de
dois sé cu los, em ter ri tó rio bra si le i ro, uru gua io e ar -
gen ti no, o do mí nio co lo ni al ibé ri co.

A obra con tra ria – e não será a pri me i ra vez que
isso é fe i to – o dito de que a His tó ria não fala dos ven -
ci dos. Fe liz na es co lha, Pa u lo De ren gos ki traz à luz,
em suas bre ves pá gi nas, ver da des so bre as Mis sões
Je su í ti cas até en tão si len ci a das ou mal con ta das,
sabe-se lá a ser vi ço de que in te res ses.

Os tre chos da His tó ria da Co lo ni za ção do Cone
Sul aqui nar ra dos fa lam de per to não ape nas à me mó -
ria, mas tam bém ao san gue de bra si le i ros, uru gua i os e
por te nhos, cu jos con quis ta do res su fo ca ram, a ti ros de
ca nhão e a gol pes de ada ga, uma ex pe riên cia ci vi li za tó -
ria úni ca no seu gê ne ro, ex clu si va em suas di men sões,
em to dos os lu ga res, em to dos os tem pos.

Em con ti nu a ção, o au tor nos ofe re ce ain da mais
bre ve re la to da his tó ria de Gi u sep pe e Ani ta Ga ri bal di, 
ele ita li a no, ela bra si le i ra, que se fir ma ram, aqui e
alhu res, como he róis de duas pá tri as e de duas his tó -
ri as li ber tá ri as.

Embo ra não es go te ne nhum dos te mas, o opús -
cu lo re pre sen ta im por tan te tra ba lho de re cons ti tu i ção 
da me mó ria na ci o nal. Fa lan do em bo ra de uma re gião, 
– a da ori gem de seu au tor – a obra se re ves te de ine -
gá vel va lor na ci o nal, pois que a his tó ria pá tria deve
ser vis ta pelo pris ma do so ma tó rio das his tó ri as re gi o -
na is. Que me per do em os au to res da His tó ria do Bra -
sil, aque la ge ral, mi nis tra da em nos sa rede es co lar: O
que eles nar ram, a mais das ve zes, é a His tó ria que
con vém ao co lo ni za dor. Não sur giu até hoje, se gun do
me cons ta, uma sín te se da His tó ria do Bra sil con ta da
do pon to de vis ta das cos tas e não do re ben que.

Nós, bra si le i ros, te mos o di re i to de co nhe cer,
em seus de ta lhes, to dos os tre chos da His tó ria do
Bra sil, re gis tra dos em cada rin cão do ter ri tó rio na ci o -
nal, des de os tem pos co lo ni a is. Te mos, igual men te, o
de ver de con tar a His tó ria Pá tria aos nos sos jo vens,
nar ran do suas do res e suas gló ri as. Que o san gue de
nos sos he róis, mes mo os ven ci dos, seja a tin ta com
que se re gis tra rá a nos sa iden ti da de. Pá tria, Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, é me mó ria dos fa tos
que nos an te ce de ram, mais que po e mas ufa nis tas.

Para que obras como esta que tra go hoje pos sam
aflo rar de todo o ter ri tó rio bra si le i ro, cha mo a aten ção
dos no bres Se na do res para uma pro po si ção mi nha,
que tem por es co po es ti mu lar a pu bli ca ção de re la tos
his tó ri cos e cul tu ra is das mais di ver sas re giões do nos -
so País. Tra ta-se do Pro je to de Re so lu ção nº 67, de
1996, que per mi te à Grá fi ca do Se na do im pri mir, a pre -
ços de cus to e den tro da cota de cada Par la men tar,
obras de in te res se his tó ri co e/ou cul tu ral.

Ape lo à Co mis são Di re to ra no sen ti do de que tal 
pro je to vol te a tra mi tar, para que esta Casa te nha a
opor tu ni da de de ava liá-lo à luz do atu al mo men to his -

tó ri co. Estou cer to de que, se apro va do, te re mos nele
um efi caz an tí do to à avas sa la do ra onda de glo ba li za -
ção que ex pe ri men ta mos, a qual ten de a se pul tar de
vez a cul tu ra na ci o nal, que é o so ma tó rio das cul tu ras
mi cror re gi o na is.

Sal ve mos nos sos re ta lhos de his tó ria e arte, de
cada can to da nos sa Pá tria, ou se re mos em bre ve uma
Na ção sem me mó ria, sem cul tu ra, sem iden ti da de. Isso, 
Sr. Pre si den te e no bres Se na do res, só in te res sa às po -
tên ci as do mi nan tes, não a nós, bra si le i ros.

So li ci to, por fim, que o tex to de que tra to, in ti tu la -
do A Saga dos Gu a ra ni, in te gre este pro nun ci a men -
to, para que cons te dos Ana is do Se na do Fe de ral.

Acre di to que o povo de se ja cul tu ar a his tó ria e o
seu lado real, que, mu i tas ve zes, a his tó ria ge ral não
re gis tra nos seus de ta lhes, para se co nhe cer a fun do
o que acon te ceu, mu i tas ve zes, nas suas ver da de i ras
en tra nhas e para que os nos sos jo vens e a co mu ni da -
de em ge ral pos sam acom pa nhar.

Por ex ten são, pa re ce-me que este re la to A
Saga dos Gu a ra ni, de Pa u lo Ra mos De ren gos ki, é
um mo de lo, um exem plo para as his tó ri as re gi o na is
do Bra sil como um todo, para que os bra si le i ros pos -
sam, no seu con jun to, co nhe cer me lhor a ver da de i ra
his tó ria do Bra sil.

O pri me i ro tema que ana li sei foi a pre o cu pa ção
que te mos com aque las re ser vas que es tão sen do le van -
ta das nas re giões de Cu nha Porá e Sa u da des, nos mu ni -
cí pi os da que la re gião, que fica no oes te ca ta ri nen se.

Sr. Pre si den te, te re mos ama nhã uma au diên cia, na 
par te da tar de, com o Mi nis tro da Jus ti ça – se não es tou
equi vo ca do, por vol ta das de zes se te ho ras. Não so men te 
pre fe i tos, ve re a do res e au to ri da des da que la re gião, de
San ta Ca ta ri na, es ta rão pre sen tes, como tam bém os
Par la men ta res, Se na do res e De pu ta dos, que com põem
o fó rum ca ta ri nen se e que es tão pre o cu pa dos com esta
tese, que é a de se evi tar um con fli to que pos sa re sul tar
na qui lo que nós to dos não de se ja mos. Nós te mos o com -
pro mis so de in ter ce der nes te mo men to.

Eram as con si de ra ções, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que não eu po de ria de i xar de fa zer,
na tar de de hoje, ao re la tar A Saga dos Gu a ra ni –
Gu er re i ros, Ga ú chos e Ga u dé ri os, de au to ria de
Pa u lo Ra mos De ren gos ki, de La ges, que fica no pla -
nal to ser ra no do nos so Esta do de San ta Ca ta ri na; e
tam bém de re la tar o con fli to en tre pe que nos pro du to -
res e a pos sí vel re ser va in dí ge na que se que i ra es tu -
dar na que la re gião por mim re fe ri da.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CASILDO MALDANER EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Ma gui to Vi -
le la, pela or dem de ins cri ção.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não é no vi da de para
nin guém o es ta do pre cá rio das ro do vi as fe de ra is do
Bra sil. Há quin ze dias, a pró pria Con fe de ra ção Na ci o nal 
dos Trans por tes, CNT, con fir mou a si tu a ção de caos ao
di vul gar nova ro da da de pes qui sas, pes qui sas anu a is,
que ava li am as ro do vi as bra si le i ras. Nada me nos que
60% das ro do vi as do País en con tram-se pra ti ca men te
des tru í das. Mes mo as sim, o Go ver no Fe de ral con ti nua
omis so. As ro do vi as con ti nu am pés si mas, ge ran do pre -
ju í zos e ma tan do gen te, to dos os dias, em ra zão dos bu -
ra cos nas pis tas e da com ple ta fal ta de si na li za ção. 

Em Go iás, di an te da omis são do Go ver no Fe de -
ral, pre fe i tu ras, en ti da des de clas se e em pre sá ri os re -
sol ve ram agir. Can sa dos de es pe rar pelo Go ver no, que
nun ca age, dois gru pos de em pre sá ri os, um do sul e ou -
tro do su do es te do Esta do, li de ra dos pelo Pre fe i to da
mi nha ci da de, Hum ber to Ma cha do, jun ta men te com
seu Se cre tá rio de Trans por tes, Dr. Mo zar, e tam bém
com os Pre si den tes do Sin di ca to Ru ral e da Asso ci a ção 
Co mer ci al e Indus tri al de Ja taí, es tão in ves tin do di nhe i -
ro pró prio e co lo can do a mão na mas sa para re cu pe rar
tre chos crí ti cos, que são im por tan tes para a eco no mia
das duas re giões.

O sul e o su do es te go i a no en con tram-se en tre as
re giões de ma i or pro du ti vi da de de todo o Bra sil. Esses
em pre sá ri os es tão in ves tin do mais de R$300 mil na re -
cu pe ra ção de um tre cho de 130 qui lô me tros da BR-364, 
en tre Apa re ci da do Rio Doce e São Si mão. Tra ta-se de

um tre cho de ro do via que com põe o com ple xo in ter mo -
dal de trans por tes, li ga do ao Por to de São Si mão. A pro -
du ção sai pela ro do via, a par tir de ci da des como Itum bi -
a ra, e se gue para o por to, de onde vai para San tos e ou -
tros por tos de ex por ta ção.

A si tu a ção da re fe ri da ro do via é tão caó ti ca que,
se gun do os pró pri os em pre sá ri os, está in vi a bi li zan do a
uti li za ção do mo dal hi dro viá rio Pa ra na í ba-Ti e tê-Pa ra ná, 
que nas ce no Mu ni cí pio de São Si mão. O es ta do da ro -
do via sim ples men te anu la a van ta gem do trans por te hi -
dro viá rio.

Se gun do esse gru po de em pre sá ri os, a pre ca ri e -
da de da BR-364 re pre sen ta um au men to no cus to do
fre te de até R$6,00 por to ne la da, anu lan do a van ta gem
de com pe ti ti vi da de ge ra da pela pre sen ça do Por to de
São Si mão.

O tra ba lho de re cu pe ra ção da BR-364 está sen do
ban ca do pe las es ma ga do ras de soja Ca ra mu ru, ADM,
Co im bra, Car gill, pelo Gru po Dé cio, além do se tor de re -
ven da de com bus tí vel. No fim da se ma na pas sa da, fi cou
pron ta a pri me i ra eta pa do tra ba lho, que ta pou os bu ra cos
ma i o res. A par tir des ta se ma na, ini cia-se um tra ba lho de
pen te-fino, em que os de fe i tos me no res se rão sa na dos.

Em Ja taí, ocor re fato pa re ci do. Lá, a Pre fe i tu ra Mu -
ni ci pal, por in ter mé dio do Pre fe i to Hum ber to Ma cha do, o
Sin di ca to Ru ral, pre si di do pelo Sr. Né lio Vi le la, e a Asso -
ci a ção Co mer ci al, pre si di da pelo Sr. Ale xan dre, jun ta -
men te com ou tro gru po de em pre sá ri os, co me çam, nes -
ta se ma na, a re cu pe ra ção de 90 qui lô me tros da BR-060,
en tre os Mu ni cí pi os de Ja taí e Rio Ver de, onde tam bém
fal ta si na li za ção e os bu ra cos to mam con ta da pis ta.

Esse é um tre cho de ro do via fun da men tal para a
eco no mia go i a na. Em ci da des como Ja taí, Rio Ver de,
Mi ne i ros, San ta He le na, Qu i ri nó po lis, Mon ti vi diu, Acre ú -
na, Indi a ra, Gu a pó, San to Antô nio da Bar ra e tan tos ou -
tras que usam esse tre cho, en con tra-se gran de par te da 
pro du ção agrí co la e pe cuá ria do Esta do. Para se ter
uma idéia da im por tân cia da re gião, ape nas na que le lu -
gar se pro duz mais de um por cen to de toda a pro du ção
de grãos do nos so País. Ali tam bém es tão em pre sas de
por te como a Per di gão, que, nos úl ti mos seis anos, in -
ves tiu no Esta do cer ca de US$500 mi lhões.

Na ver da de, as ro do vi as fe de ra is de Go iás e de ou -
tros Esta dos do Bra sil es tão pe din do so cor ro há mu i to
tem po. De acor do com um re la tó rio da Po lí cia Ro do viá ria
Fe de ral, exis tem vá ri os tre chos que cor rem sé rio ris co de 
in ter di ção. Um de les é a pró pria BR-364. Nes sa si tu a ção
tam bém en con tram-se tre chos da BR-060 e da BR-153.

Tra ta-se de uma con di ção ve xa tó ria para um país
onde a pro du ção agro pe cuá ria tem sus ten ta do os ín di -
ces fa vo rá ve is da eco no mia, e não é pos sí vel os cor re -
do res de trans por te se rem es que ci dos e aban do na dos
des sa for ma. 

Sin ce ra men te, como Se na dor e como po lí ti co,
sin to-me en ver go nha do em não ter con se gui do nes ses
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qua tro anos sen si bi li zar o Go ver no Fe de ral para que to -
mas se as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para so lu ci o nar o
pro ble ma de uma vez por to das. É im pres si o nan te.

Os em pre sá ri os, os co mer ci an tes, os pre fe i tos
des sas ci da des onde as es tra das es tão pra ti ca men te
aca ba das co me ça ram a agir tar de – es tão agin do só
ago ra. Cum pri men to to dos os pre fe i tos que es tão li -
de ran do es ses mo vi men tos, jun ta men te com em pre -
sá ri os, agri cul to res e pe cu a ris tas. So men te na se ma -
na pas sa da, o pre fe i to de Ja taí ar re ca dou mais de
R$300 mil do povo da que la ci da de para ta par os bu ra -
cos, tra ba lho que é obri ga ção do Go ver no Fe de ral. Ago -
ra o Mi nis té rio dos Trans por tes e o DNER ten ta ram im -
pe dir que as pre fe i tu ras, os em pre sá ri os e os pe cu a ris -
tas ta pem bu ra cos nas ro do vi as fe de ra is. É um ab sur do
uma si tu a ção des sas. O Go ver no é omis so, aban do na
as es tra das e, quan do o povo quer con ser tar, ten ta im -
pe dir. Não va mos ace i tar isso.

É im por tan te que os re pre sen tan tes do DNER e
do Mi nis té rio dos Trans por tes e o Pre si den te da Re pú -
bli ca sa i bam que nes ta se ma na co me ça o tra ba lho dos
agri cul to res, co mer ci an tes, pre fe i tos, ve re a do res da ci -
da de de Ja taí e de ou tras ci da des para a ope ra ção
tapa-bu ra co. Já es tão com pra das a mas sa e a bri ta.

Espe ro que o Go ver no, que nun ca foi sen sí vel ao
pro ble ma das es tra das fe de ra is em Go iás e em todo o
Bra sil, não ten te im pe dir o povo de fa zer o que for ne -
ces sá rio. É um ver da de i ro ab sur do o que está ocor ren -
do, mas acre di to que o Go ver no terá sen si bi li da de. Se
até hoje não man dou con ser tar as es tra das, deve ago ra 
per mi tir que o povo faça.

Des ta tri bu na, cum pri men to o Pre fe i to da mi nha
ci da de, en ge nhe i ro Hum ber to Ma cha do, e seu Se cre tá -
rio de Trans por tes, Dr. Mo zart, por li de rar, jun ta men te
com o sin di ca to ru ral, com a as so ci a ção co mer ci al e
com ou tras ins ti tu i ções esse mo vi men to tapa-bu ra co ur -
gen te para não in ter di tar a ro do via, por que, se re al men -
te não fi ze rem isso, es sas ro do vi as se rão in ter di ta das
no tre cho en tre Rio Ver de e Ja taí e no tre cho en tre San -
ta Rita do Ara gua ia, Por te lân dia e Mi ne i ros.

O ve xa me para o Go ver no Fe de ral será me nor se
per mi tir que ago ra o povo, por esse mo vi men to, faça o
tra ba lho de tapa-bu ra co nes sas ro do vi as. Esta rei pre -
sen te no tre cho, como Se na dor da Re pú bli ca, jun ta -
men te com o De pu ta do Fe de ral da re gião, os De pu ta -
dos Esta du a is e os Pre fe i tos, aju dan do a vi a bi li zar o
ser vi ço de tapa-bu ra co. Irão agri cul to res, pe cu a ris tas,
co mer ci an tes, gen te do povo para aju dar a fa zer o tra -
ba lho que evi ta rá que mais vi das se jam ce i fa das nes sas 
ro do vi as e im pe di rá in clu si ve a in ter di ção pela Po lí cia
Ro do viá ria Fe de ral des ses tre chos.

Esse é um mo men to im por tan te. De se jo que Pre -
fe i tos de ou tros Mu ni cí pi os bra si le i ros to mem a mes ma
ati tu de e que ou tros pe cu a ris tas, agri cul to res, pre si den -
tes de ins ti tu i ções tam bém pos sam li de rar mo vi men tos

no sen ti do de fa zer, pe las ro do vi as fe de ra is, aqui lo que
o Go ver no Fe de ral não fez du ran te to dos es ses anos.
Cum pri men to o Pre fe i to de Ja taí e de ou tras ci da des
que es tão li de ran do esse mo vi men to e os agri cul to res,
co mer ci an tes e to dos que co la bo ra ram com os re cur sos 
para esse tra ba lho.

Como Se na dor des sa re gião, nun ca fui omis so. Já 
vim a esta tri bu na mais de trin ta ve zes de nun ci ar o pro -
ble ma das ro do vi as, mas in fe liz men te nun ca en con tra -
mos res pal do no Go ver no Fe de ral, no Mi nis té rio dos
Trans por tes ou no DNER.

Espe ro que o Mi nis tro dos Trans por tes, o Pre si -
den te do DNER e re pre sen tan tes de Go iás não in ter fi -
ram nes se tra ba lho que será sé rio, bem fe i to e re a li za do 
com o di nhe i ro do povo e não com o di nhe i ro da Pre fe i -
tu ra de Ja taí ou de ou tra. Espe ro que es sas au to ri da -
des, que nun ca co la bo ra ram, não que i ram atra pa lhar o
tra ba lho que se ini ci a rá no tre cho en tre Ja taí e Rio Ver -
de, par tin do para Por te lân dia, San ta Rita do Ara gua ia,
Mi ne i ros e ou tras ci da des. Só as sim con se gui re mos
con ser tar o País, cha man do a aten ção dos go ver nan tes 
para as suas res pon sa bi li da des. Se não fi ze rem o que é
de sua res pon sa bi li da de, o povo e os pre fe i tos de vem
fa zer.

Sr. Pre si den te, es tou apre sen tan do nes ta Casa
pro je to de lei que visa jus ta men te so lu ci o nar o pro ble -
ma. Se o Go ver no Fe de ral é obri ga do a con ser tar as es -
tra das fe de ra is e não o faz, as pre fe i tu ras fi ca rão au to ri -
za das a re a li zar o tra ba lho e, em se gui da, de vem ser
res sar ci das pelo Go ver no Fe de ral. Enca mi nho o pro je to 
de lei a fim de que os pre fe i tos fu tu ra men te pos sam ter
o di re i to de con ser tar as es tra das fe de ra is em seus Mu -
ni cí pi os e de se rem res sar ci dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pro fi ro este
pro nun ci a men to an te ci pan do o tra ba lho a ser re a li za do
para que ama nhã nin guém que i ra atra pa lhar. Espe ro que 
o DNER não que i ra, por in ter mé dio do Mi nis té rio Pú bli co, 
cen su rar o Pre fe i to de Ja taí ou ou tros pre fe i tos com pa tri -
o tis mo e es pí ri to pú bli co ele va do, que ten tam cor ri gir as
es tra das qua se in tran si tá ve is na nos sa re gião. Espe ro
que meu pro je to de lei seja apro va do nes ta Casa.

Hoje, os Pre fe i tos es tão sa cri fi ca dos. A ma i o ria
das Pre fe i tu ras bra si le i ras está sa cri fi ca da e, as sim
mes mo, elas têm mu i tas ve zes que fa zer ser vi ços que
não são sua obri ga ção cons ti tu ci o nal, como Pre fe i tos
que abas te cem vi a tu ras das Po lí ci as Mi li tar e Ci vil, pa -
gam alu guéis para co man dan tes, de le ga dos, pro mo to -
res, ju í zes. Os Pre fe i tos, mes mo so bre car re ga dos,
como o de mi nha ci da de, mu i tas ve zes têm que ta par
bu ra cos em ro do vi as fe de ra is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apóio essa
ini ci a ti va, mas ela tam bém pre ci sa do apo io de todo o
Se na do, da Câ ma ra Fe de ral, do Con gres so Na ci o nal,
para que pos sa mos, re al men te, co lo car em or dem as
co i sas que tan to pre ju di cam o nos so País.
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Ouvi hoje o Lí der do Go ver no, Se na dor Ro me ro
Jucá, di zer que o PT tem que to mar uma po si ção, tem
que de fi nir o va lor do sa lá rio mí ni mo, que não pode
mais pos ter gar esse as sun to, como se o PT já ti ves se
as su mi do o co man do do País. O Se na dor tam bém
afir mou que o sa lá rio mí ni mo pode ser au men ta do,
por que há re cur sos para tan to.

Qu a se lhe pedi um apar te – mas sa bia que não
po de ria fazê-lo –, para so li ci tar ao Lí der par te des ses
re cur sos para aju dar a ta par os bu ra cos das ro do vi as
fe de ra is.

Se o País tem re cur sos, se está ha ven do um re -
cor de de ar re ca da ção, por que há tan to por fa zer nes -
te País e não se faz?

É cla ro que tam bém de fen de rei um sa lá rio mí ni -
mo ma i or, o mais alto pos sí vel. E pen so que o PT, no
mo men to exa to, vai se ma ni fes tar a fa vor de um sa lá rio 
mí ni mo dig no. Mas se o Lí der do Go ver no está anun ci -
an do um su pe rá vit, anun ci an do ex ces so de re cur sos,
que ro pe dir a S. Exª que man de re cur sos para as es -
tra das fe de ra is de Go iás, prin ci pal men te para o su do -
es te go i a no. Esses re cur sos se rão mu i to bem ace i tos
pelo nos so Esta do, pela nos sa re gião e, prin ci pal men -
te, pe los pro du to res de grãos, que es tão lan çan do mão 
de re cur sos pró pri os, ti ran do dos bol sos para ta par bu -
ra cos das es tra das fe de ra is do nos so País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro,
mais uma vez, con gra tu lar-me com to dos aque les pa -
tri o tas que es tão mo bi li zan do a so ci e da de ja ta i en se
para esse tra ba lho mu i to im por tan te para o su do es te
go i a no, para Go iás e para o Bra sil.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Ouço
V. Exª com pra zer, Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) – Se -
na dor, per doe-me, não pude ou vir a to ta li da de de seu
pro nun ci a men to, mas, pelo pou co ou vi do, sei da im -
por tân cia do con te ú do, a de nún cia da si tu a ção ca la -
mi to sa em que se en con tram as es tra das fe de ra is do
seu Esta do e de todo o Bra sil. Gos ta ria de di zer que
me as so cio à sua idéia. Se V. Exª me per mi te, gos ta ria 
de res sal var que o Mi nis tro dos Trans por tes é ga ú cho
e foi re e le i to De pu ta do. Ou seja, S. Exª tem tra je tó ria
po lí ti ca. Mas o tra ta men to dis pen sa do às es tra das fe -
de ra is é uma ver go nha na ci o nal, in clu si ve no Rio
Gran de do Sul, o Esta do do Mi nis tro dos Trans por tes,
onde S. Exª fez sua car re i ra po lí ti ca. Lá, há gran des e
im por tan tes tre chos, para a re gião de fron te i ra, a re -
gião de pro du ção, to tal men te aban do na dos. Então,
fal tou, re al men te, uma po lí ti ca mais con sis ten te de re -

cu pe ra ção das es tra das fe de ra is. Cum pri men to V. Exª 
por essa lem bran ça. Qu an to ao que dis se o Se na dor
Ro me ro Jucá so bre o sa lá rio mí ni mo, que apóia o va -
lor de R$250,00, e que o PT ain da está com di fi cul da -
de de de ter mi nar o va lor, apro ve i to para fa lar ao Se -
na dor – e não fa lei an tes, pois o Re gi men to não per -
mi te apar tes du ran te co mu ni ca ção de li de ran ça – que 
não será o Lí der des te Go ver no que irá pa u tar a agen -
da do pró xi mo Pre si den te. A tran si ção está acon te -
cen do. Os da dos e os re la tó ri os que se rão apre sen ta -
dos vão mos trar para a so ci e da de bra si le i ra que o
Bra sil que está sen do re ce bi do por Lula, pelo Se na -
dor José Alen car, pela von ta de, pela es pe ran ça de
mu dan ça do País, não é o Bra sil que a equi pe do Go -
ver no ten ta pin tar, até mes mo ago ra, no mo men to de
tran si ção. Ape sar do bom re la ci o na men to, do diá lo go
– ele men tos im por tan tes –, os da dos de mons tram a
fal ta de po lí ti cas pú bli cas, a au sên cia de de ci sões
mais con cre tas, de re cu pe ra ção dos sa lá ri os dos fun -
ci o ná ri os pú bli cos – pas sa ram sete anos sem dar au -
men to de sa lá rio e ago ra, nos úl ti mos dias, que ri am
que se apro vas sem to dos os pla nos de car re i ra de to -
das as ca te go ri as, uma ir res pon sa bi li da de! Ne ga ram
au men to de sa lá ri os para os tra ba lha do res por to dos
es ses anos, uma re cu pe ra ção mais res pe i to sa, mais
dig na, e ago ra que rem di zer que têm re cur sos. O
Orça men to que o novo Go ver no está re ce ben do é
uma peça que está sen do mu i to bem tra ba lha da e,
ape sar de não ha ver re cur sos para a área so ci al, está
sen do tra ta da com mu i ta se ri e da de. Por tan to, que
não ve nham os lí de res des te Go ver no que rer pa u tar a 
agen da do pró xi mo Pre si den te, já que a res pon sa bi li -
da de é de quem está ad mi nis tran do e cons tru in do a
po lí ti ca sa la ri al, as re for mas ne ces sá ri as, e es sas
pes so as têm a cre di bi li da de do povo e, por isso, re ce -
be ram seu voto. Cum pri men to V. Exª, que cons tan te -
men te, des ta tri bu na, aler tou-nos, pe din do so cor ro
para as es tra das e por tan tas ou tras ques tões, não só
do seu Esta do es pe ci fi ca men te, mas tam bém de todo 
o Bra sil. Obri ga da.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço mu i to a V. Exª, bri lhan te Se na do ra Emi lia Fer -
nan des. O PT tem de mons tra do mu i to equi lí brio, mu i -
ta sen sa tez na bus ca de in for ma ções e para se guir
uma li nha se gu ra e cor re ta de go ver no.

É in te res san te: du ran te 8 anos, este Go ver no
teve a opor tu ni da de de fa zer tudo que não fi ze ram e
que de ve ri am ter fe i to. Ago ra, em 7, 8 dias, que rem
que o PT de fi na sa lá rio mí ni mo, que re a jus te sa lá ri os, 
sen do que o PT se quer as su miu o Go ver no. Mas eles
que es tão no Go ver no po de ri am es tar to man do to das
es sas pro vi dên ci as. Não as to ma ram em 8 anos e
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ago ra que rem que, em 8 dias, o PT tome to das as pro -
vi dên ci as sal va do ras para este País.

Não sou pe tis ta, não te nho pro cu ra ção para de -
fen der o PT, mas te nho mu i tas es pe ran ças no Go ver -
no do PT. Eu o apo i ei no pri me i ro e no se gun do tur -
nos, e acre di to re al men te num go ver no sé rio, res pon -
sá vel, equi li bra do, num go ver no que mude re al men te
o nos so País, trans for man do-o num país mais jus to,
mais hu ma no, mais so li dá rio, mais de mo crá ti co.

O apar te de V. Exª en ri que ce o meu pro nun ci a -
men to. Espe ro que to dos nós, com mu i to equi lí brio,
com mu i ta sen sa tez, pos sa mos co la bo rar com o novo 
Go ver no, por que o im por tan te é que o Bra sil vá bem,
que o povo bra si le i ro seja fe liz no pró xi mo Go ver no.
Por isso, va mos apo i ar, de ci di da men te, o Go ver no do
PT, jus ta men te pen san do no Bra sil, no povo bra si le i -
ro. Sem pre fiz e sem pre fa rei po lí ti ca com mu i to ide a -
lis mo. Faço po lí ti ca tam bém com pu re za de alma, e
por isso aju da rei e apo i a rei o novo Go ver no, sem que -
rer nada em tro ca, para que o Bra sil seja bem go ver -
na do.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre 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,
Se na dor Ra mez Te bet, em pri me i ro lu gar, da rei uma
ex pli ca ção pes so al a V. Exª, uma vez que, hoje, na re -
u nião da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, tra mi -
tou o pro je to de lei de V. Exª no sen ti do de isen tar do
ICMS, au to ri zan do os Go ver nos Esta du a is que as sim 
o de se ja rem, os pro du tos da ces ta bá si ca. Con si de ro
o pro je to lou vá vel e de ve mos ava liá-lo em todo o seu
mé ri to.

Sr. Pre si den te, é pos sí vel que te nham trans mi ti -
do a V. Exª que pedi vis ta, mas o fiz com o sen ti do de
so li ci tar dos Go ver nos Esta du a is, so bre tu do dos Se -
cre tá ri os da Fa zen da e do Con faz, uma apre ci a ção
re la ti va men te aos efe i tos do pro je to. Escla re ço que o
pe di do de vis ta ape nas ob je ti va o mais pro fun do es -
cla re ci men to para que pos sa mos votá-lo sem qua is -
quer dú vi das. Tra ta-se de uma con si de ra ção que faço
ao Pre si den te des ta Casa, cujo pro je to me re ce a me -
lhor con si de ra ção de to dos os seus Pa res. 

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, V. Exa con ce de-me um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu i ta hon ra, Se na dor Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, es tou fu gin do um pou co do Re gi -

men to por que V. Exª, como é do seu fe i tio lha no, ca va -
lhe i ro, ocu pa a tri bu na para dar uma ex pli ca ção pes -
so al so bre um pro je to de lei de mi nha au to ria, do qual
– te nho cer te za ab so lu ta – só pe diu vis ta para uma
me lhor aná li se. V. Exª mes mo está di zen do que o pro -
je to é me ri tó rio, por que te nho cer te za de que esse
pro je to está de acor do com o que pen sa V. Exª, que se 
tem ba ti do nes ta Casa para uma re for ma tri bu tá ria
jus ta, hu ma na. V. Exª é au tor de im por tan te obra, que
tive o pra zer de ler, so bre ren da, no sen ti do de com -
ba ter a po bre za des te País. O meu pro je to pre ten de
isen tar e não se tra ta de obri gar os Esta dos, ape nas
aque les que qui se rem o fa rão. Mas qual o Esta do que
não vai que rer isen tar de ICMS (Impos to so bre Cir cu -
la ção de Mer ca do ria e Ser vi ços) a co mi da do povo, a
ces ta bá si ca? Ora, se a ma i o ria dos Esta dos está
con ce den do ces tas bá si cas a fa mí li as de sem pre ga -
das ou ne ces si ta das, como se co bra rá im pos to so bre
ar roz, fe i jão, açú car, café? Não acre di to. Quem quer
re for ma tri bu tá ria jus ta e hu ma na tem que co me çar a
fazê-la para fa vo re cer o mais hu mil de e o mais ne ces -
si ta do, se não o dis cur so não é ver da de i ro. Está na
hora de re a li zar mos a re for ma de ba i xo para cima,
como V. Exª sem pre de fen deu nes ta Casa. Mu i tas ve -
zes meu co ra ção exul tou de ad mi ra ção e de ale gria
por ver V. Exª de fen der es ses pro je tos que bus cam
jus ti ça so ci al no nos so País. Re cor do-me, Se na dor
Edu ar do Su plicy, de um dis cur so em que o atu al Pre -
si den te da Re pú bli ca, an tes de to mar pos se, na des -
pe di da do Se na do, di zia que a re for ma tri bu tá ria ti nha
que co me çar isen tan do o im pos to que re ca ía so bre a
ces ta bá si ca. Ain da ecoa no meu ou vi do o dis cur so, e, 
de po is de oito anos, isso ain da não foi fe i to. Ten to fa -
zer isso, por que é uma prer ro ga ti va do Se na do, é um
pro je to de re so lu ção. O Se na do pode im ple men tá-lo,
in de pen den te men te do Po der Exe cu ti vo. Daí por que
agra de ço o apo io de V. Exª. Quem aqui tem tan ta au -
to ri da de quan to V. Exª para abor dar um as sun to des -
sa na tu re za? De i xei a Pre si dên cia mo men ta ne a men -
te, ocu pa da ago ra pelo que ri do Se na dor Ro me ro
Jucá, só para agra de cer a V. Exª. Te nho cer te za de
que o novo Go ver no apro ve i ta rá esse pro je to na re for -
ma tri bu tá ria que te mos que fa zer. A clas se po lí ti ca
está de ven do isso ao País. Agra de ço-lhe pro fun da -
men te e re co nhe ço em V. Exª um gran de lu ta dor pela
ca u sa dos mais hu mil des.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço, Se na dor Ra mez Te bet. Ape nas per mi -
ta-me le van tar al gu mas con si de ra ções que me vi e -
ram à men te exa ta men te por ca u sa da sua ini ci a ti va.

É im por tan te que a po pu la ção com ren di men tos 
re la ti va men te ba i xos pos sa ter o aces so aos ali men -
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tos bá si cos. Por exem plo, no Esta do de V. Exª, acre di -
to que a car ne seja par te da ali men ta ção co ti di a na,
bá si ca das pes so as, por que ali há uma gran de pro du -
ção de car ne em fun ção da ex ten sa cri a ção de bo vi -
nos. Tam bém as sim a soja, os di ver sos ti pos de grãos
tais como mi lho, tri go, fe i jão etc.

Di an te da pro po si ção de V. Exª, jul go im por tan -
te, por exem plo, in da gar mos do Go ver na dor ou do
Se cre tá rio da Fa zen da, na hi pó te se de ha ver isen ção
de ICMS para os pro du tos da agri cul tu ra e da pe cuá -
ria tão im por tan tes no Esta do do Mato Gros so do Sul,
que efe i tos ha ve ria para a ar re ca da ção do ICMS na -
que le Esta do.

O pro pó si to da mi nha ques tão é jus ta men te es -
tar mos bem cons ci en tes dis to. Pon de ro que cer ta -
men te o ar roz, o fe i jão, a ba ta ta, os ovos, o fran go, a
car ne, o le i te, que são bens ali men tí ci os de pri me i ra
ne ces si da de são im por tan tes, os qua is são con su mi -
dos tan to pela po pu la ção de po der aqui si ti vo re la ti va -
men te mais ba i xo, como tam bém pela po pu la ção que
tem mais re cur sos e que pode nor mal men te pa gar
im pos tos. Então, será que a isen ção do ICMS é o me -
lhor ca mi nho? 

V. Exª há de con vir que es tou for mu lan do as per -
gun tas para que, en tão, mu i to cons ci en tes das res pos -
tas, pos sa mos to mar a de ci são a mais sá bia, a de me -
lhor bom-sen so. Estou de ple no acor do com o ob je ti vo
de V. Exª de es tar mos fa ci li tan do o di re i to de to dos os
bra si le i ros ali men ta rem-se. A in ten ção de V. Exª está
de acor do com o pro pó si to do Pre si den te ele i to, Luiz
Iná cio Lula da Sil va, o qual ex pres sou, com mu i ta cla -
re za, que o seu ob je ti vo ma i or de Go ver no é fa zer com
que to dos os bra si le i ros, o mais ra pi da men te pos sí vel,
pos sam ali men tar-se pelo me nos três ve zes ao dia e
ter to das as suas cri an ças fre qüen tan do a es co la. É
pos sí vel que a isen ção de im pos tos da ces ta bá si ca
seja um ca mi nho nes sa di re ção.

De se jo que nós, an tes de to mar mos esta de ci -
são, o fa ça mos com bas tan te se gu ran ça e com in for -
ma ção mais com ple ta pos sí vel. Era isso que eu gos -
ta ria de ex pli car a V. Exª.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Tem ra zão,
mas só que ria lem brar a V. Exª que o pro je to não obri -
ga, o pro je to fa cul ta. Cada Esta do vai ana li sar como
con vém à sua po pu la ção. Te nho para mim que o dis -
cur so só fica ver da de i ro se nós fi zer mos com que o
fe i jão, o ar roz, o pro du to bá si co da nos sa po pu la ção
que hoje... Veja bem, os Esta dos que es tão dan do a
ces ta bá si ca aos de sem pre ga dos, aos ne ces si ta dos
es tão ti ran do esse di nhe i ro de al gum lu gar. E qual é o
meu ob je ti vo com esse pro je to? É ba ra te ar os ali men -
tos in dis pen sá ve is à po pu la ção, é dar mais co mi da ao 

povo; se o ICMS não re cai so bre a ces ta bá si ca, so bre 
os pro du tos in dis pen sá ve is à ali men ta ção do povo
es ses pro du tos fi cam mais ba ra tos, logo o povo vai
co mer mais, vai ter mais di nhe i ro para com prar ali -
men tos. O que acho que V. Exª re co nhe ce. V. Exª está
que ren do ape nas ver, como já sa li en tou, o que isso
vai re pre sen tar para cada Esta do da Fe de ra ção bra si -
le i ra, por que o Bra sil, re al men te, não é um país uni for -
me. Tra va mos uma luta para com ba ter os de se qui lí -
bri os re gi o na is; te mos umas re giões mu i to ri cas e ou -
tras mu i to po bres. Então o que é bom para um Esta do
pode não ser bom para ou tro, mas, te nho cer te za,
será bom para to dos os bra si le i ros se co me rem mais. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
O que V. Exª pon de ra nos leva a ou tra in da ga ção, qual 
seja, se um Esta do isen tar ali men tos da ces ta bá si ca
do ICMS, que efe i tos ha ve rá, do pon to de vis ta da qui -
lo que se tem de no mi na do guer ra fis cal? Esse é ou tro
as pec to que os se cre tá ri os de Fa zen da dos di ver sos
go ver nos es ta du a is de ve rão le var em con ta. Enfim,
nós te re mos a opor tu ni da de, até a pró xi ma ter ça-fe i -
ra, de le van tar as in for ma ções pre ci sas para o exa me
mais apro fun da do des se pro je to. 

Eu gos ta ria, Sr. Pre si den te Se na dor Ro me ro
Jucá, de as si na lar aqui lo que pu bli cou on tem o Va lor
Eco nô mi co  na re por ta gem de Ri ba mar Oli ve i ra, re -
pór ter es pe ci al, so bre a tris te his tó ria do Fun do de
Po bre za. Re la ta ele:

Assim que as su miu o car go de re la -
tor-ge ral da pro pos ta or ça men tá ria de 2003, 
o Se na dor Sér gio Ma cha do pe diu um es tu -
do so bre as apli ca ções de re cur sos do Fun -
do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za.
Lula ain da não ha via sido ele i to Pre si den te
da Re pú bli ca nem anun ci a do o seu ob je ti vo
ma i or de aca bar com a fome. O re la tor que -
ria to mar co nhe ci men to dos re cur sos dis po -
ní ve is para a área so ci al e sa ber como eles
es tão sen do gas tos. Para sua sur pre sa, o
Se na dor Sér gio Ma cha do cons ta tou que até 
o dia qua tro de ou tu bro o atu al go ver no so -
men te ti nha uti li za do R$1,57 bi lhão de um
to tal de R$4,22 bi lhões de do ta ções or ça -
men tá ri as para o Fun do da Po bre za. So -
men te 37,2% do que foi au to ri za do pelo
Orça men to da União des te ano ti nha sido
exe cu ta do.

Fo ram le van ta dos da dos no Si a fi pela 
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção.
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Alguns pro gra mas que in te gram o Fun -
do da Po bre za não ti nham re ce bi do, até
aque la data, um cen ta vo se quer. Nes se
caso está o Pro gra ma de Orga ni za ção Pro -
du ti va de Co mu ni da des Po bres. O Orça -
men to des te ano pre via o gas to de R$7 mi -
lhões nes se pro gra ma, mas até o dia 4 de
ou tu bro o Go ver no não ti nha li be ra do um
úni co cen ta vo. No mes mo caso, está o Pro -
gra ma de De sen vol vi men to da Re gião Nor -
des te, com R$51,8 mi lhões no Orça men to.

Há ca sos de exe cu ção or ça men tá ria
ba i xa, como é o Pro gra ma de Sa ne a men to
Bá si co, de sen vol vi do no âm bi to do Mi nis té rio 
da Sa ú de. Para ele, o Orça men to des te ano
des ti na R$796,7 mi lhões e, até o iní cio de
ou tu bro, de acor do com o le van ta men to do
Se na dor Sér gio Ma cha do, o Go ver no ti nha
usa do so men te R$1,5 mi lhão, ou seja, 0,19% 
do to tal das ver bas ti nham sido gas tos.

Até mes mo o Pro gra ma Bol sa-Esco la
ti nha, no iní cio de ou tu bro, uma exe cu ção
re la ti va men te ba i xa. De um to tal de R$1,5
bi lhão pre vis to no Orça men to, o Go ver no ti -
nha usa do R$892 mi lhões ou 61,1% das
ver bas au to ri za das. Para o Pro gra ma Bol -
sa-Ali men ta ção, com ver ba or ça men tá ria de 
R$130 mi lhões, o Go ver no ti nha li be ra do
R$36,6 mi lhões até aque la data.

O cri té rio uti li za do no le van ta men to do
Se na dor Sér gio Ma cha do para me dir a exe -
cu ção or ça men tá ria foi o da des pe sa li qui da -
da. Esse cri té rio re tra ta o mo men to em que a 
obra que cons ta do Orça men to foi en tre gue
ou hou ve a efe ti va pres ta ção do ser vi ço e,
en tão, só res ta ao Po der Pú bli co pa gar. O va -
lor do li qui da do é pra ti ca men te o mes mo do
va lor pago. Ou tro cri té rio que pode ser uti li za -
do é o do va lor em pe nha do, ou seja, o do
gas to au to ri za do. Mas nem tudo que é em pe -
nha do é li qui da do ou pago no mes mo exer cí -
cio; pode fi car como res to a pa gar no exer cí -
cio se guin te ou mes mo ser can ce la do pos te -
ri or men te. Por isso o va lor em pe nha do não
e um bom cri té rio para me dir a exe cu ção or -
ça men tá ria de de ter mi na do ano.

O Fun do de Com ba te e Erra di ca ção
da Po bre za está car re ga do de sim bo lis mo.
A sua cri a ção mar cou uma mu dan ça no
pen sa men to da eli te po lí ti ca bra si le i ra. O
Fun do foi pro pos to em 2000 pelo en tão Pre -
si den te do Se na do, Antô nio Car los Ma ga -

lhães. Até en tão a idéia do mi nan te no es ta -
blish ment era de que a po bre za se ria com -
ba ti da por meio do cres ci men to eco nô mi co e 
pe los pro gra mas tra di ci o na is de edu ca ção,
sa ú de e pre vi dên cia. Com o Fun do, o Con -
gres so mos trou que que ria ações mais di re -
tas jun to às ca ma das mais po bres e so fri das 
da po pu la ção bra si le i ra.

“A idéia era con se guir re cur sos para pro gra -
mas mais bem fo ca dos na que las pes so as efe ti va -
men te po bres”, lem bra o De pu ta do Re la tor Ro ber to
Brant, na Co mis são pre si di da pelo Se na dor Ma gui to 
Vi le la e que teve na Se na do ra Ma ri na Sil va sua
Vice-Pre si den te. Foi Ro ber to Brant o Re la tor da pro -
pos ta de emen da cons ti tu ci o nal que cri ou o Fun do
da Po bre za e diz que a sua pre o cu pa ção era in ves tir 
prin ci pal men te nas cri an ças e ado les cen tes por
meio da edu ca ção, mas ele lem bra que o Mi nis tro
da Fa zen da, Pe dro Ma lan, foi con trá rio à cri a ção do
Fun do da Po bre za. “Ele es ta va pre o cu pa do com o
ajus te fis cal e acha va que o Con gres so iria ape nas
cri ar mais des pe sas, mas quan do fo ram cri a das no -
vas fon tes de re ce i ta para o Fun do de Po bre za, o
Mi nis tro Ma lan fi cou a fa vor e apo i ou a idéia”. Ro -
ber to Brant foi Mi nis tro da Pre vi dên cia e da Assis -
tên cia So ci al.

A ma té ria re gis tra sua sur pre sa com a cons ta -
ta ção le van ta da pela equi pe do Se na dor Ser gio Ma -
cha do:

O Fun do de Po bre za é fi nan ci a do com
0,08% da CPMF e com um adi ci o nal de cin -
co pon tos per cen tu a is do Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI – in ci den tes
so bre os pro du tos su pér flu os. Toda a ar re -
ca da ção do im pos to so bre gran des for tu nas
de ve ria tam bém ir para o Fun do. Só que
esse im pos to ain da não exis te. Se o di nhe i ro
des ti na do ao Fun do da Po bre za não é gas to, 
ele vai pa rar na con ta úni ca do Te sou ro Na ci -
o nal no Ban co Cen tral e é uti li za do para
com por o su pe rá vit pri má rio da União. A área 
eco nô mi ca en ten de que não está co me ten do 
ne nhu ma ile ga li da de, pois não está gas tan do 
os re cur sos em ou tra ati vi da de. Os re cur sos
ape nas não são gas tos. A ex pli ca ção pode
até ser tec ni ca men te cor re ta. Em 2001, pri -
me i ro ano da exis tên cia do Fun do da Po bre -
za, uma boa par te do di nhe i ro ar re ca da do
não foi gas ta por que a emen da cons ti tu ci o nal 
que o cri ou não foi re gu la men ta da pelo Con -
gres so em tem po há bil. Ago ra, no seu se -
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gun do ano, o Go ver no uti li za par te dos re -
cur sos para fa zer o ajus te fis cal. É uma his -
tó ria tris te.

Sr. Pre si den te, apro vou-se um re que ri men to de
ini ci a ti va do PT e apo i a do pelo Se na dor Ro me ro
Jucá, con vo can do o Mi nis tro Pe dro Ma lan para com -
pa re cer, em bre ve, ao ple ná rio do Se na do Fe de ral,
quan do in da ga re mos so bre o as sun to. Apro ve i to a
oca sião, para per gun tar ao Se na dor Ro me ro Jucá,
como Lí der do Go ver no, se já há a con fir ma ção da
vin da do Mi nis tro Pe dro Ma lan para apre sen tar as ex -
pli ca ções re la ti vas ao acor do com o FMI, pro mo vi do
pelo Go ver no bra si le i ro. 

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Edu ar do Su plicy, con for me acor da do, a pre sen ça
do Sr. Mi nis tro Pe dro Ma lan está con fir ma da, ape nas
de pen den do da agen da de S. Exª. Na se ma na pas sa -
da, o Sr. Mi nis tro com pa re ce ria a esta Casa, mas foi à
Índia. Como já re tor nou, es tou fa zen do con ta to com o
Mi nis té rio da Fa zen da e, pro va vel men te ain da hoje,
trans mi ti rei a V. Exª um po si ci o na men to so bre o dia da 
au diên cia na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço a V. Exª, Se na dor Ro me ro Jucá, lem bran do
que se ria im por tan te esse diá lo go com o Sr. Mi nis tro
Pe dro Ma lan an tes do gran de es for ço que o Se na do
Fe de ral de ve rá fa zer para ar güir os de sig na dos para
Di re to res do Ban co Cen tral. Se ria apro pri a do fa zer -
mos a ar güi ção do Sr. Mi nis tro en tre ama nhã e a pró -
xi ma se ma na no má xi mo.

Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te, Se na dor Ma -
gui to Vi le la.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, 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 su -
ces si va men te pe los Srs. Ro me ro Jucá e Ma -
gui to Vi le la.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Con ce -
do a pa la vra ao Sr. Ro ber to Re quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, na ver da de, eu não ti nha in ten ção de
me pro nun ci ar nes ta ses são. Entre tan to, cha mou-me
a aten ção o de ba te so bre um pro je to de isen ção de
im pos tos da ces ta bá si ca, que es ta va em dis cus são,
no ple ná rio.

Gos ta ria que a Pre si dên cia me es cla re ces se se
esse é um pro je to que se en con tra na pa u ta de dis -
cus são. 

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Está em
dis cus são, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. O
pro je to é de au to ria do Pre si den te des ta Casa, Se na -
dor Ra mez Te bet.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Que bom, que bom! Mas fico me per gun tan do o que
se faz com o Re gi men to da Casa se um pro je to de mi -
nha au to ria, nes se mes mo sen ti do, foi ar qui va do há
al guns me ses. Esse pro je to eu apre sen tei, ele au to ri -
za va os Esta dos a re du zir suas alí quo tas de ICMS da
ces ta bá si ca a zero. E esse pro je to foi ar qui va do. Pa -
re ce-me que te mos al gu mas re gras aqui no sen ti do
de que um pro je to apre sen ta do e re je i ta do não pode
ser re a pre sen ta do. Sou ab so lu ta men te a fa vor do pro -
je to. Ape nas te nho al gu ma di fi cul da de para en ten der
por que ar qui va ram o meu e man da ram pros se guir o
pro je to do Pre si den te, que tem o mes mo teor. 

Então, que ro pe dir à Mesa – tal vez a Pre si dên -
cia da Co mis são seja o en de re ço mais in di ca do – ex -
pli ca ção so bre as ra zões da tra mi ta ção de um pro je to
se me lhan te ao que apre sen tei e que foi re je i ta do pela
mes ma Co mis são. É in te res san te a re du ção a zero
das alí quo tas so bre a ces ta bá si ca. Apóio o pro je to,
mas que ro en ten der por que, por in cons ti tu ci o na li da -
de, foi re je i ta do um pro je to de mi nha au to ria, e ago ra
tra mi ta, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos – e
não na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
–, um pro je to tão bom quan to o meu e no mes mo teor.
Fica a in da ga ção que so li ci to que a Mesa trans fi ra à
Pre si dên cia da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Há
pou co, Se na dor Ro ber to Re quião, usei da pa la vra
para dar uma ex pli ca ção pes so al ao Se na dor Ra mez
Te bet, au tor do pro je to a que V. Exª se re fe riu, cujo
teor, se gun do nos re cor da, é se me lhan te ao que an -
te ri or men te...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – É
um fe nô me no ge né ti co, uma clo na gem.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Pri -
me i ra men te, re i te ro a ex pli ca ção de que so li ci tei vis ta
para que pos sa mos ob ter do Se cre tá rio da Fa zen da
do Go ver no de Esta do de São Pa u lo e de ou tros Esta -
dos, as sim como dos res pon sá ve is pelo Con faz, ava -
li a ção dos efe i tos des sa even tu al isen ção que tem o
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ca rá ter au to ri za ti vo. Não é man da tó rio aos Go ver nos
Esta du a is. Assim, al gu mas per gun tas sur gem. Qual
se ria o efe i to so bre a ar re ca da ção, se é algo vo lun tá -
rio? Será que isso po de ria pro vo car even tu al guer ra
fis cal? Qu a is se ri am os di ver sos efe i tos be né fi cos
des se pro je to? Então, até a pró xi ma se ma na, de vem
ser exa mi na dos to dos os prós e con tras, a fim de que
pos sa mos vo tar em de fi ni ti vo a ma té ria. V. Exª re cor -
da algo mu i to im por tan te. Se há um cli ma po si ti vo
para apo i ar a pro po si ção apre sen ta da pelo Se na dor
Ra mez Te bet e sen do que um pro je to de teor se me -
lhan te, de au to ria de V. Exª, aca bou sen do ar qui va do,
cabe ao Se na do Fe de ral to mar a pro vi dên cia ade qua -
da de es ta be le cer o mé ri to para am bos os au to res.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, não se tra ta de res ta be le -
cer o mé ri to, mas de res ga tar o teor das dis cus sões.
Os efe i tos na eco no mia fo ram am pla men te dis cu ti -
dos. Enfren tei uma opo si ção dura da Ba hia, que pen -
sa va que per de ria al gu ma re ce i ta com a isen ção da
ces ta bá si ca, e tam bém de ou tros pou cos Esta dos.
Na ver da de, quem ga nha ria se ria o povo bra si le i ro,
que aca ba ria co men do por um pre ço mais ba i xo.

Mas não que ro o mé ri to. Qu e ro sa ber por que o
meu pro je to foi ar qui va do e o ou tro tra mi ta. Só isso!

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Va -
mos sa ber.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – A Mesa
já está to man do as pro vi dên ci as para for ne cer uma
res pos ta ade qua da a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Com a
pa la vra o Lí der do Go ver no, Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der, pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pedi a pa la vra ape -
nas para fa zer um re gis tro e um ape lo.

Vo ta mos, no iní cio des te ano, a pro pos ta que
cria a con tri bu i ção de ilu mi na ção pú bli ca, subs ti tu in do 
a taxa de ilu mi na ção pú bli ca, que já é co bra da pe los
mu ni cí pi os e, em al guns ca sos, é ques ti o na da. Aqui
es ta va o Pre fe i to de Cam po Gran de exa ta men te dis -
cu tin do essa ques tão. 

Essa ma té ria está na Câ ma ra dos De pu ta dos.
Então, eu gos ta ria de fa zer um ape lo para que o Pre -
si den te da que la Casa, De pu ta do Aé cio Ne ves, e os
Lí de res, ain da esta se ma na, se pos sí vel, co lo cas sem
em pa u ta a vo ta ção des sa PEC, por que é mu i to im -
por tan te re gu la ri zar essa si tu a ção. Mais do que isso:
é im por tan te vo tar ra pi da men te, por que, de po is de
apro va da a PEC, ain da este ano, as Câ ma ras de Ve -
re a do res pre ci sa rão com pa ti bi li zar a le gis la ção mu ni -

ci pal para subs ti tu ir a taxa de ilu mi na ção pela con tri -
bu i ção de ilu mi na ção pú bli ca. Por tan to, o pra zo é mu i -
to cur to, e é mu i to im por tan te para a se gu ran ça, para
a me lho ria da con di ção das ci da des, para os ba ir ros,
prin ci pal men te os mais afas ta dos, que se te nha a
con di ção efe ti va de in ves tir na ilu mi na ção pú bli ca. O
in ves ti men to na ilu mi na ção pú bli ca so men te será
pos sí vel se hou ver uma re ce i ta. Por tan to, de i xo aqui o 
ape lo à Câ ma ra dos De pu ta dos, a fim de que vote e
apro ve ra pi da men te a ma té ria já apro va da pelo Se na -
do Fe de ral no sen ti do de que os pre fe i tos pos sam,
ain da este ano, re sol ver a ques tão.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – A

Mesa se em pe nha rá para que o ple i to de V. Exª seja
aten di do.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

OF. N.º CE/62/2002

Bra sí lia, 26 de no vem bro de 2002.

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que a Co mis são

apro vou, em re u nião re a li za da no dia de hoje, Pro je to
de Lei do Se na do n.º 250 de 2002, de au to ria de sua
Exce lên cia o Se nhor Se na dor Ra mez Te bet, que “Dá
o nome de Pa lá cio Tu i u iú ao pré dio do Tri bu nal Re gi o -
nal Ele i to ral de Mato Gros so do Sul”.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Com re -
fe rên cia ao ex pe di en te lido an te ri or men te, a Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do art.
91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no, fica aber to o pra -
zo de cin co dias úte is para a in ter po si ção de re cur so
por um dé ci mo da com po si ção da Casa para que o
Pro je to de Lei do Se na do nº 250, de 2002, seja apre -
ci a do pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Luiz Otá vio e Luiz Pas to re
en vi a ram à Mesa pro po si ções que, em face do dis -
pos to no art. 235, in ci so III, a, do Re gi men to Inter no,
se rão li das na pró xi ma ses são.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Os Srs.
Se na do res Ma u ro Mi ran da, Ro me ro Jucá e Lú cio
Alcân ta ra en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu -
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bli ca dos, na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi -
men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um dos prin ci pa is
pon tos para a ar ran ca da de sen vol vi men tis ta de que o
Bra sil pre ci sa é a so lu ção das de fi ciên ci as do seu sis -
te ma de trans por te de car gas e de pas sa ge i ros, ur ba -
no, in te rur ba no e de ex por ta ção. Esta é uma das fra -
ses que usei em re cen te pro nun ci a men to des ta tri bu -
na para ple i te ar uma ação mais enér gi ca do Go ver no
no tra ta men to do sis te ma na ci o nal de trans por te, em
par ti cu lar de nos sa ma lha ro do viá ria.

Há pou cos dias, a Con fe de ra ção Na ci o nal dos
Trans por tes (CNT) di vul gou re la tó rio ge ren ci al so bre
pes qui sa ro do viá ria de 2002. Tra ta-se de do cu men to
de le i tu ra obri ga tó ria para to dos os que se pre o cu pam 
com a ma té ria e com nos so pro je to de cres ci men to
eco nô mi co.

Se ana li sar mos a cu i da do sa pes qui sa di vul ga -
da, ve re mos que há al guns si na is de ten ta ti vas de tra -
ta men to das ro do vi as fe de ra is e es ta du a is, mas ain da 
in su fi ci en tes para co brir as ne ces si da des efe ti vas de
sua re cu pe ra ção, seja por fal ta de nu me rá rio, seja
pela qua li da de do re ca pe a men to de pis tas que é uti li -
za do.

De fato, Sr. Pre si den te, três re qui si tos têm sido
ava li a dos como pa râ me tros bá si cos da qua li da de de
nos sas es tra das: sua si na li za ção, sua pa vi men ta ção
e a en ge nha ria de pro je to e cons tru ção. A par tir des -
ses três pon tos, a pes qui sa CNT apon ta uma me lho ra 
re la ti va de nos sas ro do vi as, mas cen tra da, so bre tu do, 
em ga nhos nas con di ções dos pa vi men tos. Mes mo
as sim, 38,8% da ex ten são to tal das es tra das pes qui -
sa das apre sen tam pa vi men to ruim ou pés si mo, o que
sig ni fi ca mais de 18 mil qui lô me tros de pis tas em con -
di ções de sas tro sas para a cir cu la ção de bens e pes -
so as. Além dis so, 40% des sas vias es tão com si na li -
za ção ina de qua da; 22% não pos su em acos ta men to;
e 19% têm suas pla cas co ber tas pelo mato que as
mar ge ia.

Ape sar do pro gres so ve ri fi ca do em 2002 na
con ser va ção de nos sas ro do vi as, uma aná li se com -
pa ra ti va mos tra que esta me lho ra é ape nas re la ti va, já 
que em 2002 re cu pe ra mos os ní ve is de qua li da de
que se ve ri fi ca vam três anos an tes, em 1999. Ou seja, 
não hou ve avan ços re a is, ape nas a re to ma da de um
pa ta mar que ha via sido per di do.

Um as pec to pre o cu pan te são as con di ções de
en ge nha ria de nos sa ma lha. Mais de 90% apre sen -
tam clas si fi ca ção en tre de fi ci en te e ruim, o que im pli -

ca ria cus tos ele va dos para cor ri gir tal si tu a ção. Por
isso po de mos afir mar a im por tân cia de um bom pro je -
to e de uma ade qua da im plan ta ção, já que cor ri gir fa -
lhas de en ge nha ria é mu i to cus to so e com ple xo. E
nes se cam po a fal ta de acos ta men to em cer ca de 10
mil qui lô me tros é algo gra ve em ter mos de se gu ran ça
de trans por te.

Um ou tro pon to re le van te a des ta car, Srªs e Srs.
Se na do res, é o da flu i dez do trá fe go nas es tra das. E,
nes se item, a qua li da de da pa vi men ta ção in flui de ci si -
va men te nas ope ra ções de trans por te, so bre tu do de
car gas, e, em con se qüên cia, nos seus cus tos. Ora, Sr. 
Pre si den te, to dos nós es ta mos mais do que cons ci -
en tes do que re pre sen ta para um país ca ren te de re -
cur sos como o nos so, o so bre cus to ge ra do por más
con di ções de in fra-es tru tu ra de trans por tes. Sig ni fi ca
di fi cul da des para o pro du tor, pre ços ele va dos para o
con su mi dor e per da de com pe ti ti vi da de no mer ca do
in ter na ci o nal.

E, nes te mo men to, meus no bres Co le gas, re i te -
ro que meu Esta do de Go iás vive hoje si tu a ção mais
do que crí ti ca em re la ção a sua ma lha ro do viá ria. A
gran de ma i o ria de seus qua tro mil e du zen tos qui lô -
me tros de es tra das fe de ra is en con tra-se em con di -
ções de re gu lar a ruim, con for me a clas si fi ca ção do
DNIT. E não há, ain da, qual quer pre vi são de um pro -
gra ma con sis ten te de re cu pe ra ção da ma lha. Ou seja, 
Go iás con ti nu a rá a ter di fi cul da des para ta par os bu -
ra cos e do tar suas es tra das de con di ções mí ni mas de 
cir cu la ção para es co a men to de nos sa pro du ção.

Srªs e Srs. Se na do res, ao lon go de todo este ano, 
ve nho, re i te ra das ve zes, aler tan do des ta tri bu na para o 
gra ve pro ble ma que se está cri an do com a fal ta de re -
cur sos para a in fra-es tru tu ra de trans por tes no Bra sil.
O Pre si den te ele i to nos si na li za com a in ten ção de dar
ma i or e me lhor aten ção ao nos so sis te ma de trans por -
te, o que é uma no tí cia aus pi ci o sa para to dos.

Nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, gos ta ria que o
novo Go ver no se em pe nhas se em re gu la men tar a
apli ca ção da CIDE, a Con tri bu i ção de Inter ven ção
no Do mí nio Eco nô mi co, que foi cri a da jus ta men te
para pro ver o pro gra ma de re cu pe ra ção de es tra das.
Não é pos sí vel que uma fon te de re cur sos cri a da
para uma des ti na ção es pe cí fi ca e bem de fi ni da seja
des vi a da para ou tros gas tos que não aque le para a
qual foi pre vis ta.

Se gun do a CNT, Srªs e Srs. Se na do res, com
70% dos re cur sos ge ra dos pela CIDE con se guir-se-ia 
mu dar com ple ta men te o qua dro atu al de con ser va -
ção de nos sa ma lha.

Re no vo mi nhas ex pec ta ti vas de que o Pre si den -
te Lula co lo que sua equi pe de tran si ção de bru ça da
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des de já so bre essa ques tão e pos sa ofe re cer à Na -
ção uma pro pos ta de im ple men ta ção viá vel em cur -
tís si mo pra zo.

Re du zir os cus tos do trans por te, au men tar a se -
gu ran ça das es tra das, tan to para car gas como para
mo to ris tas, en cur tar dis tân ci as, me lho rar os tra ça dos
e am pli ar a ma lha são ta re fas ina diá ve is. 

Todo o Bra sil es pe ra do novo go ver no apo io e
ação no se tor de trans por tes, para que nos sos pro du -
tos, em par ti cu lar os agrí co las do Cen tro-Oes te, te -
nham ade qua do es co a men to a ba i xo cus to.

Sr. Pre si den te, a cada novo man da to re no -
vam-se as es pe ran ças do povo bra si le i ro. Este é o
mo men to que vi ve mos e que es pe ro não seja frus tra -
do pela re a li da de a par tir de 2003.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a glo ba li za ção
é uma re a li da de da qual ne nhum país pode fu gir, pois, 
do con trá rio, es ta rá vo ta do à es tag na ção, e seu povo
con de na do à po bre za e ao atra so. É ilu são pen sar
que, iso lan do-se do mun do, al gu ma Na ção – mes mo
do por te do Bra sil, que tem na tu ral men te múl ti plas
po ten ci a li da des – po de rá al gum dia vi ver fe cha da ao
co mér cio in ter na ci o nal e à com pe ti ção no mer ca do
glo bal. Ten tá-lo tra ria, en tre ou tras con se qüên ci as, a
com ple ta im pos si bi li da de da re ti ra da de nos so País
da po si ção ver go nho sa que ocu pa na es ca la do Índi -
ce de De sen vol vi men to Hu ma no da Orga ni za ção das
Na ções Uni das.

Se a ade são ao co mér cio glo ba li za do é ine vi tá -
vel e ne ces sá ria, não é pas si va men te que o Bra sil
deve re a li zá-la. Ao con trá rio, essa in te gra ção deve ser 
ati va, com a bus ca das vo ca ções pro du ti vas do País.
No ex tra or di ná rio po ten ci al de re cur sos na tu ra is, na
enor me área agri cul tá vel, por exem plo, en con tram-se 
opor tu ni da des im per dí ve is para a nos sa par ti ci pa ção
nes se gran de mer ca do mun di al.

Oti mi zar esse po ten ci al, con cre ti zar es sas opor -
tu ni da des, po rém, de pen de da que le fa tor es sen ci al
que se pa ra as na ções for tes das que, por in su fi ciên -
cia crô ni ca, fi cam para trás: tra ta-se do fa tor hu ma no.

Qu a li fi car o tra ba lha dor bra si le i ro, em to das as
áre as de ati vi da de, é um de ver de toda or ga ni za ção
– seja go ver na men tal ou pri va da – que se ocu pe de
ações vol ta das para o de sen vol vi men to da que les
po ten ci a is de nos so País. O ca pi tal hu ma no, cada
vez mais, será a di fe ren ça en tre atra so e pro gres so
de um País.

Por com pre en der esse fato, a Agên cia Na ci o nal
de Pe tró leo (ANP) lan çou, em 1999, o seu Pro gra ma
de Re cur sos Hu ma nos para o Se tor de Pe tró leo e
Gás (PRH-ANP), com o ob je ti vo de im ple men tar, em
uni ver si da des e es co las téc ni cas do sis te ma edu ca ci -
o nal, pro gra mas de en si no e pes qui sa vol ta dos para o 
se tor, ca pa zes de abran ger as di ver sas mo da li da des
e ca te go ri as de pro fis si o na is ne ces sá ri os à in dús tria
e ga ran tir a ca pa ci ta ção com pe ti ti va do bra si le i ro.
Para isso, cri ou um sis te ma de bol sas a fim de es ti mu -
lar pro fes so res e es tu dan tes das ins ti tu i ções de en si -
no, nos ní ve is téc ni co e su pe ri or, a se in te res sa rem
pelo se tor de pe tró leo e gás e for mar par ce ri as com a
ANP e com as em pre sas de ener gia fós sil. Pre ten -
de-se, ain da, es ta be le cer uma rede in te gra da de ins ti -
tu i ções de en si no e pes qui sa, por todo o Ter ri tó rio Na -
ci o nal, pri vi le gi an do as com pe tên ci as re gi o na is e o
de sen vol vi men to de uma cul tu ra de en si no e pes qui -
sa apli ca da ao se tor de pe tró leo e gás na tu ral.

Uma das duas ver ten tes do PRH-ANP, vol ta da
para os pro fis si o na is de ní vel su pe ri or, ba se ia-se em
par ce ri as com o Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia
(MCT) e com as uni ver si da des, de modo a for mar pro -
fis si o na is, nos ní ve is de gra du a cão, mes tra do e dou -
to ra do, no se tor de pe tró leo e gás. Já fo ram cri a dos 36 
pro gra mas, com a par ti ci pa ção de 23 uni ver si da des
de 13 Esta dos. O su por te fi nan ce i ro é fe i to pelo MCT,
por meio dos re cur sos do Pla no Na ci o nal de Ciên cia e 
Tec no lo gia do Se tor de Pe tró leo e Gás (CTPe tro), ge -
ren ci a dos pela Fi nan ci a do ra e Estu dos e Pro je tos (Fi -
nep). Os va lo res já in ves ti dos fo ram de 8,8 mi lhões de
re a is no ano 2000; 18 mi lhões em 2001; e 21,6 mi -
lhões este ano.

A ou tra ver ten te, vol ta da para a edu ca ção pro -
fis si o nal de ní vel téc ni co, tem como par ce i ros o Mi nis -
té rio da Edu ca ção, os Cen tros Fe de ra is de Edu ca ção
Tec no ló gi ca e o Cen tro de Tec no lo gia do Gás. Des de
o ano pas sa do, es tão sen do im ple men ta dos cur sos
re gu la res em oito ins ti tu i ções, com a con ces são de
cer ca de 600 bol sas de es tu dos. Para es ses pro gra -
mas, os re cur sos, que mon tam a qua tro mi lhões de
re a is por ano, são in ves ti dos pela pró pria ANP, com o
apo io do Ser vi ço Bra si le i ro de Apo io às Mi cro e Pe -
que nas Empre sas (Se brae), que ofe re ce rá cur sos de
em pre en de do ris mo e ges tão para os bol sis tas, como
com ple men to da for ma ção pro fis si o nal.

Em nos sa re gião Nor te, gos ta ria de des ta car a
par ti ci pa ção do Ce fet do Ama zo nas, si tu a do em Ma -
na us, e da Uni ver si da de Fe de ral do Pará (UFPA).

O Nú cleo de De sen vol vi men to Tec no ló gi co da
Su pe rin ten dên cia de Re la ções Insti tu ci o na is da ANP
é o ór gão res pon sá vel pelo ge ren ci a men to e pela co -
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or de na ção do PRH-ANP. Ele pro mo ve re u niões pe rió -
di cas com os co or de na do res e pro fes so res das di ver -
sas ins ti tu i ções edu ca ci o na is con ve ni a das, de modo
a ava li ar o an da men to do pro gra ma e pro mo ver a in te -
gra ção e o in ter câm bio en tre elas. Bus ca-se, des se
modo, fa vo re cer a ra ci o na li za ção dos es for ços e con -
so li dar uma cul tu ra mul ti dis ci pli nar de en si no e pes -
qui sa, pois uma co i sa que nos so País não pode, de
modo al gum, é des per di çar re cur sos com a dis per -
são, por di ver sos gru pos, de es for ços re pe ti dos.

A ANP, por meio de seu pro gra ma de de sen vol -
vi men to de re cur sos hu ma nos, con tri bui de ci si va -
men te para a in te gra ção ati va do Bra sil no mer ca do
glo ba li za do do se tor pe tro lí fe ro mun di al, no qual o
País já se des ta ca pela pre sen ça de uma em pre sa de
pon ta, como a Pe tro bras, van guar dis ta em tec no lo gia
de per fu ra ção e pro du ção de pe tró leo e gás em águas 
pro fun das.

Nos so rico par que mi ne ral so men te re ver te rá
em ri que za real para os bra si le i ros se for mos ca pa -
zes, pela ca pa ci ta ção téc ni ca de nos sa gen te, de ofe -
re cer ao mer ca do glo bal pro du tos e ser vi ços de pri -
me i ra li nha, com alto va lor agre ga do.

Ini ci a ti vas como a da ANP me re cem todo o apo io.
Mu i to obri ga do.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ano pas sa do, 
nes ta mes ma épo ca, as so mei à tri bu na para fa lar so -
bre um as sun to ao qual sem pre atri buí gran de re le -
vân cia. Tra ta-se da vi o lên cia pra ti ca da con tra a mu -
lher. Não ape nas eu to mei a pa la vra na oca sião – mu i -
tos fo ram os par la men ta res que o fi ze ram, para tra zer
à tona a pro ble má ti ca da vi o lên cia so fri da por mu lhe -
res no mun do todo. A voz era unis so nan te, afi na da em 
um mes mo di a pa são, to dos re u ni dos em um coro uni -
ver sal a com ba ter e re pu di ar os atos de vi o lên cia con -
tra mu lhe res. 

A data que en se ja va as ma ni fes ta ções era a
mes ma que me mo ti va hoje a ocu par a tri bu na: o
trans cur so do Dia Mun di al con tra a Vi o lên cia à Mu -
lher, em 25 de no vem bro. Nes te ano de 2002, no va -
men te faço de mi nhas pa la vras um ins tru men to para
aju dar a com ba ter um com por ta men to que en ver go -
nha a es pé cie hu ma na, co brin do-a de vi la nia e in dig -
ni da de.

Na que la oca sião, eu ra ti fi ca va meu com pro mis -
so, como re pre sen tan te da por ção ce a ren se da so ci e -
da de bra si le i ra no Se na do da Re pú bli ca, de con tri bu ir 
para o aper fe i ço a men to das ins ti tu i ções que li dam de
per to com os agres so res e as ví ti mas da vi o lên cia

con tra a mu lher, es te jam tais ins ti tu i ções no cam po ju -
rí di co, po li ci al, edu ca ci o nal, de sa ú de, ou em ou tros. 

Hoje re no vo o com pro mis so. Não po de rei fazê-lo
cor rer pe los tri lhos do Le gis la ti vo, pos to que des ta Casa 
me afas ta rei, por for ça de mi nha ele i ção para Go ver na -
dor de meu Esta do. Entre tan to, es tan do do lado do Exe -
cu ti vo, meu com pro mis so com a ca u sa das mu lhe res
que so frem vi o lên cia não de sa pa re ce. É por isso que
pos so re no var meu em pe nho em lu tar de to das as for -
mas que es ti ve rem ao meu al can ce, no Go ver no do
Esta do, para com ba ter a vi o lên cia con tra a mu lher. 

Devo es cla re cer, Sr. Pre si den te, que não é a
mu dan ça de ce ná rio po lí ti co que fará es mo re cer o
em pe nho e a obs ti na ção que me ori en tam a fa vor da
ca u sa das mu lhe res. Aliás, como mi nha con du ta sem -
pre teve como nor te a ob ten ção da har mo nia, da paz
e da jus ti ça, aí se en ca i xa per fe i ta men te o com ba te
con tra a vi o lên cia – qual quer for ma de vi o lên cia, aliás! 
– in clu si ve a pra ti ca da con tra a mu lher, con tra a me ni -
na, con tra a jo vem! A vi o lên cia de gê ne ro tal vez seja
uma das ex pres sões mais co var des e tor pes de o
mais for te do mi nar o mais fra co.

Como se sabe, exis tem va ri a das for mas de vi o -
lên cia. Por isso, cos tu ma-se di zer que a vi o lên cia é
plu ral. Exis te, de igual modo, mo ti vos plu ra is para a
agres são ocor rer. Estu dos têm mos tra do que o ho -
mem agri de a mu lher, es po sa ou com pa nhe i ra por es -
tar bê ba do, dro ga do, ser do en te men tal, es tar de sem -
pre ga do, es tar pas san do por di fi cul da de fi nan ce i ra,
por ci ú me etc. Tam bém por mo ti vos ab so lu ta men te
fú te is, como o fato de o jan tar que a mu lher pre pa rou
não es tar ao gos to do ma ri do. 

Mas há um mo ti vo que é pre ci so des ta car. É di fí -
cil com ba tê-lo. Por isso, quan to mais fa lar mos dele e o 
co lo car mos em evi dên cia, mais fa cil men te to ma re -
mos cons ciên cia das ca u sas e dos fa to res que de sen -
ca de i am a vi o lên cia de gê ne ro. Tra ta-se da cren ça
mas cu li na de que o ho mem tem o di re i to de ba ter na
mu lher, mes mo que por mo ti vos mes qui nhos e frí vo -
los. Esse, in fe liz men te, é um viés da cul tu ra bra si le i ra
que con tri bui como que para “le gi ti mar”, en tre as pas,
o ato vi o len to. Ele move o agres sor-ho mem con tra a
ví ti ma-mu lher. E mu i tas pes so as não de nun ci am o
agres sor, nem acon se lham a ví ti ma a pro cu rar am pa -
ro na jus ti ça, por com par ti lha rem des sa in fe liz cren ça
de que o ho mem pode ba ter na mu lher. 

Essa, in clu si ve, é uma das con clu sões de um
es tu do re a li za do pe los Insti tu to Noos de Pes qui sas
Sis tê mi cas, Insti tu to de De sen vol vi men to de Re des
So ci a is e Pro mun do – or ga ni za ções não-go ver na -
men ta is bra si le i ras que se de di cam a pes qui sas so -
bre re la ções in tra fa mi li a res e vi o lên cia do més ti ca. Os
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re sul ta dos da pes qui sa fo ram di vul ga dos no dia 25 de 
no vem bro do ano pas sa do. A fala do psi có lo go Fer -
nan do Acos ta, do Insti tu to Noos, é bas tan te re ve la do -
ra da re a li da de de nos sa cul tu ra ma chis ta:

“O de se qui lí brio de po der en tre os se -
xos, ali a do a uma cul tu ra ma chis ta em ba sa -
da em va lo res pa tri ar ca is, e o si lên cio cúm -
pli ce da so ci e da de, que per mi te ao ho mem
‘dis ci pli nar’ a mu lher com cas ti gos fí si cos,
são al gu mas ca u sas des sa vi o lên cia.” 

Ou tros fa to res de sen ca de an tes da vi o lên cia
con tra a mu lher apon ta dos na pes qui sa fo ram a tra di -
ci o nal di vi são de ta re fas en tre ho mens e mu lhe res e o 
de se qui lí brio de po der eco nô mi co en tre os se xos:
37% das mu lhe res agre di das de pen di am ex clu si va -
men te de seus com pa nhe i ros para se sus ten ta rem. É
evi den te que o de se qui lí brio eco nô mi co é des fa vo rá -
vel à mu lher, tan to quan to a cul tu ra ma chis ta que per -
mi te acor dos si len ci o sos do tipo “em bri ga de ma ri do
e mu lher, nin guém mete a co lher”. Qu an to à di vi são
de ta re fas, mu i tos ho mens en tre vis ta dos ar gu men ta -
ram que ti nham todo o di re i to de agre dir as mu lhe res,
se elas não re a li zas sem bem as ta re fas do més ti cas.

É per fe i ta men te com pre en sí vel que mu i tas mu -
lhe res agre di das se re co lham ao si lên cio, so fram ca la -
das, sem de nun ci ar os maus-tra tos so fri dos. A hu mi lha -
ção, o cons tran gi men to, a ver go nha, o medo que se
apos sa da ví ti ma só faz con tri bu ir para aco ber tar a vi o -
lên cia co me ti da pelo ho mem. São fa to res que so mam a
seu fa vor. Aos pou cos, to da via, te mos acom pa nha do a
re ver são des se si lên cio, gra ças a ini ci a ti vas que têm
con tri bu í do para a mu lher rom per a bar re i ra do medo e
de nun ci ar a agres são: a cri a ção de de le ga ci as es pe ci a -
is, o am pa ro nas ca sas de abri go, ma i or pre pa ro de po li -
ci a is, cam pa nhas de cons ci en ti za ção, pres são de go -
ver nos e en ti da des in ter na ci o na is.

As mu lhe res es tão apren den do que o medo de
de nun ci ar a vi o lên cia pode ser ven ci do. É pa ra dig má -
ti co o caso da ce a ren se Ma ria da Pe nha Maia Fer nan -
des. Ele apa re ceu in clu si ve nas pá gi nas da re vis ta
ISTOÉ, em abril de 2002. Em 1983, a far ma cêu ti ca
Ma ria da Pe nha re ce beu um tiro do en tão ma ri do, en -
quan to dor mia. Dias de po is, ele ten tou ele tro cu tá-la.
Ela fi cou pa ra plé gi ca e com sé ri as se qüe las fí si cas.
Cri ou co ra gem e de nun ci ou-o às ONGs Cen tro para a 
Jus ti ça e Di re i tos Inter na ci o na is e Co mi tê La ti -
no-Ame ri ca no de De fe sa dos Di re i tos da Mu lher. O
as sun to foi le va do à OEA. Em abril do ano pas sa do, o
Bra sil so freu uma con de na ção da OEA, por ter sido
cons ta ta do que ha via, no País, “uma cla ra dis cri mi na -

ção con tra as mu lhe res agre di das, pela ine fi cá cia dos 
sis te mas ju di ciá ri os bra si le i ros”. 

Esse é ou tro pon to que tem sido mu i to cri ti ca do
e so bre o qual re ca em mu i tas co bran ças: a mo ro si da -
de do Ju di ciá rio. Nos sa jus ti ça de mo ra tan to em tra tar
a de nún cia de mu lhe res agre di das, que só faz res sal -
tar os pre ju í zos: ali men ta a im pu ni da de e de ses ti mu la 
ou tras mu lhe res que so fre ram vi o lên cia de le var seus
ca sos à de le ga cia. Para se ter uma idéia, mes mo com
o epi só dio le va do à al ça da da OEA, ain da hoje o
ex-ma ri do de Ma ria da Pe nha con ti nua sol to.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o pro ble -
ma da vi o lên cia con tra a mu lher as su me tal gra vi da de 
no mun do, que o Ban co Mun di al ad mi te que as mu -
lhe res, en tre 15 e 44 anos, se jam mais vi ti ma das pela
vi o lên cia de gê ne ro do que por do en ças como cân cer, 
ma lá ria, aci den tes de trân si to ou até mes mo a guer ra. 
Pelo me nos uma em cada três mu lhe res é alvo de al -
gum tipo de vi o lên cia fí si ca, se xu al ou al gu ma ou tra
for ma de abu so, ge ral men te per pe tra da por pes soa
ín ti ma ou mem bro da fa mí lia. Já se con si de ra, dado o
grau de im por tân cia do pro ble ma, que ele pode ser
con si de ra do uma ques tão de sa ú de pú bli ca. 

Com um agra van te: a vi o lên cia se xu al e do més -
ti ca con fron ta-se com os es for ços para pro mo ver a
sa ú de se xu al e re pro du ti va no mun do. Com pro me te
qual quer pro pó si to de pla ne ja men to fa mi li ar. Isso é
mu i to com pre en sí vel, por que as mu lhe res vi o len ta -
das, por medo da re a ção de seus ma ri dos, aban do -
nam os ser vi ços de pla ne ja men to fa mi li ar, fi can do à
mer cê de uma sé rie de con tra ri e da des: do en ças se -
xu al men te trans mis sí ve is, pro ble mas gi ne co ló gi cos
per sis ten tes, com pli ca ções de sa ú de em vir tu de de
ges ta ções fre qüen tes e de alto ris co, gra vi de zes in de -
se ja das, abor tos in se gu ros. Enfim, abre-se fa cil men te 
ca mi nho para da nos psi co ló gi cos gra ves.

É de plo rá vel, Sr. Pre si den te, que a hu ma ni da -
de te nha con quis ta do, em rit mo de gi gan te, tan tos
avan ços na área do co nhe ci men to, da tec no lo gia, da 
in for ma ção, e te nha an da do em pas sos de tar ta ru ga
no modo de con ce ber a re la ção en tre ho mens e mu -
lhe res. Di an te des se des com pas so, é for ço so re co -
nhe cer que mais efe ti va, mais afir ma ti va, mais efi caz 
tem de ser nos sa ação para dar fim à vi o lên cia con tra 
a mu lher. De mi nha par te, es te jam as mu lhe res bra -
si le i ras, e, em par ti cu lar, as mi nhas con ter râ ne as (as 
mu lhe res ce a ren ses), cer tas de que os pro ble mas
de gê ne ro me re ce rão toda a aten ção do Go ver na -
dor, para quem to dos os dias – não ape nas o 25 de
no vem bro – se rão dias de com ba ter a vi o lên cia con -
tra as mu lhe res. 

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do a to dos.
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O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná -
ria, a re a li zar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 29, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com

a re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 29, de 2002, pro ve ni en te da Me di da
Pro vi só ria 64, de 2002, que dis põe so bre re cur sos
para sub ven ção a con su mi do res de ener gia elé tri ca
da Sub clas se Ba i xa Ren da, e dá nova re da ção aos
arts. 27 e 28 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re -
la tor: De pu ta do José Car los Ale lu ia (PFL-BA), pre li -
mi nar men te pelo aten di men to dos pres su pos tos
cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade -
qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e, quan to ao mé -
ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria e às Emen das
nºs 1 a 32, na for ma do Pro je to de Lei de Con ver são
nº 29 de 2002.

Re la tor Re vi sor: Se na dor 

– 2 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2001

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em se gun do tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 32, de 2001, 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 in ci so II do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral
para per mi tir o de sen vol vi men to fun ci o nal de ocu pan -
te de car go efe ti vo ou em pre go per ma nen te, me di an -
te pro ces so se le ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 236, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor

José Fo ga ça, ofe re cen do a re da ção para o se gun do

tur no.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são

de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 20, quan do teve

sua vo ta ção trans fe ri da para hoje.

– 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)
(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 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 ce res sob nºs 538 e 1.035, 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, 

– 1º pro nun ci a men to (so bre as Pro pos tas): 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, 92, de 1999, 1, 5, 20,
de 2000 e 15, de 2001, que tra mi tam em con jun to; e

– 2º pro nun ci a men to (so bre as Emen das nºs 106
a 239, de Ple ná rio, apre sen ta das du ran te a dis cus são
em pri me i ro tur no): fa vo rá vel às Emen das nºs 106, 109,
111, 114, 117, 125, 133, 138, 139, 143, 146, 147, 149,
152, 159, 163, 166, 167, 194, 204, 211, 218 e 222; fa vo -
rá vel, nos ter mos de su be men das, às Emen das nºs
54-CCJ, 177, 181, 197, 217 e 232; pela pre ju di ci a li da de
das Emen das nºs 110, 124, 182 a 185, 189, 192, 193,
198 a 200, 202, 203, 205, 207 a 210, 212, 213, 215,
223, 228 a 231, 233, 235 a 237; e pela re je i ção das
Emen das nºs 107, 108, 112, 113, 115, 116, 118 a 123,
126 a 132, 134 a 137, 140 a 142, 144, 145, 148, 150,
151, 153 a 158, 160 a 162, 164, 165, 168 a 176, 178 a
180, 186 a 188, 190, 191, 195, 196, 201, 206, 214, 216,
219 a 221, 224 a 227, 234, 238 e 239.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be ra -
ti va or di ná ria do úl ti mo dia 20, quan do teve a con ti nu -
a ção da sua vo ta ção trans fe ri da para esta data.
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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)

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.

– 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; 
6, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;

1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

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.

– 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)

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.

– 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)

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.

– 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)

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.

– 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)

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.

– 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)

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.

– 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)

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
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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.

– 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)

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.

– 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)

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.

– 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)

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.

– 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)

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.

– 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)

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.

– 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)

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.

– 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)

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.
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– 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)

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.

– 20 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2000

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são, em pri me i -
ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
42, de 2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na -
dor Ma gui to Vi le la, que dá nova re da ção ao art. 217
da Cons ti tu i ção Fe de ral, para ve dar a re con du ção
dos di ri gen tes de en ti da des de ad mi nis tra ção do des -
por to por mais de um pe río do con se cu ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1.178, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Álva ro Dias, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 e
2-CCJ, que apre sen ta, e vo tos con trá ri os dos Se na -
do res José Edu ar do Du tra, Le o mar Qu in ta ni lha e Bel -
lo Par ga.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 20, quan do teve
sua vo ta ção trans fe ri da para hoje.

– 21 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2002

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 14, de 2002, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Fer nan do Ri be i ro, que
cria com pen sa ção fi nan ce i ra, com par te da re ce i ta do 
im pos to de im por ta ção, às uni da des da Fe de ra ção
que pro du zi rem sal do po si ti vo na sua ba lan ça com o
ex te ri or, ten do

Pa re cer sob nº 532, 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
Anto nio Car los Ju ni or, fa vo rá vel, com as Emen das
nºs 1 a 4-CCJ, de re da ção, que apre sen ta, e abs ten -
ção do Se na dor Ri car do San tos.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 20, quan do teve
sua dis cus são en cer ra da e a vo ta ção trans fe ri da para
esta data.

– 22 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 2, DE 2002

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são, em pri me i -
ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 2,
de 2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Ri car do San tos, que al te ra o § 5º do art. 212 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral (des ti na ção do sa lá rio-edu ca ção),
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 486, 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.

– 23 –

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 240, DE 2001 – COMPLEMENTAR

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 240, de 2001-Com ple men tar, de au to ria
do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra a Lei Com ple -
men tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996, que dis põe
so bre o im pos to dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral so -
bre Ope ra ções Re la ti vas à Cir cu la ção de Mer ca do ri -
as e so bre Pres ta ções de Ser vi ços de Trans por te
Inte res ta du al e Inter mu ni ci pal e de Co mu ni ca ção,
ten do

Pa re cer sob nº 300, de 2002, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Anto nio
Car los Jú ni or, fa vo rá vel, com Emen da nº 1-CAE, de
re da ção.

– 24 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 21, 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 21, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Antô nio Car los Va la da res, que al te ra a re da ção do ar -
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ti go 6º da Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta aos di re i -
tos so ci a is o di re i to à ali men ta ção), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 783, 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 Se bas tião Ro cha.

– 25 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 52, 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 52, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro -
ber to Re quião, que acres cen ta in ci so e pa rá gra fo úni -
co ao art. 49 e in ci so ao art. 84 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral (com pe tên ci as pri va ti vas do Con gres so Na ci o nal e 
da Pre si dên cia da Re pú bli ca re fe ren tes a atos in ter -
na ci o na is), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 861, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor José Fo ga ça.

– 26 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 252, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 252, de 2002 (nº 1.593/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio So ci e da de Vera Cruz Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên -
cia mo du la da na ci da de de Bar ro Alto, Esta do de Go -
iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 753, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran -
da.

– 27 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 317, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 317, de 2002 (nº 1.614/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Empre sa de Co mu ni ca ção Inter na ci o nal
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 Ita jaí, Esta do de
San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 971, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Adir Gen til.

– 28 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 321, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 321, de 2002 (nº 1.499/2001, 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 Qu in tal do Sam ba a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vi -
ço sa, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 996, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

– 29 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 359, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 359, de 2002 (nº 1.409/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Fun da ção Luís Ri be i ro da Sil va a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mon se nhor
Gil, Esta do do Pi a uí, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.005, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fre i tas Neto.

– 30 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 412, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 412, de 2002 (nº 1.388/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Assis ten ci al da Cha pa da (AAC) a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Utin ga, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.105, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Anto nio Car -
los Jú ni or.

– 31 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 421, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 421, de 2002 (nº 1.550/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Co mu ni tá ria e Edu ca ti va de
Pa ra ca tu para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Pa ra ca tu, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.065, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.
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– 32 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 82, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 82, de 2000, de ini ci a ti va da Co mis são Di re -
to ra, que dis põe so bre a Po lí cia do Se na do Fe de ral,
ten do

Pa re ce res sob nºs 972 e 973, de 2002, das Co -
mis sões

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, fa vo rá vel, com as Emen das
nºs 3 a 6-CCJ, que apre sen ta; pela re je i ção das
Emen das nºs 1 e 2-Plen, com vo tos em se pa ra do,
con trá rio do Se na dor Ro ber to Fre i re, e fa vo rá vel do
Se na dor Se bas tião Ro cha; e

– da Co mis são Di re to ra, Re la tor: Se na dor Car -
los Wil son, fa vo rá vel, com a Emen da nº 7-CDir (Subs -
ti tu ti vo), que ofe re ce.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 20, quan do teve
sua apre ci a ção trans fe ri da para esta data.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 50 
mi nu tos.) 

(OS 20726/02)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR FRANCELINO PEREIRA,
NA SESSÃO DE 30-11-00, QUE, REVI-
SADO PELO ORADOR, REPUBLICA-SE
NESTA OPORTUNIDADE.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res e con vi da dos.

Des de logo, a emo ção do abra ço à fa mí lia de
Mil ton Cam pos aqui pre sen te: Raul Ma cha do Hor ta,
Ma ria Re gi na Cam pos Hor ta, Lí dia Cam pos No va is,
Ma ria Vi tó ria Dan tas Cam pos Hor ta de Andra de, Luiz
de Sou za Lima Lo ba to, Te re sa Cam pos Hor ta Lo ba to, 
Ma ria Cam pos Hor ta Lo ba to, José Cam pos Hor ta,Te -
re sa Var gas Pena e Luís Antô nio Sam pa io Cam pos. 

Para co me çar, devo di zer que es tes tex tos e fa -
tos, es sen ci al men te os de Mil ton Cam pos, des ti -
nam-se aos jo vens, aos qua is ele de di ca va es pe ci al
apre ço. “A ju ven tu de”, di zia, di ri gin do-se aos mo ços,
“é essa aber tu ra de luz que, em meio à es cu ri dão, nos 
de i xa en tre ver a pa i sa gem que a nos sa es pe ran ça
com põe para além das tre vas.” E mais: “Os go ver nos,

como to das as cons tru ções, são sem pre obra da ju -
ven tu de, qual quer que seja a ida de do go ver nan te ou
do cons tru tor”. Por toda a sua vida, Mil ton foi um co ra -
ção de es tu dan te, tal a sua cren ça nos jo vens. De di -
co-os, igual men te, à me mó ria de Car los Drum mond
de Andra de, que nos le gou o “sen ti men to do mun do”,
con ti do nes tes ver sos da “Ci da de Pre vis ta”, que ex -
pri mem, com ni ti dez, os so nhos e a vi são so ci al de
Mil ton Cam pos:

Uma ci da de sem por tas,
de ca sas sem ar ma di lhas.
Um País de riso e gló ria
como nun ca hou ve ne nhum.
Este País não é o meu,
nem nos so ain da, po e tas.
Mas ele será um dia
o País de todo ho mem.

Eis que, de re pen te, res plan de ce em sua ple ni -
tu de o ho mem pú bli co Mil ton Cam pos. A re cor da ção
dos cem anos de seu nas ci men to, na bela ci da de de
Pon te Nova, na Mata Mi ne i ra, e a his tó ria de sua vida 
pú bli ca, ago ra co me mo ra da, com jus ti ça e des lum -
bra men to, re a cen dem e re ve lam a ver da de i ra fi gu ra
do co ra jo so es ta dis ta, no es pa ço po lí ti co, so ci al, eco -
nô mi co e hu ma nís ti co de Mi nas e do Bra sil. 

Os seus con ter râ ne os de Pon te Nova ja ma is de -
i xa ram de re me mo rar a tra je tó ria de vida do fi lho ilus -
tre. “Sou um dos vos sos e não que ro ou tro Tí tu lo”, dis -
se-lhes Mil ton Cam pos, em pra ça pú bli ca, em sua ter -
ra na tal, no dia 24 de ja ne i ro de 1950.

Espe ra va-se que, no seu cen te ná rio, nes te ano
de 2000, Mi nas sou bes se lhe fa zer jus ti ça, con for me
se ex pres sou o jor na lis ta Mar cio Mo re i ra Alves. Nas
co me mo ra ções des te ano, Mi nas e o Bra sil lhe fi ze -
ram jus ti ça, ex pres san do a di men são so ci al e po lí ti ca
de suas idéi as e a ra ci o na li da de e o di na mis mo de
sua vida pú bli ca.

“De Mil ton Cam pos, na ver da de, mu i to ain da se
fa la rá, como an te via seu ami go e ho mem pú bli co
Edgar de Go dói da Mata Ma cha do. A sua pas sa gem
pela vida bra si le i ra em to das as áre as – das le tras, da
ati vi da de no foro, do ma gis té rio e, so bre tu do, da ação
po lí ti ca – de i xou mar cas a fi xar-se, a de li mi tar-se para 
que seja pos to em re le vo o pa drão em que se cons ti -
tu iu, em bo ra es ti ves se lon ge dele a sim ples idéia de
mo nu men ta li zar-se.” A ver da de é que, como diz o
emé ri to es cri tor Abgar Re na ult, não é fá cil a aná li se
(...) de Mil ton Cam pos, que, apa ren te men te sim ples e 
plá ci da, é com ple xa e per tur ba do ra.” 
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Aman te da Re pú bli ca, da Fe de ra ção e da De -
mo cra cia – es sas três ins ti tu i ções po lí ti cas de lu mi no -
sa sen si bi li da de e lím pi da con sis tên cia – Mil ton Cam -
pos, pou co evo ca do pe los po lí ti cos ime di a tis tas e pe -
los go ver nos da dos à auto-exal ta ção e à re tó ri ca, é,
con tu do, sem pre lem bra do por to dos aque les que se
vol tam para o Bra sil da de cên cia re pu bli ca na e do de -
sa fio à eli mi na ção das de si gual da des so ci a is, que
per pe tu am e au men tam a mi sé ria dos po vos. 

Pos su i dor de tino his tó ri co de rara com pa ra ção,
é ele quem po voa as nos sas men tes, nes te País de
170 mi lhões de bra si le i ros e, ao mes mo tem po, de sa -
fi a do ra men te, a sep tu a gé si ma nona na ção nos Índi -
ces de De sen vol vi men to Hu ma no-IDH-4. Inco mo da -
va-nos a au sên cia de des ta que de Mil ton Cam pos
nas evo ca ções da so ci e da de apres sa da de hoje. As
elo qüen tes co me mo ra ções des te mês, em tor no da
sua fi gu ra tu te lar, re di mem Mi nas e enal te cem a vi são 
éti ca do Bra sil. Mil ton Cam pos, como tan to já se dis -
se, foi a ma i or fi gu ra de ho mem pú bli co e de ci da dão
que co nhe ce mos. 

Tam bém po de mos dizê-lo pelo con ví vio e, ain da 
ago ra, pela vi zi nhan ça que per sis te en tre nós: do in te -
ri or do meu apar ta men to em Belo Ho ri zon te, na rua
Antô nio Ale i xo, de onde es cre vo es tas pa la vras, vejo
de per to, aqui no ba ir ro de Lour des, não mais a casa
onde Mil ton re si diu, na rua To más Gon za ga, 271. Pre -
sen ci a mos, há pou co, dia-a-dia, a de mo li ção da casa
ami ga, afi nal trans for ma da em pó, e, logo de po is, em
seu lu gar, a rá pi da cons tru ção de um pré dio de 16 an -
da res, cor de vi nho, em meio a uma cons te la ção de
ar ra nha-céus. Não há en tre nós quem não se re cor de
do an ti go pré dio da nos sa Fa cul da de de Di re i to, na
Pra ça Afon so Ari nos: “Era uma bela cons tru ção, ge -
nu í na ar qui te tu ra de Belo Ho ri zon te no iní cio do sé cu -
lo, que aca bou de mo li da como se ve lha ria fos se, an -
tes mes mo que ve lha se tor nas se”, como bem se ex -
pres sa o jor na lis ta Edu ar do Sim ba lis ta ao ho me na ge -
ar, em crô ni ca re cen te, a fi gu ra de Ida lé cia Brant, sua
tia, fi lha do Pro fes sor e Re i tor Fran cis co Brant e se -
cre tá ria da Fa cul da de. 

“Qu an tas ve zes a de mo li ção de um pré dio, car -
re ga do de his tó ria, re co men da da do pon to de vis ta
fun ci o nal, con fli ta com o sig ni fi ca do ple no des se pré -
dio!”, diz Me lâ nia Sil va de Agui ar, pro fes so ra da Pon ti -
fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca – PUC-MG. A sor te é que
de ram ao novo edi fí cio o nome de Mil ton Cam pos,
gra fa do se gun do a as si na tu ra dele. Não há como não
re cor dar con vi vên ci as an ti gas em ruas tran qüi las de
Belo Ho ri zon te, que é ain da a mes ma, em bo ra já seja
com ple ta men te ou tra.

Para fa lar de Mil ton Cam pos, nos cem anos de
seu nas ci men to, é pre ci so, an tes, evo car Mi nas Ge ra -
is. Ne nhum ho mem pú bli co des te fin dan te sé cu lo XX,
in cor po rou tan to quan to ele o es pí ri to, o sen ti men to e
a cul tu ra de Mi nas. No sé cu lo an te ri or, da His tó ria do
Bra sil in de pen den te, esse ho mem foi Ber nar do Pe re i -
ra de Vas con ce los, o gran de es ta dis ta que Mi nas deu
ao Impé rio. Mil ton e Ber nar do, cada um a seu tem po,
cris ta li zam e dão con tex tu ra e per so na li da de à po lí ti -
ca mi ne i ra, que se ex pan diu por todo o Bra sil. 

A men ção a Ber nar do Pe re i ra de Vas con ce los
su ge re, an tes e si mul ta ne a men te, a evo ca ção de Mi -
nas em toda a sua di men são po lí ti ca, eco nô mi ca, so -
ci al e cul tu ral. É ne ces sá rio vol tar-se a essa his tó ria,
po vo a da pe los es pí ri tos da que les que sem pre lu ta -
ram pe las re for mas so ci a is e po lí ti cas, vi san do à li -
ber ta ção do Bra sil.

Antes era a nos sa Ouro Pre to, de onde sa í ram
os in con fi den tes. A li ber da de, em sua lu mi no si da de e
em sua vi são his tó ri ca é, como tan to já se dis se, ou tro 
dos mu i tos no mes de Mi nas. Em nos sos dias, a luta é
cla ra, aber ta, pú bli ca, nos am plos li mi tes da li ber da de 
e da de mo cra cia, de fi ni dos no tex to cons ti tu ci o nal vi -
gen te. Não bas ta a or ga ni za ção da igual da de po lí ti ca.
Cons tan te e pre men te é a de man da pela igual da de
so ci al. A le i tu ra da re a li da de bra si le i ra, que ain da nos
en ver go nha, e a tra je tó ria de vida de um dos ma i o res
ho mens pú bli cos de Mi nas, dão-nos o vivo sen ti do
das ho me na gens de hoje a Mil ton Cam pos, no Se na -
do da Re pú bli ca. 

Nós, em Mi nas, te mos uma vi são per fe i ta des se
de sa fio des de quan do ob ser va mos a fi gu ra sin gu lar
de Mil ton Cam pos. E so mos ins ta dos, até mes mo de -
sa fi a dos, a de fi nir o sig ni fi ca do da pre sen ça des se mi -
ne i ro no hu ma nis mo, na vida pú bli ca, na po lí ti ca, na
ques tão so ci al e no exem plo de ci da da nia que ele le -
gou ao País. 

O Bra sil co nhe ce Mi nas. De Mi nas eco am sem -
pre as pa la vras e as ações mais can den tes em re pú -
dio à opres são, ao to ta li ta ris mo e à de si gual da de de
ren da e de ri que za que mar cam a nos sa for ma ção
como País e como Na ção. Mil ton Cam pos, que sem -
pre vi veu as re a li da des e pers cru tou o fu tu ro, ja ma is
se dis tan ci ou da na tu re za e da his tó ria des ses de sa fi -
os. De mo cra ta, lú ci do e al ti vo, sem pre do mi na do pe -
las idéi as re for mis tas, es te ve na li nha de van guar da
nos gran des mo men tos de de ci são de Mi nas e do
Bra sil. So mos em Mi nas a li nha de fren te da iden ti da -
de na ci o nal.

Estas mi nhas pa la vras têm como pres su pos to a
pe re ne atu a li da de de Mil ton Cam pos. Mede-se a atu -
a li da de de um au tor pela sua real per cep ção do pre -

22814 Quarta-fe i ra  27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2002

    501NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



sen te e pela ca pa ci da de de es cre ver so bre o fu tu ro.
Mil ton Cam pos leu, es tu dou e es cre veu mu i to, in ter -
pre tan do os nos sos tem pos em con tí nuo pro ces so de
mu dan ças. Como já se dis se, “o ato de ler pres su põe
e, si mul ta ne a men te, cria uma li ber da de”. A pre o cu pa -
ção com a cres cen te con cen tra ção da ri que za nas
mãos de pou cas pes so as e o com ba te à in jus ti ça so -
ci al são uma cons tan te em suas ações e em seus lím -
pi dos tex tos, que ago ra, pela cir cuns tân cia do agra va -
men to da po bre za e da ex clu são so ci al, tor nam-se
ain da mais con du tas atu a is. 

O po der de ex pres são em Mil ton Cam pos sem -
pre foi um ins tru men to de lú ci da co mu ni ca ção e, em
ní vel ma i or, um fe nô me no de con vi vên cia hu ma na: 

O ho mem que se ex pri me é, em dado
mo men to, um ho mem fe liz, e é, além dis so,
um ho mem po de ro so, por que, lan çan do a
idéia, ele se co mu ni ca nu me ro sa men te e in -
flui, em grau ma i or ou me nor, no des ti no dos 
ho mens; e é, ao mes mo tem po, pelo fato de
se ex pri mir e se re a li zar atra vés da ex pres -
são, um fe nô me no de or dem e de paz.
Assim en tre os in di ví du os como en tre os po -
vos, a luta co me ça quan do ne les ter mi na a
ca pa ci da de de se ex pri mir.

As alo cu ções de Mil ton Cam pos dão vida aos
pen sa men tos, que se es cre vem por si pró pri os. São
fun da dos na evo lu ção do co nhe ci men to e na ver da de. 
Ler mu i to, co nhe cer bem as co i sas e es cre ver ver da -
de i ra men te são sem pre uma boa e se ve ra dis ci pli na.
Ma nus cri tos ou im pro vi sa dos, é ins ti gan te lê-los. As
pe que nas e ra ras cor re ções de pró prio pu nho ser vem 
para cla re ar ain da mais o ra ci o cí nio e che gar ao ple i to 
fi nal, a ver da de que con ven ce, e ven ce. Tal vez pela
de li ca de za do as sun to, a cor re ção mais nu me ro sa,
que eu co nhe ço, está no tex to ma nus cri to da car ta de
sua de mis são, em se gui da da ti lo gra fa do, que le vou,
em mãos, ao Pre si den te Hum ber to de Alen car Cas -
tel lo Bran co, exo ne ran do-se do Mi nis té rio da Jus ti ça. 

Não re sis ti mos à emo ção de evo car, des de já, o
his tó ri co Ma ni fes to dos Mi ne i ros, de 24 de ou tu bro de
1943. Logo após, em fe ve re i ro de 1944, che gá va mos
a Belo Ho ri zon te, para con clu ir os es tu dos se cun dá ri -
os e in gres sar na pres ti gi a da Fa cul da de de Di re i to de
Mi nas, em ple na efer ves cên cia das ma ni fes ta ções
das li de ran ças po lí ti cas e do povo con tra a di ta du ra
Var gas, e pelo res ta be le ci men to das li ber da des, da
Fe de ra ção e da de mo cra cia, em sua ple ni tu de. 

O ma ni fes to rom peu o si lên cio das opo si ções in -
con for ma das e con de nou pu bli ca men te o re gi me di ta -
to ri al. “Foi a pri me i ra fen da na es tru tu ra mo no lí ti ca do

Esta do Novo”, como no tou Ge ral do Fran ça de Lima,
mem bro da Aca de mia Bra si le i ra de Le tras. O ci vi lis ta
e ho mem pú bli co de re no me Caio Má rio da Sil va Pe -
re i ra sus ten ta: “Fi ze mos um ma ni fes to não ‘dos mi ne i -
ros”, mas “aos mi ne i ros”, para lem brar a res pon sa bi li -
da de de Mi nas Ge ra is em todo o pro ces so his tó ri co
bra si le i ro. Uma res pon sa bi li da de que vem des de Fe li -
pe dos San tos, pas san do por Ti ra den tes e, no sé cu lo
XIX, com Ber nar do Pe re i ra de Vas con ce los, um gran -
de par la men tar do Impe rio. Enfim, os mi ne i ros sem -
pre es ti ve ram pre sen tes nos mo men tos de ci si vos.”

A re bel dia e a in sur re i ção de Mi nas con ta mi na -
ram a na ção. Era o co me ço do fim da di ta du ra Var gas.
Mil ton Cam pos e Pe dro Ale i xo de tudo par ti ci pa ram.
Afi nal, eles ha vi am co la bo ra do na re da ção de fi ni ti va
do Ma ni fes to, pela fu são dos tex tos pro du zi dos por
Odi lon Bra ga, Da rio de Alme i da Ma ga lhães e Vir gí lio
de Melo Fran co, en tre ou tros dos 88 mi ne i ros que o
subs cre ve ram co ra jo sa men te.

So bre o his tó ri co do cu men to, Ca ro li na Na bu co,
bió gra fa de Vir gí lio de Melo Fran co, do nos so con ví -
vio, as sim se ex pres sa: “Cer to é que foi de Mi nas Ge -
ra is que che gou en fim ao go ver no di ta to ri al um avi so
de que o re gi me em cur so de sa gra da va aos bra si le i -
ros e con tra ri a va os seus mais ca ros prin cí pi os”. 

Vir gí lio era um bra vo. Seu por te, guer re i ro. Po lí ti -
ca com vi são na ci o nal, era a re fe rên cia da fa mí lia
Melo Fran co. Em Belo Ho ri zon te, Vir gí lio hos pe da -
va-se no Gran de Ho tel, na Rua da Ba hia, onde pri vei
de sua com pa nhia, in clu si ve na ela bo ra ção de vá ri as
ma ni fes ta ções po lí ti cas di ri gi das aos nos sos com pa -
nhe i ros, em Mi nas Ge ra is. Nos so tor men to de dor
será sem pre a sua mor te, ce i fa do tão pre ma tu ra men -
te quan do en fren tou um fa cí no ra que as sal ta va sua
re si dên cia no Rio de Ja ne i ro.

As pa la vras do ma ni fes to ins pi ra vam-se nas re -
be liões do pas sa do, com ba ti am os go ver nos de ín do -
le fas cis ta, com o cla ro ob je ti vo de der ru bar a di ta du ra 
de Var gas. 

Nada mais [as re be liões] são do que o
eco, por nós re co lhi do e in ten si fi ca do, das
que fo ram pro fe ri das, nos pre nún ci os da
Inde pen dên cia, por Ti ra den tes e seus com -
pa nhe i ros de in for tú ni os e de gló ria, e que
mais tar de, no Impé rio, de ve ri am re bo ar pe -
los va les e que bra das da nos sa pro vín cia,
no de cur so de lu tas me mo rá ve is, e de in -
ces san tes ar re me ti das con tra a per so ni fi ca -
ção do po der.

Mi nas foi o cen tro da re be lião, à som bra do in cô -
mo do si lên cio das mon ta nhas e nas ar ti cu la ções com
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as li de ran ças de mo crá ti cas que re pre sen ta vam o in -
con for mis mo da Na ção. A re a ção ao do cu men to his -
tó ri co, de ele va do con te ú do po lí ti co e de co ra jo so en -
fren ta men to da di ta du ra, era es pe ra da. Entre as ví ti -
mas da re pres são, o pró prio Mil ton Cam pos. 

O Ma ni fes to cri ti ca va a re a li da de opres so ra, de ba -
tia a ques tão eco nô mi ca e so ci al, e ex pu nha a con tra di -
ção da pro xi mi da de da ins ta u ra ção da or dem de mo crá -
ti ca em ní vel mun di al com a der ro ta do na zis mo e do
fas cis mo, ao mes mo tem po em que, in ter na men te, vi -
vía mos um re gi me de su pres são das li ber da des pú bli -
cas. Na in con for mi da de, o ma ni fes to ia além. Com ba tia
a con cen tra ção da eco no mia. Tex tu al men te:

Fá cil é in fe rir que a de mo cra cia por
nós pre co ni za da não é a mes ma do tem po
do li be ra lis mo bur guês. Não se cons ti tui pela 
aglo me ra ção de in di ví du os de ori en ta ção
iso la da, mas por mo vi men tos de ação con -
ver gen te. Pre co ni za mos uma re for ma de mo -
crá ti ca que, sem es que cer a li ber da de es pi -
ri tu al, co gi te prin ci pal men te da de mo cra ti za -
ção da eco no mia.

Ao Ma ni fes to dos Mi ne i ros se guiu-se, em fe ve -
re i ro de 1945, a his tó ri ca en tre vis ta que José Amé ri co 
de Alme i da, frus tra do cân di da to de Var gas à pre si -
dên cia da Re pú bli ca, con ce deu ao en tão jo vem jor na -
lis ta Car los La cer da, exi gin do a de po si ção do di ta dor
e ele i ções li vres. A en tre vis ta foi pu bli ca da no ma tu ti -
no ca ri o ca Cor re io da Ma nhã, en tão o jor nal mais in -
flu en te do País. Não hou ve mais como sus ten tar-se a
cen su ra im pos ta pela di ta tu ra aos ór gãos da im pren -
sa. No dia ime di a to, tor nou-se pú bli ca a men sa gem
his tó ri ca do Bri ga de i ro Edu ar do Go mes: “Fe i ta a pu -
bli ca ção da en tre vis ta de José Amé ri co, po dem anun -
ci ar a mi nha can di da tu ra à pre si dên cia da re pú bli ca”.
Tudo cons ti tu iu-se – o Ma ni fes to dos Mi ne i ros, a en -
tre vis ta de José Amé ri co e a can di da tu ra de Edu ar do
Go mes – em um úni co pro ces so. Con so li da va-se, as -
sim, a de mo cra cia.

Der ru ba da a di ta du ra Var gas em 1945, a ele i ção 
de Mil ton Cam pos para a Cons ti tu in te de 1946 con so -
li da a sua li de ran ça. Ele ha via se trans for ma do no lí -
der na tu ral de sua ge ra ção. Como re la tor do tex to da
nova Car ta Cons ti tu ci o nal re fe ren te ao Po der Ju di ciá -
rio, man tém sua in des viá vel fi de li da de aos prin cí pi os
de mo crá ti cos pre ga dos no Ma ni fes to dos Mi ne i ros.
Na ver da de, faz des ses prin cí pi os a bús so la per ma -
nen te de sua vida pú bli ca.

Mil ton Cam pos es ta va cer to de que, no Go ver no 
de Mi nas, no meio do povo, so fren do com o povo, se -
ria “ca paz de mer gu lhar ver ti cal men te nas ca ma das

mais pro fun das, para de las emer gir com as apre en -
sões de quem en con trou a ver da de, e viu que a ver da -
de é tris te.” 

A ver da de é a po bre za, o abis mo da in jus ti ça so -
ci al. Com esta con vic ção, Mil ton Cam pos de se ja che -
gar ao Go ver no. O so nho de todo ho mem pú bli co,
como tan to já se dis se, é go ver nar o seu Esta do. De -
se jar o Go ver no de seu Esta do é só para aque les que
se apro fun dam nas as pi ra ções e nos tes te mu nhos de
sua ter ra. Nun ca para os fra cos. O gran de mi ne i ro
Gus ta vo Ca pa ne ma lem bra va que, em cem anos –
um sé cu lo, ape nas 25 mi ne i ros go ver nam o Esta do.
Nós tam bém o de se já va mos e go ver na mos Mi nas,
em con tex to po lí ti co di fe ren te, mas do mi na dos pe los
mes mos sen ti men tos, ao lado do povo, no cli ma de
res ti tu i ção da de mo cra cia e da res ta u ra ção cons ti tu -
ci o nal. À épo ca de Mil ton Cam pos, o povo que ria mu -
dar e sa bia quem era ca paz de pro mo ver essa mu -
dan ça. As li de ran ças po lí ti cas mi ne i ras em evi dên cia
se di vi di ram, mas quem de ci diu li vre men te foi o povo.
No mes mo dia da pos se, ao agra de cer a ma ni fes ta -
ção po pu lar no Pa lá cio da Li ber da de, Mil ton Cam pos
as sim se ex pres sou: “Pode-se afir mar que a 19 de ja -
ne i ro [de 1947] não foi um nome que ven ceu, não foi
um gru po que saiu vi to ri o so, não foi um par ti do que
en con trou o tri un fo. Foi o povo mi ne i ro que re to mou o
co man do e re cu pe rou a sua au to de ter mi na ção.”

Mil ton Cam pos le gou, a Mi nas e à pos te ri da de,
prin cí pi os éti cos e mo ra is, um inar re dá vel com pro -
mis so com a de mo cra cia, com a Cons ti tu i ção, com as
leis e com um no tá vel sen so de equi lí brio, co ra gem e
lu ci dez na con du ção, mu i tas ve zes di fí cil, dos ne gó ci -
os pú bli cos. Co nhe ce dor pro fun do dos po lí ti cos e dos
ho mens de Mi nas, com pôs sua equi pe com ab so lu ta
li ber da de. Não ace i tou in di ca ções ou im po si ções par -
ti dá ri as. Ele foi mu i to além, for mu lan do o Pla no de Re -
cu pe ra ção Eco nô mi ca, pre pa rou o ca mi nho para o
Pro gra ma de Me tas de seu su ces sor, Jus ce li no Ku -
bits chek. 

JK, Pre si den te da Re pú bli ca, de 1955 a 1960,
lan çou-se à meta de cons tru ir 50 anos em cin co. ‘De -
us pou pou-lhe o sen ti men to do medo.’ Cons tru iu Bra -
sí lia e pro mo veu, aos pín ca ros, a re vo lu ção do oti mis -
mo. Mil ton Cam pos, go ver na dor, de 1947 a 1950, de -
po is de oito anos da di ta du ra Var gas, pro mo veu, sob a 
ins pi ra ção de um pro gra ma de re no va ção de mé to -
dos, a re cu pe ra ção de Mi nas, e cons tru iu um am plo
pa i nel de obras eco nô mi cas e de gran de ex pres são
so ci al. Não di rei que ele cons tru iu 40 anos em qua tro.
Di rei, sim, que o seu exem plo de vida, no go ver no ou
fora dele, foi além, por todo o in fi ni to.
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A voz e o por te hu ma no de Mil ton não re ve la vam 
am bi ção. Quem am bi ci o na va o go ver no era o povo.
Tam bém pos so dizê-lo, pela lon ga con vi vên cia com o
povo, des de a nos sa par ti ci pa ção, ain da es tu dan te na 
Fa cul da de de Di re i to, na luta con tra a di ta du ra do
Esta do Novo, na cam pa nha de Mil ton Cam pos ao Go -
ver no de Mi nas, em 1946, e na sua ele i ção em ja ne i ro 
de 1947. Ain da pre si den te dos di re tó ri os aca dê mi cos
da Fa cul da de e mem bro da UDN jo vem e dos con -
gres sos na ci o na is de es tu dan tes, no Rio, não in te -
grei, não par ti ci pei do Go ver no de Mil ton, mas o
acom pa nhei de mu i to per to, aten to as suas alo cu ções 
e ao de sem pe nho de seu go ver no, cons ti tu í do de ho -
mens pú bli cos ilus tres e de jo vens au xi li a res pre pa ra -
dos in te lec tu al e cul tu ral men te. Esta con vi vên cia le -
vou-me, logo mais, ao man da do de ve re a dor à Câ ma -
ra Mu ni ci pal de Belo Ho ri zon te, ao lado do Prof. João
Fran zen de Lima, do jor na lis ta Ney Ota vi a ni Ber nis,
do jo vem Ge rar do Re na ult e de tan tos ou tros re pre -
sen tan tes do povo, de vá ri as con di ções so ci a is e cul -
tu ra is. Mil ton Cam pos foi, sem pre, a nos sa ins pi ra ção
ma i or.

Em nos so go ver no em Mi nas, de 1979 a 1983,
sen ti mos a for ça do le ga do de Mil ton Cam pos. Tam -
bém co nhe ce dor dos po lí ti cos e ho mens de Mi nas,
com pu se mos nos sa equi pe com to tal in de pen dên cia,
re cu san do in di ca ções e in si nu a ções de qual quer ori -
gem, in clu si ve do meio mi li tar. Go ver na mos com uma
equi pe de alto ní vel e mu i tos de seus com po nen tes al -
can ça ram po si ções no ce ná rio na ci o nal. Não es pe ra -
mos nem bus ca mos o nos so pró prio exem plo, por que
o exem plo já se im plan ta ra com Mil ton Cam pos, in fi ni -
ta men te. Quem go ver na Mi nas, quem se põe por den -
tro da His tó ria de Mi nas, tem pron to, na fi gu ra dele, o
exem plo ma i or. As li ções es tão aí, na re a li za ção de
suas obras e na le i tu ra dos tex tos de sua vida pú bli ca,
lím pi dos, es cor re i tos, ver da de i ros.

A re for ma so ci al e po lí ti ca pre ga da por Mil ton
Cam pos, que cla ri fi ca os so nhos e as re a li da des, pas -
sa pe los ca mi nhos ins ti tu ci o na is. A lei, como ex pres -
são da von ta de po pu lar, tra duz as mais pro fun das as -
pi ra ções de mu dan ças. 

Mil ton Cam pos, no en tan to, não era um cul tor da 
lei em si mes ma. Enten dia que a lei tem de ser boa, ou 
seja, ins tru men to para a con se cu ção da jus ti ça e da
igual da de so ci al.

As leis só se rão boas – dis se em ar ti -
go pu bli ca do no “Di ges to Eco nô mi co” – se
re fle ti rem os sen ti men tos obs cu ros e as ten -
dên ci as di fu sas que ja zem nas ca ma das

pro fun das onde se si tua o co ra ção dos ho -
mens. 

É aí que flo res cem os lí ri os, sím bo los
evan ge li cos da sin ge le za e da na tu ra li da de.
‘Cres cei como os lí ri os’, man da-nos o Ser -
mão da Mon ta nha. E diz um po e ma de Car -
los Dru mond de Andra de: ‘As leis não bas -
tam: os lí ri os não nas cem da lei.’ Mas con -
cluo que nas cem da ter ra, a qual, no seu
sig ni fi ca do com ple xo e pro fun do, é a re a li -
da de, que gera os lí ri os e cria as leis.

Mil ton Cam pos não se re fe ria ape nas à re a li -
da de mais vi sí vel, e sim à que in clui va lo res, a mais
pro fun da, que ve nha do pas sa do para ins pi rar o pre -
sen te e pro je tar-se no fu tu ro.

Ao to mar pos se no Go ver no de Mi nas, em 19 de
mar ço de 1947, Mil ton Cam pos afir mou que pro mo ve -
ria, como já dis se ra na cam pa nha ele i to ral, “um go -
ver no mais da lei que dos ho mens”. Expres sa va, além 
de sua con de na ção ao fi si o lo gis mo pra ti ca do du ran te
a di ta du ra ge tu lis ta, em que as leis ser vi am aos ami -
gos do Po der, o se gu ro pres su pos to de que, no re gi -
me de mo crá ti co – que se ins ta la va em Mi nas – as leis, 
ajus ta das à re a li da de, em con tí nuo pro ces so de mu -
dan ça, as se gu ram os di re i tos e de ve res da ci da da nia.

Mu i tos não en ten de ram a afir ma ção de Mil ton
Cam pos, ain da por ve zes men ci o na da como ape go
dele às leis ul tra pas sa das, des li ga das da re a li da de e
dos ho mens. Ele mes mo as sim se ex pres sa va: “Não
são os tex tos le ga is que mais im por tam, e sim a prá ti -
ca das ins ti tu i ções”. “A jus ti ça não está na lei, mas na
in ter pre ta ção da lei.” E mais: “A pri me i ra qua li da de de
uma Cons ti tu i ção é aten der à re a li da de do povo ou da 
na ção a que vai ser vir.” E ain da, fa lan do, cer ta vez, em 
so le ni da de da Ordem dos Advo ga dos, em Mi nas:

Acres cen te mos a isso o cul to da lei,
que é a cons tan te da nos sa atu a ção. Nas
ho ras de cri se, a re vol ta con tra a lei pode
pa re cer um co lap so da le ga li da de, mas ob -
ser ve mos bem que, no fun do des sa re bel dia 
exis te, mu i tas ve zes, o an se io de aper fe i ço -
a men to, e o que ver da de i ra men te se pro cu -
ra é a subs ti tu i ção da lei e não a sua eli mi -
na ção, por que sem a lei não há se gu ran ça
na vida so ci al, por ser ela, ao mes mo tem po 
a ex pres são da dis ci pli na e a ga ran tia dos
di re i tos.

Te re mos nós, dis cí pu los de Mil ton Cam pos, de -
vo tos de sua es co la, apre en di do e dis se mi na do a di -
men são do pen sa men to so ci al do mes tre? Não te re -
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mos nós ape nas per ma ne ci do nas pe ro ra ções, nas
re co men da ções éti cas, na pre ga ção da an ti no mia de -
mo cra cia ver sus au to ri ta ris mo? Da luta pe las li ber da -
des con tra a opres são? Não te re mos nós, até nos
dias de hoje, ape nas des fral da do a ban de i ra das li -
ber da des de mo crá ti cas, sem nos in cli nar mos ao de -
ba te con sis ten te e ver da de i ro das ques tões so ci a is,
pas san do ao lar go da que les que, ao nos so lado, lu -
tam, efe ti va men te, pela for ma ção de um Bra sil jus to,
como se não vi vês se mos a ex clu são que aí está aos
olhos de quem que i ra ver? Di re mos logo que Mil ton
Cam pos tem mais ad mi ra do res do que fiéis. E re co -
nhe ce mos que não é fá cil ser fiel a Mil ton Cam pos. 

Con fes sa mos que tam bém nós, ao ho me na ge -
ar mos da tri bu na da Câ ma ra dos De pu ta dos, em
nome da ma i o ria, em 1972, a me mó ria de Mil ton
Cam pos, des ta ca mos suas vir tu des pe re gri nas,
como ci da dão e ho mem pú bli co, sem pro fe rir mos
uma só pa la vra so bre a sua li ção re for mis ta em tor no
da ques tão so ci al, que con ti nua sen do o gran de de sa -
fio para o Bra sil e para o mun do in te i ro.

Como já se dis se, essa pre ga ção era, na que la
hora, não ape nas um cha ma do à co e rên cia den tro da
co a li zão par ti dá ria que, im pul si o na da pela von ta de po -
pu lar, o ele ge ra go ver na dor de Mi nas, mas tam bém a
de mons tra ção do in te res se efe ti vo e da de ter mi na ção
de en fren tar a ques tão das de si gual da des so ci a is.

Cer ta men te des cu i da mo-nos da li ção de Mil ton
Cam pos, ao di ri gir-se aos mi ne i ros no li mi ar do ano
de 1951, no Pa lá cio da Li ber da de

Tex tu al men te: “A fi de li da de aos prin cí pi os é o
úni co meio de evi tar que o ho mem pú bli co ado te pas -
si va men te as idéi as de sua po si ção em vez de, como
lhe com pe te, to mar sem pre a po si ção de suas idéi as.”

A vi são que mo via Mil ton Cam pos, sem pre fiel à
po si ção de suas idéi as, ex pres sa em to das as ações
e em seus tex tos, nos en vol via a to dos nós, mas o que 
pre va le ceu em nos sa ima gi na ção e na de toda a so ci -
e da de, foi mais sua pos tu ra éti ca e con ci li a do ra, de
po lí ti co e de ho mem de Esta do.

Como a tor men to sa ques tão so ci al foi de fi ni da e 
en fren ta da por Mil ton Cam pos, e como nós, seus ali a -
dos, a en ca ra mos? O fato, sem pre lem bra do, é que no 
Bra sil, o Esta do go ver na com os in clu í dos, mas se le -
gi ti ma com os vo tos dos ex clu í dos. É a dis tor ção na
vida po lí ti ca e no com por ta men to de mu i tos go ver -
nan tes que faz do Bra sil um país in jus to, que avan ça,
mas em so bres sal tos. Mil ton foi um obs ti na do de fen -
sor da in clu são, en vol ven do as ques tões es sen ci a is
da con di ção hu ma na. 

Para eli mi nar a ter rí vel de si gual da de so ci al que
ain da nos en ver go nha, não é ne ces sá ria so men te a
con cep ção for mal, mas tam bém, e isto é bá si co, a
prá ti ca per ma nen te, con cre ta, in so fis má vel. A le al da -
de ao tema, em sua di men são, pro fun di da de e con -
sis tên cia. Não bas ta o nos so en la ça men to com a de -
mo cra cia, com as li ber da des pú bli cas, com as ga ran -
ti as in di vi du a is, com o ve lho li be ra lis mo po lí ti co que
fez His tó ria e ain da está im plan ta do em vá ri os pa í ses
de sen vol vi dos e emer gen tes do mun do de hoje. Na li -
ção de Mil ton Cam pos, é pre ci so ser ex plí ci to, in ci si -
vo, ver da de i ro. Impõe-se pri o ri zar, no dis cur so, na
ação e no con ví vio com o povo, ine qui vo ca men te, as
de si gual da des so ci a is e a po bre za que de pri mem as
pes so as nes tes vas tos Bra sis de mi sé ri as e de con -
tras tes, e com ba tê-las com efi cá cia, ido ne i da de in te -
lec tu al e ní ti da con vic ção éti ca e po lí ti ca.

A ver da de é que nos tem fal ta do, ao fa lar e ao
es cre ver, a con sis tên cia e a pro fun di da de da gra ve
ques tão so ci al. É cer to que fa la mos sem pre em po lí ti -
ca so ci al, e esta tem sido uma pre o cu pa ção dos go -
ver nos, mas não a con vic ção bá si ca, a te má ti ca que
pe ne tra a so ci e da de me di a na, sen si bi li za e ator men -
ta a mí dia de to dos os tem pos. O li be ra lis mo, a (re)de -
mo cra ti za ção, as li ber da des de mo crá ti cas, os di re i tos 
in di vi du a is, o fe de ra lis mo, como os exer ce mos, pa re -
cem um fim em si mes mos, o ob je ti vo fi nal, e não o
meio para che gar à te má ti ca subs tan ti va, ao equi lí -
brio das ins ti tu i ções e à in te gra ção so ci al.

A dou tri na de Mil ton Cam pos é cla ra e con sis -
ten te, mas so bre põe-se-lhe, até hoje, a ima gem do
ho mem con ci li a dor, da to le rân cia, do diá lo go e do en -
ten di men to, do mito que a to dos en can ta. Vêem-lhe a
ima gem, o vul to he rál di co, a so bri e da de, a ele gân cia,
a cul tu ra, o por te se re no e se gu ro do ci da dão, do ho -
mem pú bli co e do es ta dis ta. As suas pa la vras ul tra -
pas sa vam o real e se mi ti fi ca vam. Até mes mo in te lec -
tu a is e ami gos de Mil ton Cam pos con tri bu í ram para
essa so bre po si ção: “Um ho mem in te lec tu al men te su -
pe ri or, mas que co lo ca va aci ma de sua in te li gên cia
sua per so na li da de vir tu o sa, mar ca da por uma fran -
cis ca na ten dên cia à omis são de si mes mo”.

Não, nin guém pen se que é só isto. Mil ton Cam -
pos é mu i to mais. De ex tre ma cla re za são o seu pen -
sa men to e a sua dou tri na, em toda a sua vida pú bli ca,
no ma gis té rio su pe ri or, na ad vo ca cia, no go ver no de
Mi nas e na Re pú bli ca. O seu tex to é cris ta li no, in ci si vo 
e não de i xa dú vi das quan to ao seu cla ro com pro mis -
so, sem qual quer omis são:

Sem a li ber da de, ca i re mos na opres -
são po lí ti ca. Sem a igual da de con so li da re -
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mos a opres são eco nô mi ca. Num e nou tro
caso es ta rá es que ci da a pes soa hu ma na e
a de mo cra cia fa lha rá na sua mis são. 

E mais: 

Ven ci da, como está sen do, a fase de
or ga ni za ção da li ber da de po lí ti ca, o con te ú -
do do ide al de mo crá ti co pas sa rá a ser,
como vem sen do, a or ga ni za ção da igual da -
de so ci al, a fim de que se ni ve lem as de si -
gual da des que as si na lam o in son dá vel des -
ti no dos ho mens. 

Mi li tan te da re sis tên cia de mo crá ti ca, Mil ton
Cam pos foi sem pre um de fen sor in tran si gen te dos di -
re i tos hu ma nos. Afir ma va que o fim dos re gi mes di ta -
to ri a is não sig ni fi ca o fim da vi o la ção dos di re i tos e
das ar bi tra ri e da des dos agen tes do po der es ta tal e
das for ças eco nô mi cas de sal ma das. Aí está mais
uma de mons tra ção da per ma nen te e pe re ne atu a li -
da de de Mil ton Cam pos.

Ante ci pan do-se ao tem po, há mais de meio sé -
cu lo, com im pres si o nan te vi são, Mil ton Cam pos de fi -
niu a nova dou tri na tra ba lhis ta como a es sên cia da
ques tão so ci al, apon tan do para a de fi ni ção do Esta do 
De mo crá ti co de Di re i to. A de mo cra ti za ção da eco no -
mia e o di re i to ao tra ba lho es tão en tre as li nhas bá si -
cas do seu pen sa men to. “Os tra ba lha do res – di zia –
es ta rão per ma nen te men te pró xi mos de meu es pí ri to,
como ho mem pú bli co e como ho mem de go ver no”.

Mais, afir ma ti vo:

O sen ti do da evo lu ção é ní ti do no
rumo do equi lí brio que vai che gan do, en -
quan to o pro le ta ri a do ga nha a cons ciên cia
de seus di re i tos e a bur gue sia ad qui re o
sen ti men to dos seus de ve res. A base des se
equi lí brio é o tra ba lho, e por isso mes mo o
tra ba lha dor se des lo cou da pas si vi da de em
que vi via an tes para a zona de in fluên cia
das de li be ra ções po lí ti cas. As idéi as la bo ris -
tas do mi na ram os es pí ri tos e o tra ba lhis mo
de i xou de ser o mo vi men to de uma clas se
para trans for mar-se em ori en ta ção de to das
as ati vi da des po lí ti cas de mo crá ti cas.

E mais:

O tra ba lho, se foi sem pre uma vir tu de
do ho mem e uma for ça da so ci e da de, é mo -
der na men te apon ta do como uma das ba ses 
da pró pria or dem ju rí di ca...”, pas san do “a
ser uma ver da de i ra fon te de or ga ni za ção ju -
rí di ca e da or ga ni za ção so ci al. É por ele que 

se en tra a fun do no ide al da hu ma ni za ção
do di re i to e da eco no mia.”

Mais ain da. E esta é a mais cla ra e cin ti lan te vi -
são de ci da da nia so ci al que Mil ton Cam pos pre ga va,
di ri gin do-se aos jo vens: 

Há quem se ilu da com a idéia da fe li ci -
da de de um mun do res tri to, cri a do à ima -
gem e ao gos to de ten dên ci as pes so a is.
Hoje, po rém, o bem-es tar só pode pre va le -
cer como qui nhão numa vas ta par ti lha igua -
li tá ria, em que não va lem os mor ga dos do
ca pri cho e os le ga dos do aca so.

E, ins pi ra do no pen sa men to de Ches ter ton: 

Daí es ta be le cia ele este pri me i ro prin -
cí pio da de mo cra cia: as co i sas es sen ci a is
aos ho mens são aque las que eles pos su em
e man têm em co mum, e não aque las que
eles pos su em em se pa ra do.

Aí está a es sên cia da de mo cra cia so ci al, di rei
mes mo da so ci al-de mo cra cia, em seu sen ti do con sis -
ten te e pro fun do, que até hoje não se apli ca en tre nós. 
Este o ideá rio, a dou tri na, a car ti lha de Mil ton Cam -
pos, que his to ri ca men te nos per ten ce, em bo ra não a
te nha mos se gui do com a te na ci da de ne ces sá ria.
Esta, mais do que a car ti lha, mais do que o pen sa -
men to é a sua his tó ri ca Car ta Mag na.

Essa foi a pre ga ção de quem par ti ci pou, ati va -
men te, das lu tas con tra o Esta do Novo. Antes, du ran -
te e de po is do Ma ni fes to dos Mi ne i ros. Antes, du ran te
e de po is da di ta du ra Var gas. Antes, du ran te e de po is
de quem, na se re ni da de dos ges tos e no exem plo dos 
jus tos, acom pa nhou, no cen tro do po der, a re vo lu ção
de 1964, em sua fase ina u gu ral, dela di ver gin do para
não per der, com o olhar, o ho ri zon te li vre das suas
con vic ções.

Essa omis são, que, em di fe ren tes for mas, atin -
ge os par ti dos, re tar dou o exer cí cio da nos sa res pon -
sa bi li da de so ci al, a nos sa ci da da nia so ci al, agra van -
do as nos sas de si gual da des, apro fun dan do-as di an te 
de um mun do que se abre ra pi da men te para os pro -
ces sos de acul tu ra ção e so ci a li za ção em to das as
clas ses, ní ve is etá ri os e po pu la ções co mu ni tá ri as.

Entre nós, as pes qui sas re ve lam des co nhe ci -
men tos de sa len ta do res, so bre os nos sos di re i tos so -
ci a is, ci vis e po lí ti cos ins cri tos na Cons ti tu i ção, não
obs tan te a mas si fi ca ção das in for ma ções.

A dou tri na re for ma do ra de Mil ton Cam pos, e ou -
tras, tam bém con sis ten tes, pou co têm con tri bu í do
para as trans for ma ções so ci a is. Eis que, até hoje, so -
bre põem-se-lhes os per fis, as vir tu des pe re gri nas, as
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ima gens ro mân ti cas ou ca ris má ti cas de seus lí de res
e de seus for mu la do res.

Aí está, ain da hoje, o nos so de sa fio: um con vi te
à aven tu ra de se des co brir o Bra sil pe los mais di fe ren -
tes ca mi nhos, por meio de uma lin gua gem vin cu la da
à re a li da de so ci al e aces sí vel a to dos. Em ou tras pa la -
vras: le var o povo ao pal co dos acon te ci men tos, pro -
pon do, afi nal, a re for ma so ci al e po lí ti ca do Bra sil. Fe -
liz men te, já es ta mos vi ven do o so ci al li be ra lis mo, pre -
ga do pelo Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, Mar co Ma ci -
el, que é o ideó lo go da le gen da par ti dá ria que re pre -
sen ta mos no Bra sil. Essa de fi ni ção, na li nha da pre ga -
ção de Mil ton Cam pos, ex clui o neo-li be ra lis mo, ou
seja, a cren ça de que as for ças do mer ca do re gem
tudo, in sen sí ve is à cons tru ção de uma so ci e da de
igua li tá ria.

Para ter mi nar, uma re fe rên cia à an to ló gi ca dou -
tri na de Mil ton Cam pos, ex pos ta, com a mes ma vi são
pro fé ti ca, nos ver sos da “Ci da de Pre vis ta”, de seu
gran de ami go Car los Dru mond de Andra de):

Uma ci da de sem por tas,/de ca sas sem 
ar ma di lhas,/ Um país de riso e gló ria /como
nun ca hou ve ne nhum / Este país não é o
meu, / nem nos so ain da, po e tas. /  Mas ele
será um dia / o país de todo ho mem.

No dia 11 de abril de 1964, logo após a eclo -
são do mo vi men to re vo lu ci o ná rio, por meio do Rá dio 
e da TV, sa u dan do o povo bra si le i ro, após ter sido
ele i to Pre si den te da Re pú bli ca pelo Con gres so Na -
ci o nal, Hum ber to de Alen car Cas tel lo Bran co pro cla -
mou o com pro mis so ma i or. São dele es sas pa la vras
alen ta do ras: 

Nes ta hora tão de ci si va do des ti no do
Bra sil, es pe ro em Deus pos sa en tre gar, ao
ini ci ar-se o ano de 1966, ao meu su ces sor
le gi ti ma men te ele i to pelo povo, em ele i ções
li vres, uma Na ção co e sa e ain da mais con fi -
an te em seu fu tu ro. 

E mais: qua tro dias de po is, em 15 de abril, pe -
ran te o Con gres so Na ci o nal, ao to mar pos se no car go 
de Pre si den te da Re pú bli ca, de cla ran do-se “es cra vo
das lei do País”:

Meu pro ce di men to será o de um Che fe 
de Esta do sem ter gi ver sa ções, no pro ces so
para ele i ção de um bra si le i ro a quem en tre -
ga rei o car go a 31 de ja ne i ro de 1966. 

Ou seja, Cas tel lo Bran co, de fen sor de uma nova 
or dem ju rí di ca, com pro me tia-se a de vol ver o po der
aos ci vis, exa ta men te um ano, nove me ses e de zes -

se is dias após sua pos se. Esse te ria sido o cur to pe -
río do da Re vo lu ção de 1964. Nes ta con vic ção, Cas -
tel lo dis se mais:

O Esta do não será es tor vo à ini ci a ti va
pri va da, sem pre ju í zo, po rém, do im pe ra ti vo
da jus ti ça so ci al de vi da ao tra ba lha dor, fa tor
in dis pen sá vel à nos sa pros pe ri da de. 

E, acres cen tan do: 

Di rei mes mo que a mi nha hu mil da de
de toda uma vida cres ce nes te ins tan te:
nun ca um só ho mem pre ci sou tan to da com -
pre en são, do apo io de to dos os con ci da -
dãos.’

Não fal tou se quer, na vi são do novo Pre si den -
te da Re pú bli ca a re fe rên cia ... “à Na ção bra si le i ra
que se le van tou uni da para res ta u rar a de mo cra cia
e li ber tá-la.” 

Cin co dias de po is, 20 de abril de 1964, na so le -
ni da de de pos se dos no vos Mi nis tros de Esta do, o
Pre si den te Cas tel lo Bran co de cla rou que cons ti tu í ra
“um Mi nis té rio de ho mens hon ra dos. Cer ta men te a
opi nião pú bli ca do País pode hon rá-los com a sua
con fi an ça.” 

Eis aí o ine quí vo co com pro mis so do Go ver no
Cas tel lo Bran co em fi xar no tem po a vi gên cia do mo -
vi men to re vo lu ci o ná rio de 1964, que con si de ra va de
ins pi ra ção de mo crá ti ca. Não de se ja va um só dia a
mais, além de 31 de ja ne i ro de 1966. 

Nes se cli ma de tran si ção, de com pro me ti men to
com a de mo cra cia, o Pre si den te Hum ber to de Alen -
car Cas tel lo Bran co foi bus car em Mi nas, em sua His -
tó ria, em sua vo ca ção re pu bli ca na, o ho mem pú bli co,
ex-Go ver na dor de Mi nas, De pu ta do e Se na dor da
Re pú bli ca, Mil ton Cam pos, para as su mir a gi gan tes -
ca ta re fa de, à fren te do Mi nis té rio da Jus ti ça, ins ti tu ci -
o na li zar, pela via de mo crá ti ca, o ide al re for mis ta da
Re vo lu ção de 1964. “O que eu que ro do se nhor é que
me aju de a im plan tar a nova or dem ju rí di ca”, dis se
Cas tel lo Bran co a Mil ton Cam pos, ao con vi dá-lo. A
es co lha de Mil ton Cam pos im pli ca va, ade ma is, a par -
ti ci pa ção de Mi nas na for mu la ção dos no vos des ti nos
do País. 

A al guns ho mens pú bli cos, como ao en tão Go -
ver na dor Car los La cer da, sem pre afe i to às re bel di as
in can des cen tes, pa re cia que a ló gi ca do mo vi men to
re vo lu ci o ná rio não re co men da va, no iní cio do novo
go ver no, o con vi te a Mil ton Cam pos, de inar re dá vel
pos tu ra de mo crá ti ca. 

Não foi fá cil o con ví vio en tre es ses dois ho mens
pú bli cos, so bre tu do, como se ex pres sa va o jor na lis ta
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e pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra de Impren sa
(ABI) Bar bo sa Lima So bri nho, na “UDN dos ex tre mos, 
com Mil ton Cam pos, de um lado, e Car los La cer da de
ou tro”. Mil ton, uma in fluên cia pre pon de ran te, lha no e
fir me em suas con vic ções. La cer da, cáus ti co nos en -
tre ve ros da crí ti ca, ins ti gan te, de mo li dor e, ao mes mo
tem po, lú ci do e en vol ven te na con vi vên cia com seus
com pa nhe i ros de lu tas. “O ma i or tri bu no que pas sou
pela Câ ma ra dos De pu ta dos”, como as se gu ra Pa u lo
Pi nhe i ro Cha gas, em seu li vro “Esse Ve lho Mun do da
Aven tu ra”.

A con vi te do Di re tó rio Aca dê mi co da Fa cul da de
de Di re i to de Mi nas – eu era o seu pre si den te – re ce -
be mos Car los La cer da para uma con fe rên cia-de ba te
so bre a po lí ti ca bra si le i ra. Acom pa nha mo-lo em Belo
Ho ri zon te, na Fa cul da de, na pra ça Afon so Ari nos, na
ave ni da Afon so Pena, no cen tro da ci da de. Tan to já se 
dis se: “como ora dor, Car los La cer da con se guia una -
ni mi da de. Voz po ten te, ti nha in te li gên cia e ra ci o cí nio
pro di gi o sos, que fa vo re ci am a sua ver ve e os seus ge -
ni a is im pro vi sos.” Foi as sim na que la me mo rá vel con -
fe rên cia na ca pi tal mi ne i ra, no ve lho e his tó ri co pré dio
da Fa cul da de de Di re i to em Belo Ho ri zon te, sob a
nos sa pre si dên cia.

Mil ton Cam pos de fen deu por ve zes Car los La -
cer da den tro e fora do Par la men to. No auge da luta
con tra Ge tú lio, Mil ton, em meio à dra ma ti ci da de dos
acon te ci men tos, foi ca te gó ri co: “A oli gar quia evo lui da 
cor rup ção para o ho mi cí dio.” Exal tan do Mil ton, La cer -
da uti li za va sem pre esta ma ni fes ta ção na tri bu na par -
la men tar e nos seus in fla ma dos ar ti gos na im pren sa.

Para mu i tos ex pres si vos lí de res, a ou tro, que
não Mil ton Cam pos, de ve ria ca ber a res pon sa bi li da de 
pela ado ção de me di das de na tu re za re vo lu ci o ná ria.
A Mil ton Cam pos, em ou tra eta pa do Go ver no, com -
pe ti ria a ta re fa da con so li da ção da nova or dem ju rí di -
ca. A pon de ra ção apro fun dou-se, so bre tu do en tre os
ra di ca is do mo vi men to de 31 de mar ço. Sa bia-se, po -
rém, que o Pre si den te Cas te lo Bran co ti nha a pre o cu -
pa ção de si na li zar ao Bra sil e ao mun do que o mo vi -
men to re vo lu ci o ná rio pre ten dia subs ti tu ir uma or dem
ju rí di ca por ou tra me lhor e, as sim, ins ti tu ci o na li zar os
seus ob je ti vos. 

A seu ju í zo, nin guém me lhor que Mil ton Cam pos 
da ria à opi nião pú bli ca na ci o nal e in ter na ci o nal a cer -
te za de que o mo vi men to de 1964 as se gu ra ria a le ga -
li da de e o res pe i to aos di re i tos, con di ções es sen ci a is
à sua le gi ti mi da de pe ran te o mun do. Em ou tras pa la -
vras, o bre ve re tor no do Bra sil ao Esta do De mo crá ti co 
de Di re i to, em me nos de dois anos, como ex pres so na 
ora ção de pos se do Pre si den te Cas te lo Bran co na
Pre si dên cia da Re pú bli ca. 

O po e ta, es cri tor e em ba i xa dor Au gus to Fre de ri -
co Schmidt, sem pre em pe nha do em in flu ir na com po -
si ção do Mi nis té rio, des de o Go ver no de JK, de quem
era ami go, as sim como de Cas te lo Bran co, opôs-se
in sis ten te e até ir re ve ren te men te à no me a ção de Mil -
ton Cam pos para o Mi nis té rio da Jus ti ça. De fen dia a
no me a ção do De pu ta do Arman do Fal cão, de gran de
ex pe riên cia na vida pú bli ca, so bre tu do nos mo men tos 
de tur bu lên cia po lí ti ca. Cas te lo res pon deu a Schmidt
de viva voz: 

Te nho de no me ar para o Mi nis té rio da
Jus ti ça um ho mem que, pe las no tó ri as con -
vic ções li be ra is, au to ma ti ca men te sen si bi li -
ze nos so re pú dio à di ta du ra.” (...) “Eu já con -
vi dei o Se na dor Mil ton Cam pos pa ra ser o
Mi nis tro da Jus ti ça. 

Era esse, en tão, um com pro mis so de mo crá ti co
re i te ra da men te ma ni fes ta do pelo Pre si den te Hum -
ber to de Alen car Cas te lo Bran co. Mi nas vol ta va ao
cen tro das de ci sões na ci o na is, na li nha his tó ri ca de
sua vo ca ção. Era, aliás, o que Cas te lo Bran co mais
de se ja va em sua tor men to sa mis são res ta u ra do ra da
or dem ju rí di ca.

Não é para es que cer nun ca mais o com pa re ci -
men to do Mi nis tro da Jus ti ça, Mil ton Cam pos, à Câ -
ma ra dos De pu ta dos, em 22 de mar ço de 1965, para
de fi nir a po si ção do Go ver no quan to às pri me i ras ele i -
ções di re tas no cur so da Re vo lu ção de 1964, que se -
ri am re a li za das em 3 de ou tu bro de 1965, em 11 es ta -
dos, in clu si ve Mi nas Ge ra is. Nós es tá va mos lá, a seu
lado. A tudo as sis ti mos. O cli ma era de pre o cu pa ção e 
de ex pec ta ti va. Ne nhu ma ca de i ra va zia. O Ple ná rio
era um si lên cio só. Os par la men ta res, os jor na lis tas e
as ga le ri as es pe ra vam a pa la vra fi nal so bre a pri me i ra 
ma ni fes ta ção ex plí ci ta de de mo cra cia após 1964: a
par ti ci pa ção do povo, dos ele i to res, num ple i to di re to
e li vre, em qua se me ta de do País. 

Em seu dis cur so, Mil ton Cam pos co me çou por
afir mar que “o Go ver no quer ele i ções e as quer lim -
pas”, na data mar ca da, e ter mi nou por di ri gir-se às
opo si ções e tam bém aos que, seus com pa nhe i ros,
“de boa-fé, se opõem ao Go ver no em nome da de mo -
cra cia e da li ber da de...”

A to dos, tex tu al men te:

Vós cla ma is pela de mo cra cia, e nós lu -
ta mos pela cri a ção das con di ções de sua
so bre vi vên cia. Vós re i vin di ca is a li ber da de,
e nós tra ba lha mos para que ela se im plan te
de modo de fi ni ti vo no solo po lí ti co do Bra sil.
Vós, da mar gem, cla ma is para de ter as
águas re vol tas, e nós, em meio à tor ren te,
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nos con su mi mos para ca var os le i tos por
onde cor ram na tu ral men te as águas da nor -
ma li da de cons ti tu ci o nal. E, se a ins pi ra ção é 
a mes ma, qual é en tão a di fe ren ça? É que,
com a re vo lu ção e de po is dela, a nós nos
cou be um qui nhão es pe cí fi co de res pon sa -
bi li da de, que va mos cum prin do com o mes -
mo amor ao Bra sil e a mes ma fi de li da de à
de mo cra cia. É pos sí vel que nos pro cu re is e
não nos ve ja is con vos co. Mas bus cai nas
águas. Ver gai a fron te so bre a ter ra re vol vi -
da, e aí nos en con tra re is, no es for ço de re a -
li zar aqui lo que pre ga is. Nós não mu da mos
nem vós; so mos as vos sas pa la vras pro je ta -
das na ação. 

A His tó ria re gis tra: no pe río do re vo lu ci o ná rio, as
pri me i ras ele i ções di re tas fo ram re a li za das na data
pre vis ta, em 3 de ou tu bro de 1965. Os no vos Go ver -
na do res ele i tos – cin co de les de opo si ção: Gu a na ba -
ra, Mi nas Ge ra is, Mato Gros so, San ta Ca ta ri na e Rio
Gran de do Nor te – fo ram em pos sa dos. Ou tra vez re a -
li za va-se um dos ca pí tu los mais im por tan tes da his tó -
ria po lí ti ca do País, em meio às re vol tas águas dos
acon te ci men tos. A ora ção de Mil ton Cam pos, à ima -
gem e se me lhan ça de um ser mão, que to dos ou vi mos 
em si lên cio, tran qüi li zou a Na ção e a de mo cra cia
fez-se ple na em sua pri me i ra ma ni fes ta ção ele i to ral
de po is dos acon te ci men tos de 1964.

Tam bém não é para es que cer nun ca, até por -
que cons ti tui mais um ca pí tu lo da his tó ria po lí ti ca do
Bra sil, ou tro ges to de co ra gem cí vi ca de Mil ton Cam -
pos. Sem per der a se re ni da de e a ele gân cia, exo ne -
rou-se do Mi nis té rio da Jus ti ça, em car ta ao Pre si den -
te Cas te lo Bran co, com quem co mun ga va dos ide a is
de de fe sa das li ber da des pú bli cas, da igual da de so ci -
al e dos prin cí pi os de mo crá ti cos. Re lem bra va Mil ton
Cam pos ao Pre si den te Cas tel lo Bran co que sua con -
vo ca ção para in te grar o Go ver no, ocu pan do a pas ta
da Jus ti ça, des ti na va-se a res ta be le cer a or dem ju rí -
di ca no País, e que o Pre si den te ha via tor na do pú bli -
co esse pro pó si to no ato de sua pos se. Pa re cia-nos
imi nen te mais um Ato Insti tu ci o nal, que se ria o de nú -
me ro 2. 

O Pre si den te Cas tel lo Bran co ten tou de mo vê-lo, 
mos tran do-lhe que ele pró prio não pre ten dia afas -
tar-se da Cons ti tu i ção, sub me ten do-se, no en tan to,
ao sa cri fí cio que a di nâ mi ca dos fa tos po lí ti cos im pu -
nha. Em ver da de, Cas tel lo Bran co per de ra, já aí, a li -
de ran ça de mo crá ti ca do pro ces so re vo lu ci o ná rio. 

Do ou tro lado da rua, da Câ ma ra Fe de ral e do
Se na do, vía mos, no Pa lá cio do Pla nal to, a mo vi men -

ta ção do Pre si den te Cas tel lo Bran co. O bas tan te para 
per ce ber o seu es ta do de an gús tia no mo men to em
que per dia, no Go ver no, o ma i or de to dos os seus
com pa nhe i ros de vi a gem. 

Ha bi tu al men te, Mil ton Cam pos fa la va como se
es ti ves se es cre ven do. Fa lan do pes so al men te ao Pre -
si den te: 

A di fe ren ça que exis te en tre um Pre si -
den te e um Mi nis tro é que, em cer tas cir -
cuns tân ci as, o Mi nis tro tem o di re i to e o de -
ver de de mi tir-se; ao Pre si den te cabe fi car.
O Se nhor me per mi ta Pre si den te, que use
do meu pri vi lé gio de Mi nis tro e me de mi ta. 

Assim mes mo, a sós, no si lên cio do ga bi ne te
pre si den ci al, um pou co à dis tân cia do bur bu ri nho que
vi nha do ou tro lado da rua, do Con gres so Na ci o nal,
onde me en con tra va. Este, o diá lo go se re no e ci vi li za -
do, en tre os dois ho mens pú bli cos, o Pre si den te e o
seu Mi nis tro, o mais ex pres si vo de to dos, de ori gem e
for ma ção di fe ren tes, mas iden ti fi ca dos por mu i tos
sen ti men tos e con vic ções em co mum. Luiz Vi a na Fi -
lho, fa lan do de Cas tel lo Bran co e Mil ton Cam pos: “O
sen ti men to de le ga li da de os iden ti fi ca va a am bos”.

A car ta de Mil ton Cam pos ao Pre si den te Cas tel -
lo Bran co, ma ni fes tan do sua de ter mi na ção de de i xar
o Go ver no, diz tudo. Não re sis to ao de se jo de ler o
tex to de pró prio pu nho de Mil ton Cam pos. Estou cer to 
de que a Na ção de se ja ouvi-lo sem pre, como no pas -
sa do e como será no fu tu ro. A sua le i tu ra é imor re dou -
ra, in fi ni ta men te: 

Mu i to me hon rou V. Exa. quan do, ven -
cen do mi nhas re sis tên ci as para ser Mi nis tro
da Jus ti ça de seu Go ver no, re cla mou a mi -
nha co la bo ra ção para o res ta be le ci men to da 
or dem ju rí di ca do País. Foi essa a in cum -
bên cia que V. Exa. me deu e que re pe tiu de
pú bli co por oca sião de mi nha pos se. Não
pre va le ceu a res tri ção ri go ro sa men te sin ce -
ra que en tão lhe ma ni fes tei? a de que não
me sen tia com tem pe ra men to e con di ções
para ser o bra ço exe cu ti vo que a Re vo lu ção
re cla ma va. Dela, na hora ini ci al e in cer ta,
par ti ci pei com mo dés tia, mas com in te i ra
con vic ção, e por isso pre fe ria po si ção mais
dis cre ta para aju dar o seu êxi to, que eu tan -
to de se ja va e de se jo.

– Fa rei uma ex pe riên cia, dis se a V.
Exa. no fim da nos sa con ver sa te le fô ni ca na
ma nhã de 14 de abril de 1964. 
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Essa ex pe riên cia me tem sido mu i to
pro ve i to sa por vá ri os mo ti vos. Con vi vi com
um Che fe de Esta do dig no de sua alta po si -
ção e que sabe con quis tar, pela sua com -
pos tu ra e pelo seu tra to, o apre ço e a es ti ma 
dos que com ele tra ba lham. Co nhe ci, no cír -
cu lo do Go ver no, bra si le i ros ani ma dos das
mais pa trió ti cas ins pi ra ções. De mi nha par -
te, tive opor tu ni da de de me es for çar ao má -
xi mo para que o Go ver no de V. Exa. cum -
pris se o com pro mis so da Re vo lu ção, que é
atin gir, por mé to dos de mo crá ti cos, os ob je ti -
vos de mu dan ça im pos tos pela re a li da de
na ci o nal. Nes te sen ti do, fiz o que pude, e a
omis são que me pos sa ser cen su ra da, foi
tão-so men te a de re sis tir a idéi as, pla nos e
pro je tos que me pa re ce ram in com pa tí ve is
com o ide al de mo crá ti co. Essas re sis tên ci -
as, aliás, co in ci di am sem pre com as de V.
Exa. e per mi ta Deus que elas con ti nu em a
pre va le cer no seu es pí ri to.

Os úl ti mos acon te ci men tos po lí ti cos,
to da via, le vam-me a en cer rar a ex pe riên cia,
sem pre no pro pó si to de ser vir. Não me con -
si de ro me lhor in tér pre te da Re vo lu ção, mas
en ten do que não é útil a ela mu i to do que
re cen te men te se fez, so bre tu do pela ma ne i -
ra como foi fe i to. 

Vol ta-me en tão ao es pí ri to a res tri ção
da pri me i ra hora, ma ni fes ta da a V. Exa. A
Re vo lu ção pode ter exi gên ci as de que meu
tem pe ra men to e mi nha for ma ção me cons -
tran gem em ser ele men to exe cu tor. Por que, 
en tão, não mu dar o meu se tor de ser vi ço, se 
o te nho mar ca do, e é a mi nha ca de i ra de
Se na dor, por Mi nas Ge ra is.

A ela vol to, com a cons ciên cia do de -
ver cum pri do para com V. Exa., para com o
meu País e para co mi go mes mo, nas fun -
ções que a hon ro sa con fi an ça de V. Exa. me 
de sig nou. E vol to de co ra ção tão alto e tão
leve que ne nhu ma som bra sin to na sin ce ri -
da de com que apre sen to a V. Exa. os meus
agra de ci men tos pe las dis tin ções re ce bi das
e os meus vo tos pelo êxi to de seu Go ver no,
tão in ti ma men te as so ci a do ao des ti no do
nos so povo e à afir ma ção de mo crá ti ca da
Re vo lu ção de 31 de mar ço. 

Por isso, esta car ta não é uma des pe di -
da, nem uma re nún cia. So li ci to a V. Exa. exo -
ne ra ção das fun ções de Mi nis tro da Jus ti ça e 
Ne gó ci os Inte ri o res, mas con ti nu a rei, no Se -

na do ou onde es ti ver, a ser vi ço da ca u sa
que V. Exa. tão su pe ri or men te re pre sen ta. 

Para as si na lar a ano ma lia exis ten te en tre o ob -
je ti vo de mo crá ti co ini ci al da Re vo lu ção e o es for ço
para fazê-la per ma ne cer na ex ce ção, Mil ton Cam -
pos, em dis cur so na cam pa nha para re e le i ção ao
Se na do e em ou tros pro nun ci a men tos po lí ti cos, fez
cla ra dis tin ção en tre a Re vo lu ção e seu pro ces so. 

Tex tu al men te: 

Cum pre dis tin guir en tre a Re vo lu ção e
seu pro ces so. A Re vo lu ção há de ser per -
ma nen te como idéia e ins pi ra ção, para que,
com a co la bo ra ção do tem po, in vo ca da pa -
ci en te men te, pos sa pro du zir seus fru tos,
que se ca rac te ri zam prin ci pal men te pela
mu dan ça con sen ti da das es tru tu ras e da
men ta li da de do mi nan te, seja no povo, seja
nas eli tes. O pro ces so re vo lu ci o ná rio há de
ser tran si tó rio e bre ve, por que sua du ra ção
ten de à con sa gra ção do ar bí trio, que eli mi na 
o Di re i to, in tran qüi li za os ci da dãos e pa ra li sa 
a evo lu ção do meio so ci al. O que urge ins ti -
tu ci o na li zar, por tan to, é a Re vo lu ção e não o 
seu pro ces so. 

Se Mil ton cam pos ain da es ti ves se en tre nós, te -
ria par ti ci pa do ati va men te do pro ces so de aber tu ra
po lí ti ca ini ci a do no Go ver no Ge i sel. O pro je to de Ge i -
sel não era se não a re to ma da da que le do Pre si den te
Hum ber to de Alen car Cas te lo Bran co, in ter rom pi do
pe los ru mos do mo vi men to de mar ço.

Fo ram cin co anos (1974/1979) his to ri ca men te
de ci si vos, de di fí ce is mas ine vi tá ve is de ci sões. De
avan ços e re cu os, pois Ge i sel pre ci sa va con ven cer a
so ci e da de ci vil e os qua dros par ti dá ri os, a co me çar
pelo seu pró prio par ti do, a Are na, quan to às in ten -
ções do Go ver no e, ao mes mo tem po, si na li zar para o 
meio mi li tar – a fim de iso lar os ra di ca is – que a ca mi -
nha da se fa zia sob con tro le, de for ma len ta, gra du al e
se gu ra.

Sa bía mos nós, no con ví vio e na in ti mi da de de
Ge i sel, que , em sua inar re dá vel de ter mi na ção, ja ma -
is se des vi a ria do com pro mis so de con du zir o País à
li ber da de e à de mo cra cia. Ele se tor na ra o sím bo lo da
re sis tên cia mo ral, por de fen der as ins pi ra ções bá si -
cas do mo vi men to de mar ço de 64, na li nha do pen sa -
men to e da ação ina u gu ral do Go ver no Cas tel lo Bran -
co, que que ria le var o País de vol ta à nor ma li da de de -
mo crá ti ca, com a ele i ção de um ci vil para a Pre si dên -
cia da Re pú bli ca – e Mil ton Cam pos era o lí der ma i or
des se Go ver no.
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A dor ma i or de Mil ton Cam pos, como fi gu ra hu -
ma na, re for ma dor so ci al e ho mem pú bli co, foi o tor -
men to que vi veu Pe dro Ale i xo, seu ami go, com pa dre
e ir mão, co le ga de ad vo ca cia no Edi fí cio Ma ri a na, em
Belo Ho ri zon te, ali a do in se pa rá vel nas lu tas li ber tá ri -
as des de os ban cos aca dê mi cos. Sem dú vi da, por
lon gos anos, seu mais au tên ti co com pa nhe i ro de vi a -
gem.

Ele i to go ver na dor de Mi nas, Mil ton Cam pos fez
de Pe dro Ale i xo o seu Se cre tá rio de Inte ri or e Jus ti ça.
Era a fi gu ra ma i or do novo Go ver no. A ma lí cia da ci da -
de, uma só: para fa lar com o Go ver na dor Mil ton Cam -
pos, di zia-se, é pre ci so fa lar com Pe dro pri me i ro. “E
era o pró prio Mil ton, sa be dor des ses re mo ques da
opi nião pú bli ca, quem mais se di ver tia com a as cen -
são im pe ri al de seu di le to ami go, que, na ver da de, fa -
zia as ve zes de Pri me i ro-Mi nis tro”, como se ex pres -
sou o Mi nis tro Pa u lo Pi nhe i ro Cha gas, ho mem pú bli -
co e es cri tor, ao re cep ci o nar Pe dro Ale i xo, como novo
mem bro da Aca de mia Mi ne i ra de Le tras. O go ver na -
dor de li ci a va-se com essa gra ça mi ne i ra. A casa de
Mil ton, que a to dos nos re ce bia, era o co fre das al -
mas. To dos ex pu nham seus sen ti men tos e de lá to dos 
sa íam ali vi a dos. A cada um Mil ton trans mi tia suas opi -
niões e dava uma pa la vra de ori en ta ção, com pre en -
são e con for to. A re si dên cia de Pe dro Ale i xo, na rua
Antô nio Albu quer que, na es qui na com a rua Rio de
Ja ne i ro, pro je to de Ni e me yer, era uma casa mo des ta,
que nós, jo vens uni ver si tá ri os, ao lado de seus fi lhos e 
de com pa nhe i ros, vi si tá va mos, para for ta le cer a nos -
sa vo ca ção para a ati vi da de po lí ti ca e o so nho de
exer ci tar a vida pú bli ca. Mais aba i xo, de po is do an ti go
Arma zém Me de i ros, na rua To maz Gon za ga, 271, era 
a casa de Mil ton Cam pos, que tam bém fre qüen tá va -
mos para en ri que cer o nos so apren di za do na luta
pela li ber da de e pela eli mi na ção das de si gual da des
so ci a is. 

Esti ve lá mu i tas ve zes, ao lado do jo vem Raul
Ma cha do Hor ta, que ama va a casa de Mil ton Cam -
pos, que ama va os li vros de Mil ton Cam pos, que ama -
va as li ções de Mil ton Cam pos, que ama va – juro que
não per ce bia – a jo vem Re gi na Cam pos, fi lha de Mil -
ton Cam pos. Ela está aqui en tre nós, nes ta ho me na -
gem do Se na do da Re pú bli ca a seu pai, ao lado do
es po so Raul Ma cha do Hor ta. O ca sal foi meu pa dri -
nho de ca sa men to, na ca te dral da Boa Vi a gem, em
Belo Ho ri zon te. De ca sa men to, e não de ba tis mo,
nem de cris ma, como faz ques tão de lem brar, com im -
pe cá vel na tu ra li da de, a mi nha ma dri nha Re gi na
Cam pos Hor ta.

O brus co im pe di men to a Pe dro Ale i xo de as su -
mir a Pre si dên cia da Re pú bli ca trou xe, mais uma vez,

a pa la vra de Mil ton Cam pos a esta Casa, em apo io ao 
ami go e Vice-Pre si den te da Re pú bli ca. Foi aqui que
Mil ton Cam pos pro du ziu a sua úl ti ma ma ni fes ta ção
po lí ti ca de amor e res pe i to ao prin cí pio da le ga li da de
de mo crá ti ca, ou seja, “a hu mil de e se ve ra sub mis são
à lei”. Expli ci ta men te:

Mas por que se lan çou mão de um
pro ces so iné di to, quan do a Cons ti tu i ção,
nes se par ti cu lar bem fun da da na tra di ção
re pu bli ca na e na na tu re za das co i sas, pre viu 
o pro ces so cer to e pru den te?” (...) “Era mu i -
to cla ro o ar ti go 79 da Cons ti tu i ção: “Subs ti -
tui o Pre si den te, em caso de im pe di men to e
su ce de-lhe, no de vaga, o Vice-Pre si den te”.
(...) “Por que en tão com pli car e trans for mar
em cri se pro ble ma tão sim ples e de so lu ção
na tu ral tão cla ra men te pre vis ta”? (...) “Foi
por isso que (...) di ver gi do Ato Insti tu ci o nal
nº 5, e, com ma i o ria de ra zão, de sua con -
se qüên cia, que foi o Ato Insti tu ci o nal nº 12,
o qual al te rou de ma ne i ra des ne ces sá ria e
in jus ta a or dem da vo ca ção su ces só ria na
Pre si dên cia da Re pú bli ca, im pe din do o
exer cí cio da in te ri ni da de pelo le gí ti mo ti tu lar, 
que era, por si nal, um ho mem pú bli co e um
re vo lu ci o ná rio che io de ser vi ços, como o Sr.
Pe dro Ale i xo.

Em ple na cam pa nha po lí ti ca para o Se na do, no
ano de 1966, Mil ton Cam pos com ple men ta va:

Ora, a edi ção de atos ins ti tu ci o na is
pode ser vir ao as pec to pro ces su al da Re vo -
lu ção, mas não é ne ces sá ria, à sua subs -
tan cia, após mais de cin co anos, a con tar da 
vi tó ria do Mo vi men to de Mar ço. Sei bem que 
as re vo lu ções qua se nun ca se de sen vol vem 
se gun do os pla nos ini ci a is e foi por isso que 
Trotsky, ao mes mo tem po um teó ri co e um
ex pert, as cha mou “as ins pi ra ções lou cas
da His tó ria”. Mas lem bro que a nos sa quis
ser, ao con trá rio, uma ins pi ra ção lú ci da,
para evi tar o ex tre mis mo e o caos que nos
ame a ça vam. Daí o seu ca rá ter ao mes mo
tem po res ta u ra dor e pro gres sis ta, a que
pre ci sa mos ser fiéis. Foi por isso que, para
não fa zer His tó ria, só me re fe ri à fase atu al,
di ver gi do Ato Insti tu ci o nal n. 5 e, com ma i o -
ria de ra zão, de sua con se qüên cia, que foi o 
Ato Insti tu ci o nal n. 12, o qual al te rou de ma -
ne i ra des ne ces sá ria e in jus ta a or dem da
vo ca ção su ces só ria na Pre si dên cia da Re -
pú bli ca, im pe din do o exer cí cio da in te ri ni da -
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de pelo le gí ti mo ti tu lar, que era, por si nal,
um ho mem pú bli co e um re vo lu ci o ná rio che -
io de ser vi ços, como o Sr. Pe dro Ale i xo.
Espe ro não me re cer a cen su ra de es tar re -
vol ven do águas pas sa das pela crí ti ca inú til
do fato con su ma do. A te o ria do fato con su -
ma do é uma fon te de ini qüi da des. Por isso,
é opor tu na a crí ti ca, mes mo nes ses ca sos,
so bre tu do quan do ela ex pli ca uma ati tu de e
pode ser pro ve i to sa como ad ver tên cia para
o fu tu ro.

Na vés pe ra e no dia do AI-5, em 13 de de zem -
bro de 1968, der ro ta dos fo mos to dos nós. Não foi só a 
re sis tên cia in ven cí vel de Mil ton Cam pos ao im pe di -
men to de Pe dro Ale i xo. Tam bém de fen de mos pu bli ca -
men te a in vi o la bi li da de do man da to par la men tar do
jo vem De pu ta do Már cio Mo re i ra Alves. Ne guei o voto
a fa vor da cas sa ção do par la men tar ca ri o ca, pe di do
pelo Pre si den te da Re pú bli ca Cos ta e Sil va, pes so al -
men te, no Pa lá cio das La ran je i ras, no Rio. Pro fe ri mos
nos sos vo tos no ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.
Ain da ou vi mos, no auge dos de ba tes, a fra se his tó ri ca 
do es cri tor es pa nhol Cal de rón de La Bar ca, re pe ti da,
vá ri as ve zes, pelo De pu ta do Djal ma Ma ri nho, pre si -
den te da nos sa Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça,
da qual era in te gran te, em de fe sa do man da to con fe ri -
do pelo povo do Rio ao Mar ci to: “Ao rei tudo, me nos a
hon ra”. A li cen ça ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral foi ne -
ga da. A ma i o ria exul tou: uma ex plo são de eu fo ria, ao
som do Hino Na ci o nal e de vi vas ao Bra sil. A tudo as -
sis ti, em ple na ma dru ga da, no ple ná rio da Câ ma ra. A
re a ção foi a es pe ra da: as por tas do Con gres so Na ci o -
nal fo ram fe cha das.

O AI-5 nos pa re ceu, na que le mo men to, um ato
cor tan te de qua se sel va gem cru el da de. Pen sa mos
que ou tra não te ria sido a dor de quem pre si diu a fase
ina u gu ral da Re vo lu ção de 64, Hum ber to de Alen car
Cas tel lo Bran co, se ti ves se es ca pa do do aci den te
com o pe que no avião em que vi nha da fa zen da de
sua ami ga, a es cri to ra Ra quel de Qu e i roz, rumo a
For ta le za, no Ce a rá, em ju lho de 1967. 

O dis cur so de Mil ton Cam pos tam bém in te gra a
sua his tó ria de ho mem pú bli co e a pró pria His tó ria da
Re pú bli ca. O im pe di men to de Pe dro Ale i xo ain da hoje 
é so fri da men te lem bra do em Mi nas Ge ra is, pe los mi -
ne i ros de to das as ge ra ções. Pe dro Ale i xo tor nou-se,
de fi ni ti va men te, um sím bo lo da re sis tên cia de mo crá -
ti ca em Mi nas e no Bra sil. 

Mi nas e o Bra sil in te i ro abo mi nam o abu so do
po der eco nô mi co e a cor rup ção. Mil ton Cam pos afir -
ma va que go ver nar é so bre tu do tudo re sis tir. Re i te ro:

re sis tir à uti li za ção in de vi da dos bens pú bli cos no
exer cí cio do po der ou fora dele. Como se ex pres sa
José Sa ra ma go, es cri tor por tu guês, Prê mio No bel de
Li te ra tu ra: re pe lir a ten ta ção de sen tar-se à por ta dos
ob sé qui os, re ce bê-los das mãos afá ve is da cor rup -
ção. Dis se-o em seu li vro “O Con to da Ilha Des co nhe -
ci da”. 

Nin guém, na face, nas en tra nhas e na his tó ria
da ter ra mi ne i ra, sim bo li za tan to, com ni ti dez ab so lu -
ta, a trans pa rên cia nas ações de go ver no, a ri go ro sa
pos tu la ção à mo ra li da de pú bli ca e o in tran si gen te
com ba te à cor rup ção. Fa lan do aos mo ços do Cen tro
Aca dê mi co XI de Agos to, da Fa cul da de de Di re i to da
Uni ver si da de de São Pa u lo, em 1953, Mil ton in ter ro -
ga va:

Que mal é mais fu nes to, no qua dro
clás si co das nos sas en de mi as mo ra is, do
que a cor rup ção que ame a ça do mi nar o
País? Po de mos ser mo de ra dos, mas, por
mais que o se ja mos, não po de mos le var a
mo de ra ção à com pla cên cia, que che ga ria a
ser cum pli ci da de. Os es cân da los ad mi nis -
tra ti vos e eco nô mi cos, que vêm sen do de -
nun ci a dos co ra jo sa men te, so bre tu do por
meio de in qué ri tos par la men ta res, dão a
me di da da cres cen te de sen vol tu ra com que
se vem tra tan do a co i sa pú bli ca en tre nós. É 
pre ci so de ter essa onda, que com pro me te a 
Re pú bli ca, uma vez que ela é, por de fi ni ção, 
in com pa tí vel com os cos tu mes de li cen ça,
de fa ci li da de e de im pu ni ção e an tes im põe
mé to dos de aus te ri da de di zen do mais ri go -
ro so no com por ta men to em face da co i sa
pú bli ca.

Mais: “Esta mos as sis tin do, em nos so País, à in -
ven ção de uma nova fí si ca, em que o ve lho prin cí pio
de Arqui me des se al te rou: dai-me um car go pú bli co e
um pon to de apo io no Te sou ro e eu le van ta rei um pa -
tri mô nio.”

E mais, di ri gin do-se à so ci e da de si len ci o sa que
aí está, à som bra da cor rup ção e da im pu ni da de: 

Não há mais nada con trá rio à ne u tra li -
da de do que a re sis tên cia. Enga nam-se os
que su põem re sis tir por que ca lam e re tra -
em. Não pode ha ver cons ciên ci as si len ci o -
sas quan do a ofen si va do mal re cla ma to das 
as vo zes. Então, as vo zes que se ca lam são 
vo zes que se acum pli ci am e os bra ços que
caem são bra ços que co la bo ram.
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Não bas ta ao go ver nan te ser ho nes to e, como
tal, re co nhe ci do pelo povo. É im pe ra ti vo re pe lir a pre -
sen ça e a co o pe ra ção dos que pra ti cam a de so nes ti -
da de e in fe li ci tam o go ver no nos seus três ní ve is: fe -
de ral, es ta du al e mu ni ci pal. 

Co nhe cem-se os de so nes tos pe los seus olhos,
que não en ca ram as pes so as de fren te. A trans pa rên -
cia do cri me, para quem efe ti va men te go ver na in ces -
san te men te, e tem sa bi da men te o dom da hon ra dez,
é ní ti da, cris ta li na. No go ver no de Mi nas, de mi ti pou -
cos, sem que nin guém sou bes se a ca u sa da de mis -
são. Pos so ter co me ti do in jus ti ças, mas al guém já dis -
se que não há po lí ti ca sem ví ti ma. 

Que im pres si o nan te atu a li da de nes sas afir ma -
ções de qua se meio sé cu lo! Re i te ro, con ci sa men te,
Mil ton Cam pos: “É pre ci so agir en quan to é tem po”. O
tem po de on tem ain da é o tem po de hoje. Esta Na ção
está per ple xa di an te dos es cân da los que, quo ti di a na -
men te, a so ci e da de li vre do País di vul ga e con de na. O 
aces so à jus ti ça e à mí dia tor nou-se mais fá cil. Mãos
à obra!

Mas, afi nal, per gun to eu, que País é este? O
com ba te à cor rup ção é mais uma he ran ça que Mil ton
Cam pos nos de i xou. Não há, por lá, na ter ra mi ne i ra,
como es ten der as mãos e en vol vê-las na se du ção do
fur to e do rou bo, en ri que cê-las en tre cum pri men tos e
afa gos, ou no si lên cio, na de ser ção e na im pu ni da de.
Não, esta se gun da na tu re za do si lên cio não exis te
por que mu i tos a co nhe cem. Quem mais co nhe ce o
cri me são os seus agen tes e seus cúm pli ces e os que, 
sa be do res, si len ci am. Em so ci e da de e ago ra, o povo
li vre, sabe-se tudo. É sem pre opor tu no re cor dar a ad -
ver tên cia de Rui Bar bo sa, de quem Mil ton Cam pos foi 
dis cí pu lo: “Em po lí ti ca não se cal cam im pu ne men te
as leis da mo ra li da de”. 

O po der en ri que ce, por que não? Por que o im -
pe de o sen ti men to de Mi nas. Por que in co mo da,
afron ta, vi o la, des trói a nos sa ri que za in te ri or, a nos sa 
con cep ção de vida pú bli ca, as li nhas si nu o sas e his tó -
ri cas do Pa lá cio da Li ber da de, com sua le ve za qua se
fe mi ni na, o re tra to de um es ta do cu jas tra di ções fas ci -
nam o Bra sil in te i ro, à ima gem e se me lhan ça de Mil -
ton Cam pos. Alguém no go ver no de Mi nas, go ver na -
dor de Mi nas, pre va ri cou? Quem não re sis tiu? Quem,
en lou que ci do, vi o lou o sen ti men to da nos sa ter ra mi -
ne i ra e da mais bela e in con fi den te his tó ria do País?
Se al gum go ver nan te o fez, pas sou pela vida e não vi -
veu. Se vivo, não vive. Ine xis te. O Pa lá cio da Li ber da -
de, em sua li tur gia, em sua lu mi no si da de e em sua
his tó ria, ja ma is ace i tou, em sua es tru tu ra, quem vi o -
las se o sen ti men to de Mi nas. 

Evo car Mi nas, por que não? Não foi de lá, de
Ouro Pre to, que sa í ram os réus do cri me da li ber da -
de? E o es quar te ja men to sem pre lem bra do de Jo a -
quim José da Sil va Xa vi er, o Ti ra den tes? Não foi Ber -
nar do Pe re i ra de Vas con ce los, o gran de ho mem de
Esta do, nas ci do em Ouro Pre to, quem pro mo veu a
con cer ta ção do Bra sil, até pe las apa ren tes in co e rên -
ci as de seu lú ci do e co ra jo so pa tri o tis mo? No go ver no 
de Mi nas, em so le ni da de pú bli ca, re ce bi, em Ouro
Pre to, ao lado do en tão Mi nis tro da Jus ti ça, Pe trô nio
Por tel la, os res tos mor ta is de Vas con ce los.

Não foi de Mi nas que saiu o Ma ni fes to dos Mi ne -
i ros, que aba lou as es tru tu ras da di ta du ra Var gas e
abriu o ca mi nho para a re de mo cra ti za ção do País?
Não foi o Ma ni fes to dos Mi ne i ros que pro pi ci ou a di -
vul ga ção da his tó ri ca en tre vis ta de José Amé ri co a
Car los La cer da, no “Cor re io da Ma nhã”, em 1945?
Não foi aí que o Bri ga de i ro Edu ar do Go mes de cla rou
ace i tar sua can di da tu ra à Pre si dên cia da Re pú bli ca,
per mi tin do, em ple i to li vre, o re tor no do País ao Esta -
do De mo crá ti co de Di re i to?

Por que não nos in cli nar mos pe ran te Mil ton
Cam pos, na se gu ra con vic ção de uma vi são con jun ta, 
e, de lá, so er guer mos esta Na ção, sem even tu a is ex -
cen tri ci da des, ten do como prin ci pal fun da men to a
idéia da li ber da de e da igual da de, que ex clui os pre -
con ce i tos so ci a is, eli mi na a opres são e pro mo ve a
con ver gên cia des ta Na ção, que está des per tan do o
olhar do mun do in te i ro? 

Mil ton Cam pos só nos de i xa uma op ção: avan -
çar sem pre con tra to dos os ris cos. Re i te ra mos que o
Bra sil é um país de si gual e in jus to. A nos sa luta para
tor ná-lo jus to? Já avan ça mos bas tan te nes sa di re -
ção? Será sem pre in co mum, mas, por ser ins ti gan te,
atrai, en vol ve, tor na-se pra ze ro sa, tan to mais que,
aos obs ti na dos e aos éti cos, não lhes fal ta o dom do
re co me ço.

Per gun tou-me o pre si den te, Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, se me se ria pos sí vel agra de cer,
em nome da fa mí lia, a ho me na gem que esta Casa
pres ta a Mil ton Cam pos. A lei do Se na do não per mi te
que fale des ta tri bu na, nes tes ins tan tes so le nes,
quem não exer ça man da to po pu lar. Te nho-o, e o exer -
ço ins pi ra do em Mil ton Cam pos, em sua es co la, em
seu exem plo de vida. Só os ho mens li vres pos su em o
dom de Mi nas. Ouso dizê-lo que o te nho, e, por isso,
pos so e devo agra de cer em nome da fa mí lia de Mil ton 
Cam pos, por este ato so le ne de ad mi ra ção e res pe i to
a um dos ma i o res ho mens pú bli cos de toda a his tó ria
mi ne i ra. 

De to das as re cen tes ma ni fes ta ções em lou vor
a Mil ton Cam pos, pe los cem anos de seu nas ci men to, 
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em Mi nas e no Bra sil, a mais to can te, a mais pura, a
mais pro fun da, foi a ce le bra ção da mis sa na Ba sí li ca
de Lour des, em Belo Ho ri zon te, na Rua da Ba hia,
pelo Car de al Dom Se ra fim Fer nan des de Ara ú jo, mi -
ne i ro de Mi nas No vas. O sen ti men to cris tão de Mil ton
Cam pos era uma dá di va su pe ri or e, por isso, como no 
sal mo do San to Ofí cio em Lour des, “... a sua me mó ria
não de sa pa re ce rá: o seu nome será re pe ti do de ge ra -
ção em ge ra ção”. (...) “Sua des cen dên cia será for te
so bre a ter ra, aben ço a da a ge ra ção dos ho mens re -
tos!” Este é o agra de ci men to do Se na do da Re pú bli -
ca, pela pre sen ça, en tre nós, da fa mí lia de Mil ton
Cam pos. 

O Se na do Fe de ral es ten de rá esta ho me na gem
a Mil ton Cam pos, fa zen do pu bli car, logo mais, am pla
se le ção de sua pro du ção in te lec tu al, na sé rie Gran -
des Vul tos que Hon ra ram o Se na do da Re pú bli ca.
Essa pu bli ca ção está sob a res pon sa bi li da de de um
dos mais emé ri tos pro fes so res da Uni ver si da de Fe -
de ral de Mi nas Ge ra is, o dou tor Raul Ma cha do Hor ta,
que está aqui na Mesa, ao nos so lado. Ele e os de ma -
is fa mi li a res de Mil ton Cam pos vi e ram de Belo Ho ri -
zon te e do Rio de Ja ne i ro para as sis tir a esta so le ni -
da de. Co nhe ço-os to dos. For mam, lu mi no sa men te, a
aben ço a da ge ra ção dos ho mens re tos.

A dou tri na so ci al de Mil ton Cam pos ex pres sa in -
clu si ve na com po si ção poé ti ca e real de Car los Drum -
mond de Andra de, que abre este dis cur so, de sa fia o
povo do Bra sil, em sua múl ti pla iden ti da de. Vive uma
tra je tó ria en vol vi da com a bru ta li da de da má dis tri bu i -
ção de ren da e da ri que za, exa cer ba da cada vez mais 
pela as si me tria en tre as na ções ri cas e po bres, na
mul ti pli ci da de dos po de res em con fli to no mun do in te -
i ro. Como diz Gu i ma rães Rosa: “O real não está nem
na sa í da nem na che ga da: ele se im põe pra gen te é
no meio da tra ves sia”. Mil ton Cam pos não era um pro -
fe ta, até por que os fa tos eco nô mi cos e po lí ti cos zom -
bam das pro fe ci as. Mil ton Cam pos era ao mes mo
tem po se re no e real, e sou be, por isso mes mo e por
toda a nos sa con tem po ra ne i da de, fa zer as tra ves si as
den tro de uma vi são cla ra, har mô ni ca, ver da de i ra. A
opi nião pú bli ca, im pul si o na da pela mí dia avas sa la do -
ra, co lo ca na or dem do dia, hoje mais do que nun ca,
os de sa fi os que ele iden ti fi cou: os di re i tos hu ma nos, a 
jus ti ça so ci al, a in clu são e a li ber da de. A ver da de é
que o tem po de hoje ame a ça as li ber da des e, em
meio às no vas tec no lo gi as, si na li za a tem pes ta de: o
tem po de um novo es cra vis mo, mais se ve ro e mais
am plo, por que atin ge a to dos os po vos do mun do. A ri -
que za e a po bre za das na ções apro fun dam os an ta -
go nis mos e ge ram os con fli tos que aí es tão à be i ra do
pre ci pí cio. 

Mil ton Cam pos pre pa rou-se para en fren tar es -
sas as si me tri as, mas fal ta ram-lhe, por duas ve zes, no
meio do ca mi nho, no pla no na ci o nal, o voto dos bra si -
le i ros e uma ade qua da dis po si ção cons ti tu ci o nal que
o le vas se à Vice-Pre si dên cia da Re pú bli ca, pos to do
qual al can ça ria, fa tal men te, a Pre si dên cia, onde es ta -
ria em con di ções de de fi nir os des ti nos do Bra sil. 

Ele es te ve mu i to pró xi mo. Por duas ve zes dis pu -
tou a Vice Pre si dên cia com João Gou lart, em 1955 e
em 1960. Já pen sa ram o que te ria sido do Bra sil se
Mil ton Cam pos ti ves se ven ci do João Gou lart na ele i -
ção para Vice-Pre si den te da Re pú bli ca em 1960? Mil -
ton era can di da to a vice de Jâ nio Qu a dros, na cha pa
da UDN. João Gou lart era can di da to a vice de Hen ri -
que Te i xe i ra Lott, na cha pa PSD/PTB. Na que le tem po
vo ta va-se, in de pen den te men te, no can di ta do a Pre si -
den te e no can di da to a Vice-Pre si den te, re gra que
per mi tia aos ele i to res re com bi nar as cha pas.

Já ima gi na ram como te ria fi ca do o Go ver no Fe -
de ral com a re nún cia de Jâ nio e com Mil ton Cam pos à 
sua fren te, no lu gar de João Gou lart? Te ria sido, por
cer to, um go ver no bem dis tin to do que foi o de Jan go.
Com cer te za, não te ria ha vi do re sis tên cia à pos se de
Mil ton Cam pos e, con se qüen te men te, não te ría mos
tido tam bém aque la bre ve ex pe riên cia par la men ta ris -
ta que mar cou o pri me i ro ano do go ver no João Gou -
lart. E não ha ven do nada, cer ta men te não te ria ocor ri -
do o mo vi men to que deu iní cio à re vo lu ção de 1964,
ins ta u ran do um re gi me de ex ce ção que du ra ria 21
anos.

Digo com se gu ran ça que, se Mil ton Cam pos ti -
ves se sido ele i to Vice-Pre si den te, a his tó ria po lí ti ca
do Bra sil te ria sido ou tra. Digo isso por que co nhe ci o
ca rá ter e o gê nio de Mil ton e sei que, com ele, as co i -
sas an da ri am de modo bem di ver so do que an da ram
com João Gou lart. Mas por uma des sas iro ni as da
His tó ria, o es pí ri to de Mil ton – o es pí ri to da to le rân cia,
do Esta do de Di re i to, do po der sub me ti do aos li mi tes
ins ti tu ci o na is – esse não era o es pí ri to que es ta va
com a ma i o ria. Isso ele ad mi tiu ao ex pli car com sim -
pli ci da de re ple ta de iro nia a sua der ro ta: “Per di por -
que meu opo nen te teve mais vo tos.” A ma i o ria vo tou
em Jan go, em um ou tro es pí ri to e, as sim, as co i sas
de ram no que de ram.

Fal tou-lhe o voto dos bra si le i ros, mas Mi nas não 
lhe fal tou ja ma is. Mil ton Cam pos é uma le gen da, um
ído lo re ve ren ci a do, na vida e na mor te, por todo o in fi -
ni to. Cem anos de po is, é nos so con tem po râ neo e o
será sem pre, de to das as ge ra ções. Mil ton vi veu o so -
nho e o de sa fio de uma so ci e da de igua li tá ria, de uma
só Mi nas, de um só Bra sil, de um mun do só, que pros -
se gue atri bu la do e in jus to. Di rei afi nal: nas ás pe ras
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tra ves si as de hoje, Mil ton Cam pos é o so nho por re a li -
zar-se. 

Mu i to obri ga do.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR FRANCELINO PEREIRA,
NA SESSÃO DE 30-8-01, QUE, REVISADO 
PELO ORADOR, REPUBLICA-SE NESTA
OPORTUNIDADE.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Com re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Edi son Lo bão, dis cí -
pu lo de Pe dro Ale i xo, como jor na lis ta e como ho mem
pú bli co, Sr. Pa dre José Car los Bran di Ale i xo, Srª He lo -
í sa Ale i xo Lus to sa, Sr. Ma u rí cio Bran di Ale i xo, Sr. Pre -
si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Car los Má rio
da Sil va Vel lo so, Sr. Go ver na dor Ron don Pa che co, Dr. 
Orlan do Vaz, ad vo ga do e pro fes sor mi ne i ro, Sr. Di re -
tor da Empre sa dos Cor re i os e Te lé gra fos de Mi nas
Ge ra is, Sr. Isra el Pi nhe i ro Fi lho, fi lho do cons tru tor de
Bra sí lia e re pre sen tan te do Go ver na dor Ita mar Fran -
co. Des de logo, o meu abra ço de es ti ma e de apre ço
ao Pa dre José Car los Ale i xo e a He lo í sa Ale i xo Lus to -
sa, fi lhos de Pe dro Ale i xo, a Ma ri sa Ale i xo e a Eli a na
Ale i xo, fi lhas de He lo í sa, a Ma u rí cio Ale i xo, fi lho de
Pe dro Ale i xo, e a Lú cia Ale i xo, fi lha de Ma u rí cio. 

Faço, pre li mi nar men te, a le i tu ra de um do cu -
men to, que, num qua dro pe que ni no, está na casa
onde nas ceu Pe dro Ale i xo, no dis tri to de Ban de i ran -
tes, Mu ni cí pio de Ma ri a na – casa que vi si tei a sós e,
de po is, em com pa nhia da fa mí lia. 

“O in fan te Pe dro Ale i xo ain da era mu i to pe que ni -
no, tan to que, para trans por tar o me ni no, fo ram fe i tos
dois ba la i os de ta qua ra, tipo ber çá rio. O que iria ser vir 
para trans por tar o me ni no, fo ram fe i tos dois ba la i os
de ta qua ra, tipo ber çá rio (...) O que iria ser vir para
trans por tar a cri an ça foi for ra do e acol cho a do, ten do
na par te su pe ri or a for ma de aba, para que o me ni no
fos se pro te gi do do sol. No ou tro foi co lo ca da uma pe -
dra, se me lhan te ao peso da cri an ça, para con tra ba -
lan çar. Os ba la i os fo ram al ça dos em um ar re io, tipo
can ga lha, e co lo ca dos no dor so de uma egüi nha
man sa e boa de sela, a qual foi pu xa da por um dos
em pre ga dos”.

Le vou um dia a vi a gem en tre Ban de i ran tes e
Ouro Pre to, pas san do por Ma ri a na e Pas sa gem, atra -
vés de tri lhas, à pro cu ra de ca mi nhos, nos va les e nos 
so pés das mon ta nhas. Hoje, pelo as fal to, me nos de
meia hora de au to mó vel. 

Estas mi nhas pa la vras, na co me mo ra ção do
cen te ná rio de Pe dro Ale i xo, nas cem de seus mais ín -
ti mos com pa nhe i ros de vi a gem, prin ci pal men te dos

fi lhos He lo í sa, Ma u rí cio, José Car los e Sér gio, que es -
tão aqui en tre nós, no Ple ná rio do Se na do da Re pú bli -
ca. Ouso in clu ir-me en tre os mais pró xi mos ami gos da 
fa mí lia. Fui, há pou cos dias, a cada um de les, em Belo 
Ho ri zon te, no Rio e em Bra sí lia. Em Belo Ho ri zon te,
vi si tei tam bém Eu zer Ale i xo, fi lho de Anto nio Ale i xo,
no ba ir ro Ouro Pre to, nas pro xi mi da des da Pam pu lha.
Com to dos, con ver sa mos de mo ra da men te, re me mo -
ran do a tra je tó ria de vida de Pe dro Ale i xo, ci da dão,
pro fes sor, jor na lis ta, ad vo ga do, es cri tor, ho mem pú -
bli co e es ta dis ta. 

Nós nos co nhe ce mos, Pe dro Ale i xo e eu, em
1944, logo que che guei, pela pri me i ra vez, a Belo Ho -
ri zon te, e de onde nun ca mais sa í mos, sal vo para o
exer cí cio de fun ções pú bli cas no Rio e em Bra sí lia.
Dali para a fren te – ele o ti mo ne i ro – nós o acom pa -
nha mos bem de per to, nos em ba tes po lí ti cos da vida
pú bli ca e no con ví vio fa mi li ar, quer na rua Tomé de
Sou za, qua se es qui na com a rua Ce a rá, quer, a par tir
de 1945, na rua Antô nio de Albu quer que, es qui na
com a rua Rio de Ja ne i ro, no ba ir ro de Lour des. A ca -
pi tal, su ces so ra de Ouro Pre to e, à épo ca, “a mais
nova no i va da Re pú bli ca”, ain da era pe que na, mas
gran de pe los seus ho mens pú bli cos. Estes, in cor rup -
tí ve is, os mais res pe i ta dos do País. Sa bía mos de Pe -
dro Ale i xo e de Mil ton Cam pos, para não ci tar mos ou -
tros mu i tos no mes de Mi nas, pelo que lía mos e ou vía -
mos no Pi a uí dis tan te. A Incon fi dên cia Mi ne i ra, em
Ouro Pre to, onde fora ba ti za do, em ju lho de 1902, na
mes ma Ma triz onde re pou sam os res tos mor ta is de
Ale i ja di nho, era a ma i or pa i xão e a gran de li ção de Pe -
dro Ale i xo. Sua vida foi tão lím pi da quan to a de Mil ton
Cam pos, cujo cen te ná rio de nas ci men to co me mo ra -
mos, em no vem bro do ano pas sa do, nes te Ple ná rio.
Ambos per ma nen te men te ilu mi na dos pe las li ções de
ci vis mo da fi gu ra ex po nen ci al de Ruy Bar bo sa, nume
tu te lar des ta nos sa Casa, o Se na do da Re pú bli ca.

Pe dro Ale i xo nas ceu no dia 1.º de agos to de
1901, sob os cu i da dos de pa ren tes de Úrsu la, sua
mãe, em Ban de i ran tes, dis tri to de Ma ri a na, a mais an -
ti ga ci da de, a mais an ti ga ca pi tal e tam bém o mais an -
ti go bis pa do de Mi nas. Me ses de po is, mu dou-se para
a vi zi nha ci da de de Ouro Pre to, re si dên cia de seus
pais, onde cur sou o pri má rio e par te do se cun dá rio,
ten do sido alu no bri lhan te do Co lé gio Ma lhe i ros. O Dr. 
Ri car do Fi ú za, que guar da do cu men tos e fo to gra fi as
des se edu can dá rio, con tou a Ma u rí cio Ale i xo que,
após uma ar güi ção do en tão me ni no Pe dro Ale i xo, o
pro fes sor, im pres si o na do com sua lu ci dez e de sen -
vol tu ra, ob ser vou: “Olhem, pres tem aten ção, este me -
ni no ain da será Pre si den te do Bra sil.” O va ti cí nio re a li -
zou-se, de cer ta for ma, pois Pe dro Ale i xo exer ceu a
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Pre si dên cia por qua tro dias, em abril de 1967, em
subs ti tu i ção a Cos ta e Sil va, que par ti ci pa va, em Pun -
ta del Les te, no Uru guai, do Encon tro de Pre si den tes
das Amé ri cas. Mas o frus tran te e do lo ro so na sua his -
tó ria é que ele não as su miu a Pre si dên cia da Re pú bli -
ca, em agos to de 1969, como de di re i to de ve ria, no
im pe di men to do che fe de Esta do, ca u sa do por gra ve
en fer mi da de.

A casa do pai, José Ca e ta no Ale i xo, em Ouro
Pre to, no lar go da Ma triz de Antô nio Dias, tom ba da,
como todo o ca sa rio cen tral de Ouro Pre to, tem be le -
za e his tó ria. No teto, pin tu ras ori gi na is, hoje res ta u ra -
das. Ou tras pes so as, ca ras a Mi nas e aos mi ne i ros,
tam bém mo ra ram ali. É o caso de Gu ig nard, o pin tor
Alber to da Ve i ga Gu ig nard. Nes sa casa fun ci o na,
hoje, a Fun da ção de Arte de Ouro Pre to, a FAOP.
Antes, ela fora ad qui ri da por Pe dro Ale i xo. He lo í sa
Ale i xo, a fi lha que ri da, re la ta: “A pe di do de Mil ton
Cam pos, hos pe dou nes sa casa o gran de ar tis ta – ta -
len to so e im por tan te – Gu ig nard. Ali ele pin tou um re -
tra to meu, de uma das ja ne las, com a vis ta de Ouro
Pre to. Esse qua dro me dá mu i ta ale gria.

Pe dro Ale i xo nas ceu em fa mí lia de boa si tu a ção, 
no co ra ção au rí fe ro de Mi nas. Seu pai, José Ca e ta no
Ale i xo, um dos sig na tá ri os do ma ni fes to de cri a ção do 
Par ti do Re pu bli ca no Mi ne i ro, o PRM, ca sou-se duas
ve zes. Do pri me i ro ca sa men to, com Ma ria de Assis
Fa ria Ale i xo, nas ce ram Antô nio Ale i xo e João Ale i xo.
Do se gun do, já vi ú vo, com Úrsu la Ma ria dos Anjos
Mar tins Qu in tão, nas ce ram Pe dro, Alber to, Lin dol fo,
Jo se fi no e Úrsu la, o mes mo nome da mãe. José Ca e -
ta no era um prós pe ro co mer ci an te ata ca dis ta em
Ouro Pre to, for ne ce dor de mer ca do ri as para vá ri as ci -
da des pró xi mas. To dos os fi lhos de José Ca e ta no Ale -
i xo têm his tó ria edi fi can te, va riá vel se gun do a vo ca -
ção e as vi cis si tu des de cada um. Di rei logo um pou co 
so bre a vida e o des ti no de sete dos seus fi lhos, para,
afi nal, ar ri ma do no tes te mu nho dos qua tro fi lhos de
Pe dro Ale i xo e de sua es po sa, Ma ri qui ta, con fi gu rar o
per fil do ho mem pú bli co que hoje aqui aus pi ci o sa -
men te es ta mos ho me na ge an do.

Mé di co de re no me, pro fes sor ca te drá ti co da Fa -
cul da de de Me di ci na em Belo Ho ri zon te, um de seus
fun da do res, Antô nio Ale i xo, o pri me i ro ir mão de Pe -
dro Ale i xo, es tu dou Me di ci na na Ba hia (de 1902 a
1907, in clu si ve) e no Rio, onde se for mou em fe ve re i ro 
de l909. Dis tin guiu-se em do en ças da pele, sí fí lis e le -
pra. De di cou-se to tal men te à pro fis são e ao ma gis té -
rio. Seu nome foi dado a vá ri os hos pi ta is, in clu si ve no
Pará (Be lém) e no Ama zo nas (Ma na us) Em Belo Ho -
ri zon te, em gra ve en fer mi da de, pe diu a Deus a gra ça
de mais anos de vida, para de di car-se, par ti cu lar men -

te, ao povo hu mil de, à po bre za. Res ta be le ci do, cum -
priu essa mis são ge ne ro sa men te, vin do a fa le cer em
8 de ju nho de 1943. Foi le va do nos om bros do povo
até a Igre ja de São José, no cen tro da ci da de. Foi uma 
con sa gra ção sem pre ce den tes na Ca pi tal mi ne i ra. A
exem plo do ir mão Pe dro Ale i xo, foi ve re a dor à Câ ma -
ra Mu ni ci pal de Belo Ho ri zon te. Pre si diu-a em 1937.
Seu con ví vio com Pe dro Ale i xo foi cons tan te e ca lo ro -
so. Anto nio Ale i xo é o nome da mi nha rua, em Belo
Ho ri zon te, em Lour des, no cen tro ur ba no e da alma
da ca pi tal mi ne i ra. Si tua-se en tre ar ra nha-céus e é co -
ber ta de ár vo res e flo res. Vai das cer ca ni as do Pa lá cio 
da Li ber da de, do Go ver no de Mi nas, aos ar re do res do 
Pa lá cio da Incon fi dên cia, da Assem bléia Le gis la ti va,
li gan do dois dos Po de res do Esta do, o Exe cu ti vo e o
Le gis la ti vo. 

O pai, José Ca e ta no Ale i xo, ho mem aus te ro e
de pos se, man dou o fi lho João Ale i xo es tu dar Di re i to
na Áus tria, em Vi e na. Mas quan do sou be que João se 
de di ca va não ao Di re i to, mas à Mú si ca, cor tou-lhe a
me sa da. E, ao des co brir que o fi lho Antô nio Ale i xo
aju da ra o ir mão, in clu si ve en vi an do-lhe di nhe i ro para
re tor nar ao Bra sil – o que en tão se fa zia de na vio –,
con si de rou essa aju da um cri me im per doá vel. Anto -
nio Ale i xo, que es tu da va Me di ci na em Sal va dor,
trans fe riu-se para a Fa cul da de do Rio de Ja ne i ro e
con se guiu em pre go para cus te ar os es tu dos e en vi ar
di nhe i ro para o re tor no do ir mão. O so bri nho Ma u rí cio
Ale i xo con fir mou essa his tó ria, que bem ilus tra o ri gor
pa ter no da épo ca. Mas as co i sas mu da ram, tan to
que, dis se Ma u rí cio, de po is eles se re con ci li a ram; o
tes ta men to não foi se quer apre sen ta do, tal vez por
dis po si ção do pró prio José Ca e ta no. Sa be mos que a
es co la an ti ga des ti na va-se a for mar ho mens eru di tos
e pre pa rá-los para o po der, para a di re ção da vida po -
lí ti ca, eco nô mi ca, so ci al e cul tu ral do Bra sil. Os abas -
ta dos fre qüen te men te edu ca vam seus fi lhos no ex te -
ri or. João, em Vi e na, ao pre fe rir o pi a no ao Di re i to,
rom peu com essa tra di ção e veio a ser um ex ce len te
pi a nis ta, apla u di do no ex te ri or e no Bra sil. 

Após o fa le ci men to de Úrsu la, em l961, Alber to
Ale i xo, que era grá fi co e re si dia no Rio, apa re ceu, de -
po is de lon ga au sên cia, na casa do so bri nho Ma u rí cio 
Ale i xo, na Rua Pium-I, no ba ir ro do Cru ze i ro, em Belo
Ho ri zon te, para pro por a ven da de sua par te na he -
ran ça ma ter na. Ma u rí cio con sul tou os ir mãos de
Alber to e ne nhum quis com prá-la. Ante a in sis tên cia
do tio, Ma u rí cio se dis pôs a ad qui ri-la, mas suas eco -
no mi as não co bri am o va lor des sa he ran ça, es ti ma da
em seis mil cru ze i ros. Só dis pu nha de qua tro mil. Tra -
vou-se en tão en tre eles um diá lo go ex tra or di ná rio.
Ma u rí cio que ren do pa gar o pre ço jus to e Alber to que -
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ren do re ce ber ape nas o va lor de que ne ces si ta va,
bem me nos. Só pre ci sa va e só ace i ta va mil e se is cen -
tos cru ze i ros: “Você não pode me for çar a re ce ber
mais do que eu pre ci so.” Ele que ria o di nhe i ro para
res ta be le cer a cir cu la ção do jor nal A Voz Ope rá ria,
ór gão do Par ti do Co mu nis ta, que fun ci o na va na Rua
Álva ro Alvim, na Ci ne lân dia, no Rio. O cer to é que o
jor nal vol tou a ser edi ta do. Co mu nis ta con vic to, Alber -
to ti nha gran de apre ço por Sta lin, que foi pre mi er e
pre si den te da an ti ga União das Re pú bli cas So ci a lis -
tas So vié ti cas, e, por isso, deu o nome de Sta lí nia a
sua fi lha, co nhe ci da como Nina. Em ja ne i ro de 1975,
Alber to foi pre so, no Rio de Ja ne i ro, acu sa do de ven -
der pu bli ca ções pro i bi das. Já com 72 anos e ado en ta -
do, pe diu à Jus ti ça que lhe per mi tis se vol tar para
casa, e em li ber da de res pon der ao pro ces so. Mas o
pro mo tor dis cor dou, ale gan do que se ele ti nha sa ú de
para pro ce der de ma ne i ra “sub ver si va”, te ria sa ú de
tam bém para su por tar, pre so, os ônus do seu “cri me”.
Os maus-tra tos do cár ce re agra va ram sua en fer mi da -
de. Trans fe ri do para o Hos pi tal Sou za Agui ar, fa le ceu
na mesa de ope ra ção, ví ti ma de ane u ris ma, em 7 de
agos to de 1975. Alber to, for ma do em bons edu can dá -
ri os, com gran de cul tu ra ge ral e par ti cu lar co nhe ci -
men to de por tu guês, la tim e fran cês, aju dou mu i to os
co le gas de tra ba lho que fre qüen ta vam cur sos em gi -
ná si os e co lé gi os. Di rei, fi nal men te, que a Co mis são
Espe ci al, ins ti tu í da pelo Pre si den te da Re pú bli ca,
Fer nan do Hen ri que Car do so, in clu iu, por una ni mi da -
de, o nome de Alber to Ale i xo en tre aque les que fa le -
ce ram em de pen dên ci as po li ci a is ou as se me lha das.
O De pu ta do Fe de ral Nil má rio Mi ran da, mi ne i ro, pre si -
den te da Co mis são de Di re i tos Hu ma nos da Câ ma ra
dos De pu ta dos, foi o re la tor do pro ces so pe ran te a
Co mis são Espe ci al. Alber to se dis tan ci ou vo lun ta ri a -
men te dos ir mãos, em ra zão de sua op ção po lí ti ca,
em bo ra os es ti mas se mu i to. Essa pos tu ra le vou-o a
não in gres sar no ga bi ne te do ir mão, en tão Vice-Pre si -
den te da Re pú bli ca, no Con gres so Na ci o nal, na oca -
sião em que um gru po des lo cou-se para Bra sí lia, a
fim de de fen der in te res ses da ca te go ria dos grá fi cos.
Por en ten der que po de ria cons tran ger o ir mão, per -
ma ne ceu no cor re dor, en quan to os ou tros man ti nham 
au diên cia com Pe dro Ale i xo. O Vice-Pre si den te en -
tris te ceu-se ao sa ber, de po is, des se ges to, pois te ria
pra zer em re ce ber o ir mão. 

Lin dol fo Ale i xo pos su ía uma grá fi ca e, aos 44
anos, in gres sou na Impren sa Ofi ci al do Go ver no de
Mi nas, na Ave ni da Au gus to de Lima, en tre as Ruas
Rio de Ja ne i ro e Espí ri to San to. Nela tra ba lhou até
apo sen tar-se, em l975, de po is de ocu par vá ri as fun -
ções de che fia. Enal te cia a Impren sa Ofi ci al, por que

dela de pen dem to das as re par ti ções do Esta do. A
Impren sa Ofi ci al sem pre foi um cen tro de for ma ção
cul tu ral, não ape nas pela edi ção do ór gão ofi ci al do
Esta do, o Mi nas Ge ra is, como tam bém por suas pu -
bli ca ções de in te res se das ins ti tu i ções pú bli cas e cul -
tu ra is. Lin dol fo sem pre es te ve mu i to pre sen te nos
acon te ci men tos da fa mí lia, es pe ci al men te os de Pe -
dro Ale i xo, de quem re ce bia gran des aten ções.

Jo se fi no Ale i xo, o quin to ir mão de Pe dro Ale i xo,
der ma to lo gis ta ilus tre, pro fes sor ca te drá ti co da Fa cul -
da de de Me di ci na, di re tor do De par ta men to de Le pra
do Go ver no de Mi nas por mu i tos anos, se guiu com
êxi to a pro fis são do ir mão Antô nio Ale i xo. O sen ti men -
to fa mi li ar foi uma cons tan te em sua vida. De vo ta va
gran de ad mi ra ção a Pe dro Ale i xo. Gos ta va de po lí ti -
ca, mas não che gou a dis pu tar car gos ele ti vos. 

Úrsu la Ale i xo Ânge lo, tra zen do o nome da mãe,
foi uma pro fes so ra exem plar do Gru po Esco lar Ba rão
de Ma ca ú bas, no ba ir ro da Flo res ta, nas pro xi mi da -
des da Ave ni da do Con tor no. Sem pre exal ta da por
suas vir tu des, pe los ex-alu nos e pelo es po so, o mé di -
co ve te ri ná rio Pa u lo Ânge lo, man te ve ca ri nho so con -
ví vio com a fa mí lia. Cu i dou par ti cu lar men te da mãe,
que com ela re si diu até a mor te. Úni ca irmã, Pe dro
Ale i xo de di cou-lhe gran de afe i ção. Ele a via sem pre,
em suas fre qüen tes, qua se diá ri as, vi si tas à mãe. 

Pe dro Ale i xo nas ceu, por tan to, no seio de uma
hon ra da fa mí lia mi ne i ra, uma fa mí lia re pu bli ca na des -
de a pri me i ra hora, fi lho de pai ri go ro so e de mãe pi e -
do sa, en tre ir mãos que se des ta ca ram pela for ta le za
de suas per so na li da des e de suas con vic ções. A in cli -
na ção de Pe dro para a po lí ti ca ma ni fes tou-se bem
cedo, em Ouro Pre to, no agi ta do am bi en te da casa de 
ne gó ci os de seu pai, onde o fo gão es ta va per ma nen -
te men te ace so, fre qüen ta da dia e no i te por co mer ci -
an tes, ami gos, fre gue ses e tro pe i ros. Entre as mon ta -
nhas, Ouro Pre to é ge ral men te de cli ma mu i to frio. Por 
ve zes, a bru ma cola no chão de suas ruas es tre i tas,
no cen tro e nas cer ca ni as da ci da de. Ali, no ar ma zém
co mer ci al, os vi si tan tes se dis tra íam ofe re cen do uma
mo e da ao me ni no Pe dro para que fi zes se dis cur sos.
Pe dro, pe que ni no, su bia numa das enor mes me sas
do ar ma zém e a to dos en can ta va com a sua ora tó ria
pre co ce. Ma u rí cio, que ou viu essa his tó ria da avó
Úrsu la, ob ser va que a fa ci li da de ina ta de fa lar era no -
ta da em Pe dro Ale i xo des de os qua tro anos de ida de:
um dos pri me i ros al bo res de sua for ma ção e de seu
des ti no. 

José Ca e ta no Ale i xo e sua fa mí lia acom pa nha -
ram o mo vi men to de fun da ção de Belo Ho ri zon te, a
nova ca pi tal, onde Pe dro Ale i xo en tra ria de fato na po -
lí ti ca, para a qual pa re cia tão na tu ral men te vo ca ci o -
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na do. Lá ele ter mi nou o cur so se cun dá rio e es tu dou
Di re i to. Na for ma tu ra, em 1922, re ce beu o Prê mio Rio
Bran co, des ti na do ao me lhor alu no da tur ma. Como
ad vo ga do, ele co nhe ceu a po bre za, a mi sé ria, as di fi -
cul da des de mu i tas fa mí li as e ba ir ros de Belo Ho ri -
zon te. Seu fi lho, o Pa dre José Car los Bran di Ale i xo,
lem bra que o pai ti nha gran de pre o cu pa ção com as
cri an ças ca ren tes, com a po bre za e com as de si gual -
da des so ci a is. Por isso, ele pen sou: Não só na ad vo -
ca cia devo atu al. Ingres sou en tão no jor na lis mo. Fun -
dou, em 1928, ao lado de Jus ce li no Bar bo sa e Álva ro
Men des Pi men tel, o Esta do de Mi nas, um jor nal que
iria acom pa nhar a ado les cên cia e a mo der ni za ção de
Belo Ho ri zon te, en tão com pou co mais de 30 anos,
hoje com mais de 2 mi lhões e meio de ha bi tan tes.
Essa sua in cur são pelo jor na lis mo é re al ça da por dois 
de seus fi lhos, José Car los Bran di Ale i xo e Ma u rí cio
Ale i xo. A am bos, a mãe, dona Ma ri qui ta, des cre veu o
en tu si as mo de Pe dro quan do saiu o pri me i ro nú me ro
do jor nal: “Era ma dru ga da e ele en trou em casa numa 
ale gria pou co co mum, di zen do: Acor da, Ma ri qui ta.
Veja! Este é o jor nal que es ta mos fa zen do.” Pe dro Ale -
i xo sem pre con si de rou o Esta do de Mi nas como uma 
das suas ma i o res re a li za ções. “Este é um jor nal com -
ple to”, cos tu ma va di zer, che io de or gu lho. Essa sua
ín ti ma li ga ção com o jor nal e a se ri e da de com que
sem pre o ad mi nis trou fo ram de ter mi nan tes quan do o
Esta do de Mi nas pas sou para o gru po dos Diá ri os
Asso ci a dos. Assis Cha te a u bri and, co man dan te do
con glo me ra do, con fi ou a pre si dên cia do ór gão a Pe -
dro Ale i xo. Por ele, Cha tô ti nha ver da de i ra ve ne ra ção,
a pon to, como tam bém lem bra o Pa dre Ale i xo, de
“con si de rá-lo um ver da de i ro lí der, um gran de co man -
dan te no Esta do de Mi nas, con du zin do-o com gran -
de pul so e com os po de res que ha via re ce bi do, mas
sem de les ja ma is abu sar”. Pe dro Ale i xo per ce beu,
tam bém, a ne ces si da de de um man da to po pu lar para
pro mo ver a jus ti ça e o pro gres so. Daí para a po lí ti ca
foi um pulo, co me çan do como ve re a dor de Belo Ho ri -
zon te, em 1927. 

Nes sa con di ção, Pe dro Ale i xo teve a opor tu ni -
da de de li de rar a cam pa nha ele i to ral para pre en chi -
men to de uma vaga no Con se lho Mu ni ci pal da ca pi tal
mi ne i ra, quan do se im plan tou no Bra sil, pela pri me i ra
vez, o voto se cre to numa ele i ção. O seu can di da to vi -
to ri o so foi Ma ga lhães Dru mond, que hoje dá nome a
uma rua que fica en tre a Ave ni da do Con tor no e a Rua 
Pri ma ve ra, no ba ir ro de San to Antô nio, em Belo Ho ri -
zon te. Pe dro Ale i xo re ce beu dos com pa nhe i ros, de
pre sen te, em re co nhe ci men to pelo seu de sem pe nho
na cam pa nha, uma es tá tua do sím bo lo da Re vo lu ção
Fran ce sa, de 75cm de al tu ra, com o lema Jour de

Glo i re, “Dia de Gló ria”, ca ri nho sa men te guar da da no
es cri tó rio re si den ci al de Ma u rí cio Ale i xo, na Rua
Espí ri to San to, em fren te ao Mi nas Tê nis Clu be. Uma
re lí quia das gló ri as de Pe dro Ale i xo. 

Como pro fes sor, ad vo ga do, jor na lis ta e po lí ti co,
Pe dro Ale i xo era um cul tor da lín gua por tu gue sa e um
se ve ro ana lis ta dos tex tos que che ga vam a suas
mãos. Ti nha uma gran de cons ciên cia dos pro ble mas
so ci a is, era ri go ro so con si go mes mo, es pe ci al men te
na ad mi nis tra ção dos bens pú bli cos. Di zia: “Se os es -
per tos sou bes sem quão é bom ser ho nes to, sê-lo-iam 
até por es per te za.” E mais: “As au to ri da des de vem
ge rir os bens pú bli cos como se fos sem pró pri os, sa -
ben do que não o são.” Qu an do, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos, vo ta va con tra au men tos aos par la men ta res e
era voto ven ci do, de vol via a par te dos seus pro ven tos
que ha via sido acres ci da. Entre ga va o di nhe i ro à Te -
sou ra ria, que lhe emi tia o res pec ti vo re ci bo. Sem alar -
de. 

Em 1966, Mi nis tro da Edu ca ção do Go ver no
Cas tel lo Bran co, de sig nou seu fi lho ca çu la, Sér gio, de 
25 anos, que em Bra sí lia lhe fa zia com pa nhia, para
ofi ci al de ga bi ne te, sem que este au fe ris se des se em -
pre go qual quer re mu ne ra ção. Essa si tu a ção fez com
que o jo vem ace i tas se o pri me i ro em pre go que lhe foi
ofe re ci do por Her bert Ma ga lhães Dru mond, que pre -
si dia o Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho, na Rua Cu ri ti -
ba, em Belo Ho ri zon te, e de i xas se o con ví vio do pai,
indo vi ver na ca pi tal de Mi nas. Esse epi só dio bem de -
mons tra a pos tu ra de Pe dro Ale i xo con trá ria ao ne po -
tis mo, uma pra ga ain da mu i to pra ti ca da en tre nós, no
Ju di ciá rio, no Le gis la ti vo e no Exe cu ti vo. É uma erva
da ni nha, de di fí cil ex ter mí nio.

Pe dro Ale i xo teve mu i tas ami za des que se gui -
am ou ex tra po la vam as li nhas po lí ti co-par ti dá ri as.
Uma de las foi a de Mil ton Cam pos, pa dri nho de ba tis -
mo e de ca sa men to de seu fi lho Ma u rí cio Ale i xo, fun -
da dor e cor re li gi o ná rio da União De mo crá ti ca Na ci o -
nal, a UDN. A ami za de com Mil ton Cam pos era a mais 
an ti ga, pois fo ram co le gas no cur so de Di re i to. Eram
tam bém com pa nhe i ros de pro fis são, de es cri tó rio, na
vida par la men tar e no ma gis té rio. Ambos co la bo ra -
ram na re da ção e as si na ram o Ma ni fes to dos Mi ne i -
ros, em 1943. 

Em Mi nas, não se fala de Mil ton Cam pos sem
men ci o nar Pe dro Ale i xo. Os mi ne i ros pra ti ca men te os 
con fun dem na mes ma ima gem, na mes ma vo ca ção,
no mes mo des ti no. Uma ami za de que cres ceu e se
for ta le ceu no tem po, sem al te ra ção, em bo ra ti ves sem 
es ti los di fe ren tes. Ele i to go ver na dor de Mi nas, Mil ton
Cam pos fez de Pe dro seu Se cre tá rio do Inte ri or e Jus -
ti ça. Era a fi gu ra ma i or do novo go ver no. A ma lí cia dos 
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mi ne i ros, uma só. Mu i tas ve zes Mil ton, ao ou vir um
pe di do, di zia: “Fale com o Pe dro, pri me i ro. Re ti ra da a
vír gu la, sur giu a ex pres são Pe dro Pri me i ro. 

A ami za de e o res pe i to en tre am bos eram evi -
den tes, tan to que, se dis pu ta vam o mes mo car go, vo -
ta vam um no ou tro. Ma u rí cio Ale i xo, ao lado do pai,
es pan tou-se ao vê-lo vo tar em Mil ton Cam pos na ele i -
ção de 1954. Re la ta Ma u rí cio: “Meu pai per ce beu o
meu es pan to e dis se: ‘É exa ta men te isto – nós de ve -
mos, por uma ques tão de cons ciên cia, vo tar na que le
can di da to que con si de ra mos o me lhor. Por isso, não
voto em mim. Voto no Mil ton’. Ain da sor riu prá mim e
fa lou: ‘Olha, eu te nho a im pres são que o Mil ton, por
ami za de, vo ta rá em mim tam bém’. Vim de po is a ter a
con fir ma ção. O Caio Di ran, meu co le ga de tur ma, que 
mo ra va em fren te à casa de Mil ton Cam pos, na rua
To más Gon za ga, em Lour des, viu o Dr. Mil ton dis tri bu -
ir cé du las de Pe dro Ale i xo aos ele i to res.” Ele e Pe dro
Ale i xo dis pu ta vam, nas ele i ções de 1954. Isso evi den -
ci a va a mo dés tia de Pe dro Ale i xo. 

A dor ma i or de Mil ton Cam pos – já o dis se em
dis cur so em sua ho me na gem, nes ta Casa – foi o tor -
men to que, em agos to de 1969, como Vice-Pre si dên -
cia da Re pú bli ca, vi veu Pe dro Ale i xo, im pe di do de as -
su mir a Pre si dên cia da Re pú bli ca. Ele era seu ami go,
com pa dre e ir mão, co le ga de ad vo ca cia no Edi fí cio
Ma ri a na, em Belo Ho ri zon te, ali a do in se pa rá vel nas
lu tas de mo crá ti cas des de os ban cos uni ver si tá ri os –
sem dú vi da, por lon gos anos, seu mais au tên ti co
com pa nhe i ro de vi a gem. 

Ou tra for te ami za de man ti da por Pe dro Ale i xo,
exem plar mes mo, foi a de Jus ce li no Ku bits chek, pa -
dri nho de ba tis mo de Sér gio Ale i xo e seu opo si tor no
Par ti do So ci al De mo crá ti co-PSD. Embo ra mu i tas ve -
zes ad ver sá ri os in con ci liá ve is nas tri bu nas do povo,
fo ram bons ami gos. Um exem plo foi o seu dis cur so
pro fe ri do na Câ ma ra dos De pu ta dos, em 28 e se tem -
bro de 1955. Con vi da do pelo in ter ven tor Be ne di to Va -
la da res, em nome de Ge tú lio Var gas, para pre fe i to de
Belo Ho ri zon te, em 1938, Pe dro Ale i xo re cu sou, guar -
dan do re ser va a res pe i to. Mais tar de, em 1940, Be ne -
di to fez o mes mo con vi te a Jus ce li no, que en tão con -
sul tou Pe dro Ale i xo: “Eu es tou re ce ben do do Be ne di to 
um con vi te para ser pre fe i to de Belo Ho ri zon te. Per -
gun to se a nos sa ami za de con ti nu a rá se eu ace i tar o
con vi te.” Pe dro Ale i xo res pon deu: “Fi ca re mos em
cam pos po lí ti cos opos tos, mas a nos sa ami za de con -
ti nua.” Com o nas ci men to de Sér gio, o fi lho ca çu la de
Pe dro, Jus ce li no en trou eu fó ri co na casa de Pe dro, di -
zen do: “Pe dro, Pe dro, es tou sa ben do que nas ceu aí o
meu afi lha do.” Pe dro res pon deu: “Isso mes mo.” Jus -
ce li no: “E pa dri nho man da al gu ma co i sa?” Pe dro:

“Man da tudo.” Jus ce li no: “Então nas ceu Pe dro Ale i xo
Fi lho.” E Pe dro: “Me nos no nome!” Enquan to isso, JK,
pre fe i to de Belo Ho ri zon te, ino va dor, oti mis ta, to ma do 
pela mo der ni da de, pro je ta va-se em Mi nas. E to dos
nós, Pe dro Ale i xo à fren te, o com ba tía mos. No fun do,
to dos nós o ad mi rá va mos.

Jus ce li no, em 1974, ele i to mem bro da Aca de -
mia Mi ne i ra de Le tras, con vi dou Pe dro para pro nun ci -
ar o dis cur so de sa u da ção, na sua pos se. No en tan to,
in ver sa men te, cou be a Jus ce li no, mes mo an tes de
seu in gres so na hoje cha ma da casa de Vi val di Mo re i -
ra, fa lar, emo ci o na do, em nome dela, no ade us ao
ami go Pe dro Ale i xo, em 4 de mar ço de 1975.

Ho mens de tem pe ra men tos dis tin tos, Pe dro
Ale i xo e Ma ga lhães Pin to ti nham em co mum a cren ça 
na li ber da de e na de mo cra cia. O pró prio Ma ga lhães,
ao de fi nir o seu re la ci o na men to com Pe dro Ale i xo,
lem bra que a ami za de en tre os dois fora se la da em
1943, por oca sião do Ma ni fes to dos Mi ne i ros, de
que fo ram ar ti cu la do res, re da to res e subs cri to res.
Esti ve ram jun tos na fun da ção da UDN, no Go ver no
Mil ton Cam pos, no mo vi men to de 1964 e no Go ver no
Cos ta e Sil va. O vín cu lo de ami za de en tre es ses dois
mi ne i ros ilus tres foi lem bra do pelo fi lho José Car los
Bran di Ale i xo, que pe diu a Ma ga lhães para pre fa ci ar o 
li vro Pe dro Ale i xo: tes te mu nhos e li ções. Res pe i ta -
vam-se, sem ja ma is ab di car do di re i to de dis cor dar. 

Na ver da de, to dos nós fi ca mos logo pró xi mos
da ín cli ta ge ra ção de Pe dro Ale i xo e Mil ton Cam pos e, 
pou co de po is, tam bém da de Ma ga lhães Pin to, de es -
tir pe di ver sa, mas ali a do va lo ro so nas lu tas pela der -
ru ba da do ar bí trio do Esta do Novo. Eram, po rém, no
ima gi ná rio de Mi nas e nas li des po lí ti cas, bas tan te di -
fe ren tes. To dos éra mos com pa nhe i ros de to dos. Ma -
ga lhães foi Se cre tá rio da Fa zen da no Go ver no de Mil -
ton Cam pos e, de po is, Mi nis tro das Re la ções Exte ri o -
res no Go ver no de Cos ta e Sil va. Foi, ao lado de sua
me i ga es po sa, Be re ni ce, pa dri nho de ca sa men to de
He lo í sa com o en ge nhe i ro Car los Lus to sa. No re côn -
di to de sua for ma ção, po rém, Pe dro Ale i xo nun ca su -
pe rou sua re sis tên cia a Ma ga lhães Pin to. E – sur pre -
sa para mu i tos até hoje – não vo tou em Ma ga lhães
para o Go ver no de Mi nas, em 1960. Di-lo me lhor, em
nos sa con ver sa, Ma u rí cio Ale i xo: “No Foro de De ba -
tes Po lí ti cos or ga ni za do pelo jor na lis ta Fe li pe Dru -
mond, no an ti go pré dio da Assem bléia Le gis la ti va, na
Rua dos Ta mo i os, este per gun tou a meu pai: ‘Dr. Pe -
dro Ale i xo, para en cer rar e para aca bar com a bo a ta -
ria que cor re pela ci da de, gos ta ria que o se nhor dis -
ses se, de pú bli co, se vo tou ou não vo tou no Dr. José
de Ma ga lhães Pin to?’. Pe dro Ale i xo, que não es pe ra -
va aque la per gun ta, dis se: ‘Não vo tei, mas dei ao Dr.

22832 Quarta-fe i ra  27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2002

    519NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



José de Ma ga lhães Pin to as ra zões pe las qua is não
vo ta ria nele. Ele con cor dou co mi go’.” 

No pri me i ro tri mes tre de 1960, fo mos a São Pa -
u lo – Ma ga lhães Pin to, José Apa re ci do de Oli ve i ra,
Orlan do M. de Car va lho e eu – para um en con tro de
na tu re za so ci al e po lí ti ca na bela re si dên cia de Ro -
ber to de Abreu So dré, na Rua Ingla ter ra, no Jar dim
Eu ro pa. Ele vi ria a ser go ver na dor de São Pa u lo e Mi -
nis tro das Re la ções Exte ri o res no Go ver no do Pre si -
den te da Re pú bli ca José Sar ney. Ali, em flo ri da re cep -
ção, se de ba tia a po lê mi ca can di da tu ra de Jâ nio Qu a -
dros à Pre si dên cia da Re pú bli ca e, na tes si tu ra das
di fe ren tes ali an ças, as ele i ções para os go ver nos dos
Esta dos, es pe ci al men te Mi nas Ge ra is. Ma ga lhães
Pin to, nos so can di da to ao Go ver no de Mi nas, ti nha
como vi tal sua apro xi ma ção com Jâ nio Qu a dros. Re -
pen ti na men te, um bur bu ri nho: Ma ga lhães re ce be ra
uma car ta de Pe dro Ale i xo, pe din do-lhe que aguar -
das se a con ven ção da UDN mi ne i ra para o lan ça men -
to de sua can di da tu ra ao Go ver no de Mi nas. Enten dia
Pe dro Ale i xo que o apo io an te ci pa do do Par ti do Li ber -
ta dor, o PL de Raul Pil la, à can di da tu ra de Ma ga lhães
Pin to tra du zia uma for ma con cre ta de pres são so bre
a con ven ção da UDN mi ne i ra. Di zia Pe dro Ale i xo, di ri -
gen te ude nis ta, que esse apo io vi sa va a tor nar aque la 
can di da tu ra um fato con su ma do. Na vol ta ao Othon
Pa la ce Ho tel, pela ma dru ga da, re di gi mos a car ta-res -
pos ta em que Ma ga lhães Pin to anun ci a va até sua de -
sis tên cia, ma ni fes tan do, po rém, a ex pec ta ti va de no -
vos en ten di men tos em tor no do as sun to, em nos so
re gres so a Mi nas. Fui eu quem trou xe a car ta-res pos -
ta a Pe dro Ale i xo, em Bra sí lia. Com ele es ti ve no Bra -
sí lia Pa la ce Ho tel, na épo ca o lo cal onde se con cen -
tra vam os lí de res po lí ti cos, e em seu apar ta men to, na
Su per qua dra Sul 105. Con ver sa mos lon ga men te, en -
tre re cor da ções e aná li ses da evo lu ção dos fa tos po lí -
ti cos do Bra sil e de Mi nas. A con ven ção da UDN lan -
çou o nome de Ma ga lhães ao Go ver no de Mi nas e a
ali an ça en tre ele e Jâ nio tor nou am bas as can di da tu -
ras im ba tí ve is. 

Per ten cen te a uma ge ra ção de po lí ti cos mi ne i -
ros que fa zi am – e ain da hoje fa zem – res tri ções ao
po der eco nô mi co, a po si ção de Pe dro Ale i xo era cla -
ra: o di re i to de pro pri e da de deve sem pre res pe i tar o
in te res se so ci al. Jun to com Mil ton Cam pos e ou tros
mi ne i ros ilus tres de seu tem po, Pe dro Ale i xo in te gra -
va um gru po de li be ra is pro fun da men te sin to ni za dos
com o pen sa men to cris tão. Ne les, o li be ra lis mo e o
cris ti a nis mo con ver gi am de for ma ino va do ra, na su -
pe ra ção das di ver gên ci as en tre es sas duas dou tri nas
nos tem pos que an te ce de ram aque la ge ra ção, ou
seja, nos tem pos do li be ra lis mo do mi nan te. 

Essa pre o cu pa ção so ci al vi nha de den tro dele
pró prio e se ma ni fes ta va no seu com por ta men to
como ci da dão. Ja ma is se ape gou a co i sas ma te ri a is.
Com os ho no rá ri os da ad vo ca cia, ad qui riu, em Mi nas, 
uma fa zen da, e, de po is, doou-a à Fun da ção São
José, por ele cri a da jun to com JK e que até hoje fun ci -
o na em Esme ral das, na Re gião Me tro po li ta na de Belo 
Ho ri zon te. Como pai de fa mí lia, sua pre o cu pa ção foi
des ti nar a ma i or ri que za que um pai pode dar aos fi -
lhos: edu ca ção. He lo í sa, a fi lha, con ta: “Pa pai era a fa -
vor de for te tri bu ta ção so bre a he ran ça, por en ten der
que o her de i ro mu i tas ve zes se tor na um pa ra si ta, já
que não pre ci sa pro du zir. Na vi são dele, os fi lhos te ri -
am que es tar pre pa ra dos para cons tru ir, cada um, a
sua pró pria vida. Ter um cur so su pe ri or era uma exi -
gên cia da qual ne nhum de nós po de ria fu gir.” Pe dro
Ale i xo foi um ino va dor e, por isso, es ti mu lou He lo í sa a
fa zer o cur so su pe ri or. Ela se for mou em Le tras Ne o -
la ti nas. Qu an do seu pai, Pe dro Ale i xo, fa le ceu, em
1971, seu pa tri mô nio se re su mia a um apar ta men to
em Bra sí lia. A casa em que mo ra va, em Belo Ho ri zon -
te, já per ten cia à Fun da ção São José. Não é de se
sur pre en der, por tan to, que as res tri ções de Pe dro
Ale i xo ao mau uso do po der eco nô mi co te nham se
ma ni fes ta do es pe ci al men te for te em re la ção aos ban -
que i ros e aos ju ros ou à usu ra. Em 1962, apre sen tou
um pro je to de lei es ta be le cen do que a taxa de ju ros
não po de ria nun ca ser su pe ri or a 12% ao ano, qual -
quer que fos se a na tu re za do con tra to, do em prés ti mo 
ou da tran sa ção. Essa an ti ga pro pos ta está in cor po ra -
da na Cons ti tu i ção vi gen te, no pa rá gra fo ter ce i ro de
seu ar ti go 192. Não pe gou  mas está lá, no tex to cons -
ti tu ci o nal vi gen te. 

Por que Pe dro Ale i xo, de con vic ções de mo crá ti -
cas his to ri ca men te ina ba lá ve is, ace i tou ser o Vice de
Cos ta e Sil va? O ci en tis ta po lí ti co José Car los Bran di
Ale i xo, seu fi lho, res pon de: “Por que quan do Pe dro
Ale i xo ace i tou, nós já es tá va mos no Esta do de Di re i to 
e o seu em pe nho era o de que o País não sa ís se des -
se Esta do e, pro gres si va men te, eli mi nas se os efe i tos
dos atos de ex ce ção que ain da per du ra vam. O Pre si -
den te da Re pú bli ca não dis pu nha de qual quer ins tru -
men to de ex ce ção para go ver nar.” O que im pe ra va
na que le mo men to era a Cons ti tu i ção de ja ne i ro de
1967, apro va da pelo Con gres so Na ci o nal. 

Ante ri or men te, José Ma ria Alkmim, ami go de
lon ga data do Pre si den te Cas tel lo Bran co, que o cha -
ma va afe ti va men te de “meu cabo” – alu são ao fato de
Alkmim ter fe i to o ser vi ço mi li tar, em Belo Ho ri zon te,
sob seu co man do – foi ele i to Vice-Pre si den te da Re -
pú bli ca para, aos olhos da Na ção, ate nu ar a pre sen ça 
mi li tar, do mi nan te no qua dro po lí ti co na ci o nal. O ima -
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gi ná rio era o de que ele não as su mi ria a Pre si dên cia.
No caso de Pe dro Ale i xo, o ima gi ná rio era o de que te -
ría mos um Vice que po de ria as su mir a Pre si dên cia da 
Re pú bli ca. 

Qu an do os mi nis tros mi li ta res cha ma ram o
Vice-Pre si den te ao Rio de Ja ne i ro para con ver sar, de -
vi do à do en ça do Pre si den te Cos ta e Sil va, Pe dro Ale -
i xo pe diu à fi lha He lo í sa para en con trar-se com ele no
ae ro por to San tos Du mont. A par tir des se mo men to,
arma-se uma ope ra ção de des pis ta men to. He lo í sa
não en con tra o pai no San tos Du mont. Vai, en tão, ao
Ga leão. Tam bém não o en con tra. “Nin guém – dis -
se-nos ela – dava qual quer in for ma ção so bre a che -
ga da dele.” Na ver da de, ele já ha via che ga do e es ta va 
re u ni do com os mi nis tros mi li ta res no Mi nis té rio da
Ma ri nha. “Mais tar de, ele foi para mi nha casa e ali fi -
cou pre so”, dis se He lo í sa, que, en tão, to mou co nhe ci -
men to de tudo. Ma u rí cio Ale i xo: “Meu pai dis se aos
mi li ta res que o Pre si den te Cos ta e Sil va tam bém de -
se ja va re vo gar o AI-5 e que o fa ria após a ou tor ga da
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 1. Os mi li ta res dis se ram:
‘Mas ele é mi li tar e o se nhor não’. Aí, meu pai dis se:
‘Se este é o fun da men to, não te mos mais o que con -
ver sar. Gos ta ria de vol tar para Bra sí lia, mas, an tes,
pre ci so en con trar mi nha fi lha’.” Pa dre José Car los:
“Foi uma pena, por que a pos se do meu pai na Pre si -
dên cia da Re pú bli ca fa ci li ta ria o re tor no rá pi do ao
Esta do de Di re i to.”

Não dá para es que cer ja ma is a pro fis são de fé
no povo e na de mo cra cia ex pres sa por Pe dro Ale i xo,
em cé le bre dis cur so, no ano de 1951, na Assem bléia
Le gis la ti va de Mi nas, con for me ob ser va Ma u rí cio Ale -
i xo: “Se ama nhã as ins ti tu i ções de mo crá ti cas pe ri cli -
ta rem, se as li ber da des pú bli cas fo rem cons pur ca das, 
se a im pren sa vol tar a ser amor da ça da, se o povo for
es cor ra ça do das pra ças pú bli cas, não pre ci sam in da -
gar meu pa ra de i ro. Na pri me i ra trin che i ra que se ras -
gar na ge ne ro sa ter ra de Mi nas, aí me en con tra rão lu -
tan do pelo Bra sil li vre.”

Como dis se nas ho me na gens do Se na do a Mil -
ton Cam pos, o brus co e inu si ta do im pe di men to a Pe -
dro Ale i xo de as su mir a Pre si dên cia da Re pú bli ca,
trou xe a pa la vra de Mil ton Cam pos a esta Casa, em
apo io ao ami go e Vice-Pre si den te da Re pú bli ca. Foi
aqui, em ou tu bro de 1969, que Pe dro Ale i xo pro du ziu
a sua úl ti ma ma ni fes ta ção po lí ti ca de amor e res pe i to
ao prin cí pio da le ga li da de de mo crá ti ca. Mil ton Cam -
pos in da ga va: “Mas por que se lan çou mão de um pro -
ces so iné di to, quan do a Cons ti tu i ção, nes se par ti cu -
lar bem fun da da na tra di ção re pu bli ca na e na na tu re -
za das co i sas, pre viu o pro ces so cer to e pru den te?
(...) Era mu i to cla ro o ar ti go 79 da Cons ti tu i ção: ‘Subs -

ti tui o Pre si den te, em caso de im pe di men to e su ce -
de-lhe, no de vaga, o Vice-Pre si den te.’ (...) Por que
en tão com pli car e trans for mar em cri se pro ble ma tão
sim ples e de so lu ção na tu ral, tão cla ra men te pre vis -
ta? (...)”. Te ria sido, na ex pres são de Mil ton Cam pos,
“a hu mil de e se ve ra sub mis são à Lei”. 

Numa en tre vis ta à re vis ta Veja, em mar ço de
1975, Pe dro Ale i xo con tou: “Não as su mi a Pre si dên -
cia da Re pú bli ca por que eu ha via sido na que le tem po, 
como sou até hoje, in tran si gen te men te im pug na dor
do AI-5. Eu con si de rei que o AI-5 não era uma pro vi -
dên cia de na tu re za sal va do ra. Ele re pre sen ta va o êxi -
to de uma cons pi ra ção que se fa zia con tra a de mo cra -
cia en tre nós.” 

Como lem brou Dom Lu ci a no Men des de Alme i -
da, Arce bis po de Ma ri a na, a bra vu ra de Pe dro Ale i xo,
dis cor dan do do AI-5, “per ma ne ce rá em nos sa His tó -
ria como si nal de co ra gem e de dig ni da de para as ge -
ra ções fu tu ras”. Dom Lu ci a no foi o ofi ci an te da mis sa
em ho me na gem ao Cen te ná rio de Pe dro Ale i xo, ce le -
bra da na ma triz de Ma ri a na, em pre sen ça de to dos os 
fi lhos e des te ora dor, no dia 1.º des te mês de agos to. 

No dia do AI-5, 13 de de zem bro de 1968, der ro -
ta dos fo mos to dos nós que de fen día mos a in vi o la bi li -
da de do man da to do en tão jo vem par la men tar Már cio
Mo re i ra Alves. Já o dis se nes ta tri bu na, ao ho me na -
ge ar mos Mil ton Cam pos, em seu cen te ná rio: “O AI-5
nos pa re ceu, na que le mo men to, um ato cor tan te de
qua se sel va gem cru el da de. Pen sa mos que ou tra não
te ria sido a dor de quem pre si diu a fase ina u gu ral da
Re vo lu ção de 64, Hum ber to de Alen car Cas tel lo
Bran co, se ti ves se es ca pa do do aci den te com o pe -
que no avião em que vi nha da fa zen da de sua ami ga,
a es cri to ra Ra chel de Qu e i roz, em Qu i xa dá, rumo a
For ta le za, no Ce a rá, em ju lho de 1967. (...) O im pe di -
men to de Pe dro Ale i xo ain da hoje é so fri da men te
lem bra do em Mi nas Ge ra is, pe los mi ne i ros de to das
as ge ra ções. Pe dro Ale i xo tor nou-se, de fi ni ti va men te,
um sím bo lo da re sis tên cia de mo crá ti ca em Mi nas e
no Bra sil.” 

O sa cri fí cio de Pe dro Ale i xo con tri bu iu mu i to
para o re tor no ao Esta do de Di re i to. Hoje os tem pos
são ou tros. Tudo mu dou. A li ber da de está mais pro te -
gi da pela mí dia, que che ga a to dos os rin cões e tudo
re ve la aos olhos do povo, se jam fa tos ou ver sões. De -
nun cia a ex clu são so ci al e des nu da a cor rup ção. A
de mo cra cia e a so ci e da de as sim se for ta le cem com a
li ber da de de ex pres são. Exa ta men te como pre ga va o
ho me na ge a do de hoje, o es ta dis ta Pe dro Ale i xo. 

O que Pe dro Ale i xo que ria, aci ma de tudo, era
fran que ar a po lí ti ca a to dos. Não que ria um mun do
com o povo sem li ber da de e sem o di re i to de vo tar. As

22834 Quarta-fe i ra  27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2002

    521NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ruas não o per tur ba vam. Ao con trá rio, atra íam-lhe a
pa la vra, o ges to, aga sa lha vam-lhe a ora tó ria in can -
des cen te, vi bran te, ver da de i ra, que con ven ce e ven -
ce. Era as sim na tri bu na do júri, na tri bu na par la men -
tar, na cá te dra do Di re i to Pe nal, nos pa lan ques das
cam pa nhas ele i to ra is e no com ba te às di ta du ras. 

Pe dro Ale i xo sem pre teve gran de apre ço pelo
Con gres so Na ci o nal, ins ti tu i ção que, ao lon go de sua
vida po lí ti ca viu fe cha da, ar bi tra ri a men te, por duas
ve zes. Em 1937, ele era pre si den te da Câ ma ra dos
De pu ta dos, quan do esta foi sus pen sa pelo gol pe do
Esta do Novo, em 10 de no vem bro. Trin ta e um anos
mais tar de, em 1968, en tão como pre si den te do Con -
gres so Na ci o nal, pa pel que lhe ca bia como Vice-Pre -
si den te da Re pú bli ca, o Con gres so foi no va men te
sus pen so no ras tro do AI-5, de 13 de de zem bro da -
que le ano. Re fe rin do-se a es ses dois mo men tos de
sua his tó ria pes so al, Pe dro Ale i xo dis se ao jor na lis ta
Car los Cas tel lo Bran co, o re in ven tor do jor na lis mo po -
lí ti co no Bra sil: “A pou cas pes so as acon te ce se rem
co lhi das pelo raio duas ve zes na vida.” Ele es ta va no
mes mo lu gar, na li nha da su ces são pre si den ci al. Tor -
nou-se um es ta dis ta. Não tran si giu. Não ce deu, guar -
dou in có lu me a dig ni da de e en trou para a His tó ria.

Mu i to obri ga do. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR FRANCELINO PEREIRA,
NA SESSÃO DE 14/06/2002, QUE,
REVISADO PELO ORADOR,
REPUBLICA-SE NESTA OPORTUNIDADE.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Com re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srª s e Srs. Se na do res, quan do
me ins cre vi para esta ho me na gem que o Se na do
pres ta a Car los Cas tel lo Bran co, con fes so que fi quei
pre o cu pa do. Pri me i ro, pelo pra zer, a mis são e o de ver
de fa lar so bre ele, o Cas te li nho, e so bre os nos sos
tem pos em Te re si na, Belo Ho ri zon te e Bra sí lia. Se -
gun do, por que não pro cu ra va tan to apro xi mar-me
dele. Não nos bu li ço sos tem pos da ju ven tu de, no Li -
ceu Pi a u i en se, em Te re si na, onde pro du zía mos nos -
sos pe que nos e in fla ma dos jor na is es tu dan tis, mas
nos es pe ran ço sos e ár du os tem pos de Mi nas e de
Bra sí lia. Te mia-o – no Rio e em Bra sí lia – pela sua se -
ve ri da de pro fis si o nal, pelo re ce io de que pu des se
ima gi nar al gum de se jo meu de apa re cer nas co lu nas
que as si na va nos gran des jor na is de Mi nas e do País.
Di gam-me, Se nho res Se na do res, quem não de se ja va 
al gum es pa ço, por me nor que fos se, na Co lu na do
Cas tel lo?! 

Des de logo, o tes te mu nho de qua li da de de
quem é sem pre re ve ren ci a do como um dos ma i o res
ana lis tas po lí ti cos do País, con ce i tu al men te res pe i ta -
do, Odylo Cos ta, fi lho: “Escre vi isso em 1953. Nes ses
qua tro lus tros, mas so bre tu do no úl ti mo de cê nio, a fi -
gu ra de Car los Cas tel lo Bran co cres ceu den tro da
pro fis são e do País. A Co lu na que tem o seu nome, no 
Jor nal do Bra sil, é hoje a pri me i ra voz do jor na lis mo
po lí ti co bra si le i ro.” Cas te lo foi as sim até o der ra de i ro
ade us, no Rio de Ja ne i ro.

No ar dor da mo ci da de, Cas tel lo es tre ou no jor -
na lis mo es tu dan til e em le ves tex tos li te rá ri os. Her dou 
do pai, ju ris ta de re no me, a vo ca ção pelo Di re i to, para
exer cer uma pro fis são, tão co mum à sua grei, que lhe
de fi nis se o fu tu ro, no re gres so à ter ra na tal. For -
mou-se pela Fa cul da de de Di re i to, em Belo Ho ri zon te, 
e vi veu em Mi nas por oito anos e meio, de 1937 a
1945. A im pren sa, des de o bre ve no ti ciá rio po li ci al até 
o ple no e lon go exer cí cio da pro fis são, em Mi nas, no
Rio e em Bra sí lia, co lo cou-o na sen da do apri mo ra -
men to e – por que não dizê-lo des de logo? – da re in -
ven ção do jor na lis mo po lí ti co no Bra sil. Lon ga é a sua
his tó ria, que um dia será con ta da para ge ra ções que
se su ce dem nes te País con ti nen tal.

Cre io que a mes ma ori gem ter re na, lá no Pi a uí
dis tan te, acres ci da de ou tros bens co muns, so bre tu -
do o sen ti men to de Mi nas, en car na do em nos sa for -
ma ção, pro du ziu cer ta iman ta ção en tre nós. São es -
ses tra ços co muns que nos apro xi ma ram e se in clu í -
ram, que ro crer, em nos sas in cli na ções pes so a is, ja -
ma is trans pa re ci das em seus tex tos. 

Te le fo nei a Élvia Lor del lo Cas tel lo Bran co, sua
es po sa, no Rio, di zen do-lhe que de se ja va fa lar nes te
dia, nes ta tri bu na, aqui no Se na do. E ela logo me dis -
se que acha va a idéia óti ma, até por que Mi nas, de po -
is que Cas tel lo fa le ceu, ain da não se pro nun ci a ra so -
bre a sua me mó ria, so bre a sua tra je tó ria de vida. Ele
– que se for ma ra e vi ve ra em Mi nas por oito anos e
meio, nos fins dos anos 30 e na pri me i ra me ta de dos
anos 40. Sen ti logo a fal ta – gra ve e do í da – de Mi nas.
O que fa zer? Por onde co me çar e onde ter mi nar, na
pres sa dos tem pos de hoje? Toda uma vida, des de
Te re si na, a pri me i ra ci da de in ven ta da no Bra sil, ain da
pe que na e bela, até Mi nas, a nos sa apa i xo nan te Belo
Ho ri zon te. E, de po is, o Rio de Ja ne i ro e Bra sí lia, de
mu i tos so nhos, de sa fi os, tor men tos e gló ri as. Até a
sua vol ta der ra de i ra ao Rio, a sa ú de aba la da, a per da
do es cri tor e do re pór ter que re in ven tou o jor na lis mo
po lí ti co no Bra sil. Toda uma li te ra tu ra en vol vi da pela
im pren sa, sem pren der-se aos li mi tes do tem po, in cli -
na da mais para a His tó ria do que para o efê me ro da
mí dia, que de sa pa re ce no dia se guin te, no jor nal do
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dia an te ri or. Seus con tem po râ ne os de to dos os tem -
pos, já pou cos e in dis pen sá ve is à le i tu ra do de sem pe -
nho de uma vida, que me re ce rá sem pre o res pe i to e o 
sen ti men to de quem par ti ci pa da in ter mi ná vel cri a ção 
do Bra sil como Esta do e como Na ção.

É como se es ti ves se a es cre ver, ora en tre os
ven da va is dos tem pos, ora nos re côn di tos in son dá ve -
is da po lí ti ca bra si le i ra, vi su a li zan do, no olho do fu ra -
cão, uma fi gu ra mi to ló gi ca, “mes tre em co i sas que de
me nos apren deu do que in ven tou”, para usar a ex -
pres são de seu com pa dre, ami go e ir mão Evan dro
Car los de Andra de, tam bém mes tre do jor na lis mo no
País. 

De tudo, Car los Cas tel lo Bran co fa lou pou co e
es cre veu pou co. “O que ele po dia di zer em duas pa la -
vras – lem bra Élvia – não gas ta ria cin co”. Mas es cre -
veu em voz alta, sem ex pan sões, com ex tre ma cla re -
za e isen ção. Nada es ca pou de sua re fle xão e de seus 
de dos áge is na má qui na de es cre ver, até na du re za
da cen su ra, sem cor te jar mi li ta res, ou se mos trar sub -
ser vi en te aos do nos do po der; ja ma is. Foi aí, nas as -
pe re zas do re gi me de ex ce ção, que ele se pro je tou
como o gran de jor na lis ta po lí ti co do Bra sil. 

É um raro pra zer a le i tu ra de Cas te li nho, de sua
pro du ção in te lec tu al, de toda a sua vida, en vol ven do,
sig ni fi ca ti va men te, a nos sa Belo Ho ri zon te, o ex ten so
es pa ço hu ma no e po lí ti co de Mi nas. Além das vi vên ci -
as do Rio e de Bra sí lia. Sem pre o cu par-me com a ri gi -
dez cro no ló gi ca, para hoje, fa lan do de im pro vi so, com 
ano ta ções em mãos, ho me na geá-lo em nome de Mi -
nas, nes ta so le ni da de, que ima gi na va to can te e bo ni -
ta pela ri que za do tema: a vida e a tra je tó ria pro fis si o -
nal de Car los Cas tel lo Bran co, o vul to mais im por tan -
te do jor na lis mo con tem po râ neo en tre nós. 

As re ve la ções de apre ço a Car los Cas tel lo Bran -
co vêm des de o seu in gres so na Fa cul da de de Di re i to, 
na Pra ça Afon so Ari nos, pelo seu con ví vio com os jo -
vens e os mes tres de Mi nas, pela sua dis cre ta jo vi a li -
da de e pela sua iden ti da de com a vo ca ção his tó ri ca
de Mi nas, so bre tu do nos mo men tos de vi o la ção dos
di re i tos da de mo cra cia. A de mons tra ção de apre ço
ma i or, di vul ga da pela im pren sa, ocor reu em 1945,
quan do de i xou Belo Ho ri zon te para, no exer cí cio da
pro fis são jor na lís ti ca, ra di car-se no Rio de Ja ne i ro. 

De mu i to lon ge nós ou vía mos fa lar de Mi nas,
uma ter ra dis tan te, bem no cen tro do Bra sil, sem pra -
ia, sem per di ção, a in sub mis são e a vo ca ção re pu bli -
ca na de seu povo, uma efer ves cen te Fa cul da de de
Di re i to, em Belo Ho ri zon te. Tudo bom para es tu dar. A
Ca pi tal era nova. Uma his tó ria, nova. O ho ri zon te, in fi -
ni ta men te belo. Os po en tes, en vol ven tes. A His tó ria, o 
re su mo da His tó ria, em Ouro Pre to, de onde sa í ram

os in con fi den tes do Bra sil. E de po is de les, os ho mens
pú bli cos mais in flu en tes e res pe i ta dos do País. Foi lá
que nós de sem bar ca mos, em da tas di fe ren tes mas
pró xi mas, para es tu dar, tra ba lhar e, quem sabe, vi ver
em Mi nas. A nos sa vi a gem po de ria ser sem vol ta.
Como foi. 

Cas tel lo che ga ra a Belo Ho ri zon te para es tu dar,
com 16 anos de ida de e 1,59m de al tu ra, no pri me i ro
dia de ja ne i ro de 1937. Uma ex ce len te sa ú de e uma
von ta de fir me de tra ba lhar e fa zer o pré-ju rí di co para
in gres sar na Fa cul da de de Di re i to, ra zão de sua vin da 
para Mi nas. Este seu co es ta du a no che ga ra a Belo
Ho ri zon te em fe ve re i ro de 1944, con clu ía os es tu dos
do se gun do grau, in gres sa va na Fa cul da de no ano
se guin te, exa ta men te quan do Cas tel lo re ce bia o di -
plo ma de ba cha rel em Di re i to, já com um pé no Rio,
pe las mãos de Car los La cer da e de Assis Cha te a u bri -
and, o Cha tô. 

Nos pri me i ros tem pos de Belo Ho ri zon te, a ci da -
de de cli ma mon ta nhês, mu i to frio, so bre tu do para os
fo ras te i ros ori un dos do Nor des te, era lu gar ide al para
a cura dos pul mões. Os po bres e os fo ras te i ros cu ra -
vam-se com o cli ma sa dio de Belo Ho ri zon te. Os mi -
ne i ros abas ta dos cu ra vam-se na Su í ça. Como Cas tel -
lo, tam bém eu, es ban jan do sa ú de mas pe san do lá
pe los 50 qui los, era olha do, tal vez sim, tal vez não,
como com pro me ti do pe los pul mões. A ver da de, di rei
logo, é que nós dois che ga mos a Belo Ho ri zon te com
uma ba i ta sa ú de e ja ma is pa ra mos. Tra ba lha mos e
es tu da mos dia e no i te, por toda a nos sa vida. 

A nos sa ge ra ção é a mes ma. Nos sos des ti nos é
que fo ram di fe ren tes. Só fo ram idên ti cos nas pri me i -
ras ve le i da des li te rá ri as. Ele to mou o ca mi nho da me -
lhor pro fis são do mun do, o jor na lis mo, como diz Ga -
bri el Gar cia Mar ques, es cri tor co lom bi a no, Prê mio
No bel de Li te ra tu ra. Eu fiz pe que nos es tá gi os no car -
tó rio ju di ci al do Flo ri a no, no Pré dio do Tri bu nal de Jus -
ti ça, ao lado do ele va dor, na Ave ni da Afon so Pena, e
no jor na lis mo da Rá dio Incon fi dên cia, ao lado de José 
Apa re ci do de Oli ve i ra, na an ti ga Fe i ra de Amos tras,
onde hoje está a Ro do viá ria. Mas, an tes mes mo des -
sa ex pe riên cia, den tro e fora da Fa cul da de de Di re i to,
quem ar re ba tou a mi nha vida, o meu des ti no, os meus 
dias, as mi nhas ho ras e os meus mi nu tos foi a po lí ti ca, 
a mais no bre das ati vi da des hu ma nas, para usar a ex -
pres são de Pe trô nio Por tel la, o ma i or ho mem de
Esta do que o Pi a uí deu ao Bra sil. 

Cas tel lo nos su pe rou a to dos. Sem pre foi o re -
pór ter, o ana lis ta da po lí ti ca, con ser vou a vo ca ção li -
te rá ria, es cre veu con tos, ro man ces, tor nou-se fa mo -
so. Aci ma de tudo, sem pre foi um jor na lis ta, com olhos 
de his to ri a dor, o mes tre da im pren sa no am plo sen ti -
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do de sua vo ca ção, des de o jor nal Esta do de Mi nas
em Belo Ho ri zon te, até a Co lu na do Cas tel lo, no Jor -
nal do Bra sil, que re su me, por 30 anos, de 1963 a
1993, a his tó ria con tem po râ nea des te País. 

Sua Co lu na era o café da ma nhã obri ga tó rio de
to dos os po lí ti cos, lí de res e in tér pre tes da or ga ni za -
ção e da evo lu ção po lí ti ca do Bra sil. Foi o prín ci pe dos 
jor na lis tas no Bra sil, dis se-o, no ade us a Cas tel lo,
Már cio Mo re i ra Alves, um dos me lho res tex tos na im -
pren sa de hoje. Co li gi da, ob ser vou o jor na lis ta Mar -
cos Sá Cor rea, da ria uma edi ção de oito mil pá gi nas e 
se ria o ma i or vo lu me por um só au tor so bre essa fase
do País. Lem brou ain da que a Co lu na so bre vi veu a
três Cons ti tu i ções e a 13 go ver nos. Com o seu fim, o
ex-Pre si den te Fer nan do Col lor de cla rou: “Ago ra, não
sei mais por onde co me çar a ler os jor na is”. Afi nal,
Cas tel lo fez es co la. Dois anos mais tar de, Dora Kra -
mer pas sou a ocu par, no Jor nal do Bra sil, o es pa ço
mais con sa gra do do jor na lis mo po lí ti co bra si le i ro. 

A mi nha pri me i ra vi são em Mi nas, de Car los
Cas tel lo Bran co, a mais ní ti da e im pe re cí vel, acon te -
ceu em 1944, pou co de po is de mi nha che ga da em
Belo Ho ri zon te. Sen sí vel à ve le i da de li te rá ria, apro xi -
ma va-me tan to quan to pos sí vel dos in te lec tu a is mais
no vos da nos sa ge ra ção, en tre ou tros Edmur Fon se -
ca, Sá ba to Ma gal di, Bu e no de Ri ve ra, Da Cos ta San -
tos, Edson Mo re i ra, nas li vra ri as da Rua da Ba hia e da 
Ave ni da Afon so Pena, pon tos de en con tro para nos -
sas ter tú li as li te rá ri as e in cur sões de na tu re za po lí ti -
ca. A al gu ma dis tân cia, via e ad mi ra va os jo vens mais
em evi dên cia, Fer nan do Sa bi no, Pa u lo Men des Cam -
pos, Otto Lara Re sen de e Hé lio Pe le gri no. Impres si o -
na ram-me a fi gu ra e o por te in te lec tu al de Emí lio
Mou ra, que está, na ex pres são de Car los Drum mond
de Andra de, en tre os po e tas mais im por tan tes da mo -
der na lí ri ca bra si le i ra. Cas tel lo, sem pre de di ca do ao
tra ba lho na re da ção do Esta do de Mi nas, pou co cir cu -
la va en tre os seus ami gos jor na lis tas e in te lec tu a is da 
jo vem ca pi tal.

Belo Ho ri zon te, mo vi da pelo vo lun ta ris mo do
Pre fe i to Jus ce li no Ku bits chek, tor na ra-se a meca da
mo der ni za ção das ar tes e das le tras, das fren tes de
obras pú bli cas in co muns, do cul to às ino va ções cul tu -
ra is e ar tís ti cas. Enquan to Be ne di to Va la da res exer cia 
a ve lha po lí ti ca em de com po si ção do re gi me di ta to ri -
al, Jus ce li no, no me a do pelo in ter ven tor, atra ía, pela
jo vi a li da de, pela ex tro ver são e pelo di na mis mo, es cri -
to res e ar qui te tos, in tér pre tes das re a is con di ções so -
ci a is do País e das mo der nas con cep ções ur ba nas. O
en vol ven te ce ná rio de Belo Ho ri zon te – a lu mi no si da -
de da re pre sa da Pam pu lha en can ta va a to dos – pas -
sou a re pre sen tar novo e sur pre en den te tem po, ale -

gre e ca ti van te. JK pas sa va a cer ta dis tân cia da ra di -
ca li za ção ge tu lis ta e cons tru ía os ru mos de sua vida
pú bli ca pe los anos afo ra.

Ao mes mo tem po, re cru des cia a luta con tra a di -
ta du ra Var gas. O Ma ni fes to dos Mi ne i ros des fral da va
a ban de i ra da re de mo cra ti za ção, li de ra da por Pe dro
Ale i xo, Mil ton Cam pos, Odi lon Bra ga, José de Ma ga -
lhães Pin to, Da rio de Alme i da Ma ga lhães, Luiz Ca mi -
lo de Oli ve i ra Neto, Ada u to Lú cio Car do so e Afon so
Ari nos de Melo Fran co. Eram mais de 90 lí de res, ins -
pi ra do res da mo bi li za ção para der ru bar o to ta li ta ris -
mo de Var gas. Os jo vens des bra va do res da res ta u ra -
ção de mo crá ti ca, mi li tan tes da po lí ti ca na Uni ver si da -
de, fo mos logo as sis tir, no ano ni ma to da pla téia, à Se -
ma na de Arte Mo der na, a fa mo sa “Se ma ni nha Mi ne i -
ra”, pro mo vi da por Jus ce li no Ku bits chek. Pa ra le la -
men te à ex po si ção de pin tu ra no Edi fí cio Ma ri a na, re -
a li za va-se, no se gun do an dar da Bi bli o te ca Mu ni ci pal, 
na Rua da Ba hia, es qui na com a Ave ni da Au gus to de
Lima – onde iria fun ci o nar a nos sa Câ ma ra de Ve re a -
do res, em 1951 – um gran de pa i nel de de ba tes com
vi sí ve is in cur sões con trá ri as à di ta du ra, em meio a
de ba tes li te rá ri os de es cri to res fa mo sos de Mi nas e
do Bra sil.

Não ha via em Belo Ho ri zon te quem não pro cu -
ras se iden ti fi car as in ten ções po lí ti cas de JK à fren te
dos des ti nos da Ca pi tal. Como se ex pres sa o es cri tor,
jor na lis ta e me mo ri a lis ta Hum ber to Wer neck: “No Go -
ver no de Mi nas, como na Pre si dên cia da Re pú bli ca,
Jus ce li no Ku bits chek pro cu rou cer car-se de es cri to -
res. Com isso, não ape nas ga ran tiu luz e bri lho para a
face ver bal de sua ad mi nis tra ção, como ne u tra li zou a
pe ri go sa in cli na ção opo si ci o nis ta dos in te lec tu a is.”
Vas to era o mun do de lou va ção e apla u sos a JK, que
en con tra va no jo vem Ni e me yer o gê nio da ar qui te tu ra
mo der na. “Fui ver a Pam pu lha com medo de me en -
con trar com uma cri a ção li vres ca e me en con trei com
um mun do novo.” – dis se o ro man cis ta José Lins do
Rego. Ou tra, como não po de ria de i xar de ser, foi a po -
si ção de Oswald de Andra de, que, en tre ou tros, ja ma -
is se ren deu aos afa gos da di ta du ra Var gas.

Na oca sião, em meio aos de ba tes, Oswald, im -
pe tu o so, como sem pre, de i xou de lado a li te ra tu ra
para con cla mar a in te lec tu a li da de mi ne i ra: “To mai lu -
gar em vos sos tan ques, em vos sos aviões, in te lec tu a -
is de Mi nas! Tro cai a se re na ta pela me tra lha do ra”.–
Vê-se aí, de um lado, fes ti va co me mo ra ção ofi ci al da
arte mo der na, que che ga ra a Belo Ho ri zon te pe las
mãos de JK, e, de ou tro e ao mes mo tem po, uma de -
cla ra da ma ni fes ta ção his tó ri ca con trá ria à di ta du ra
Var gas. Ain da vi vía mos a pro xi mi da de do Bra sil com o 
fas cis mo.
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Não dá para es que cer a fi gu ra de Plí nio Sal ga -
do, a pou cos quar te i rões, no au di tó rio do Insti tu to de
Edu ca ção, do Go ver no do Esta do, no iní cio da Rua
Per nam bu co, en tre as Ave ni das Afon so Pena e Ca -
ran daí, eco an do as alo cu ções e os ges tos guer re i ros
de Hi tler e Mus so li ni. Está va mos lá, ano ni ma men te,
ou vin do as pa la vras e ven do os ges tos e tre je i tos de
Plí nio em sua re tó ri ca es tri den te e di a bó li ca. Assus ta -
mo-nos. 

Não me re cor do de que os con fe ren cis tas, na
Bi bli o te ca Mu ni ci pal, ti ves sem fe i to qual quer re fe rên -
cia ao Ma ni fes to dos Mi ne i ros, lan ça do em 1943, por
mu i tos con si de ra do ex ces si va men te ca u te lo so. Foi,
con tu do, a pri me i ra ma ni fes ta ção pú bli ca de re pul sa
ao Esta do Novo. 

Mas a sur pre sa ma i or não foi aque la me tra lha -
do ra tro an te do pa u lis ta Oswald de Andra de. A sur -
pre sa ma i or foi quan do vi mos o Cas te li nho – por sua
ini ci a ti va edi ta va a re vis ta Pro je ção, do Di re tó rio Cen -
tral dos Estu dan tes – fa zen do-lhe a sa u da ção em
nome dos in te lec tu a is mi ne i ros, con cla mou-os a “de i -
xa rem de fa zer li te ra tu ra de im por ta ção para fa zer li te -
ra tu ra de ex por ta ção.” Não deu para es que cer, nun ca
mais, a fi gu ra da que le sem pre dis cre to pi a u i en se, de
pou ca con ver sa, mas já fa lan do pe los in te lec tu a is mi -
ne i ros. E, logo nos pri me i ros me ses de 1945, Cas tel lo 
in te gra va a re pre sen ta ção de Mi nas no 1º Con gres so
Bra si le i ro de Escri to res, em São Pa u lo, que lan çou a
dura De cla ra ção de Prin cí pi os de com ba te aber to à
di ta du ra Var gas.

Em Bra sí lia, o de ca no dos jor na lis tas, Pom peu
de Sou za, fa lan do de Cas te li nho, seu ami go e com pa -
dre, di zia-nos sem pre, no ta pe te ver de da Câ ma ra
dos De pu ta dos, que o ma ni fes to de São Pa u lo foi o
pri me i ro do cu men to pú bli co pela der ru ba da do Esta -
do Novo. – “O se gun do”, re tru cá va mos nós, e acres -
cen tá va mos: – “Não, Pom peu, o pri me i ro foi o Ma ni -
fes to dos Mi ne i ros”. Pom peu de Sou za, sem pre es tri -
den te, não con cor da va. – “Vo cês são mi ne i ros,” e nos
de i xa va a sós. 

Não, Cas tel lo, não pre ci so es ten der-me ao fa lar
da ci da de de Belo Ho ri zon te de seu tem po, de 1937 a
1945, nem da Belo Ho ri zon te de meu tem po, de 1944
aos dias de hoje. Tudo, ou qua se tudo, está sen do es -
cri to, não ape nas pe los car tó gra fos e ar qui te tos, ur ba -
nis tas e his to ri a do res, des de os pri me i ros dias da in -
ven ção da nova ca pi tal, a su ces so ra de Ouro Pre to e,
à épo ca, “a mais nova no i va da Re pú bli ca”, como se
re go zi ja va a jo vem Belo Ho ri zon te. Mas tam bém, e
so bre tu do, pe los seus cro nis tas, po e tas, con tis tas, ro -
man cis tas, bió gra fos, por toda uma bela e rica li te ra tu -
ra, que a to dos en can ta na re cor da ção do pas sa do e

na ela bo ra ção do pre sen te. Esses cem anos de seu
es pa ço ur ba no, e, mais do que isso, de seu es pa ço
hu ma no, oní ri co, do í do e en vol ven te em to dos os sen -
ti dos. 

– A li te ra tu ra de Belo Ho ri zon te não tem fim; tor -
nou-se in fi ni ta. E no meio dela está você, Cas te li nho,
me nos pelo seu con ví vio so ci al, e mais, mu i to mais,
pe los seus tex tos es cor re i tos no jor na lis mo, sua ex -
ces si va de vo ção ao tra ba lho, seu con ví vio com os
mo der nos es cri to res mi ne i ros, sua pou ca e dis cre ta
bo e mia nos ba res e lan cho ne tes da Rua da Ba hia, no
Mon ta nhês Dan cing, da Rua Gu a i cu rus, no Cas si no
da Pam pu lha, na Pen são Ingle sa e, bem ao lado, no
Ma ra vi lho so Ho tel, por onde di zem que an dou e até
se hos pe dou a Hil da Fu ra cão, do ro man ce e mi nis sé -
rie de su ces so da TV Glo bo, de au to ria do nos so es -
cri tor Ro ber to Drum mond.

E per to de les, na es qui na das Ruas Espí ri to
San to e Ca e tés, o Ho tel Ma jes tic, de clas se mé dia,
onde, cer ta vez, não sei se mais, vin do do Rio, hos pe -
dou-se o po e ta Car los Dru mond de Andra de com al -
guns li vros de po e sia em lín gua rus sa e um di ci o ná rio
do mes mo idi o ma. Uma boa par ce la da nos sa ge ra -
ção pas sou por lá, por es ses amá ve is lu ga res. 

– Como era bom vê-lo, Cas tel lo, no Mon ta nhês,
com o car tão do dan cing no bol so de cima do pa le tó –
a gen te pa ga va para dan çar – lé pi do e fa gue i ro – a luz 
qua se ne nhu ma – com uma jo vem es fu zi an te e bela.
Nes sas ho ras, diz-me e es cre ve o nos so jor na lis ta e
ami go Wil son Fi gue i re do, “Cas te li nho de i xa va a ti mi -
dez e se es bal da va em co re o gra fi as”. E ain da, pelo
seu com pul si vo há bi to de ler cada vez mais, in clu si ve
Bal zac e Proust, em lín gua fran ce sa, e só ia dor mir lá
pe las três ho ras da ma dru ga da e acor dar lá pe las três 
ou mais ho ras da tar de, es tu dar e tra ba lhar. O ala ri do
da nova Belo Ho ri zon te vi nha das re da ções dos jor na -
is, nas ruas da Ba hia e Go i ta ca zes, en tre a Ave ni da
Afon so Pena e a Rua Go iás, por onde pas sa va uma
ra pa zi a da de no vos e bons jor na lis tas, en tre os qua is
você, ao lado de Otto Lara Re sen de, Pa u lo Men des
Cam pos, Hé lio Pel le gri no, Fer nan do Sa bi no, e de seu
fra ter no ami go, tam bém jor na lis ta, Wil son Cas tel lo
Bran co. “Eu era só brio, eles não”, como você dis se ao
jor na lis ta e es cri tor mi ne i ro Hum ber to Wer neck,
numa con ver sa fra ter na, por este ano ta da, em 26 de
ju nho de 1991.

– A re cor da ção, Cas tel lo, de sua ini ci a ção jor na -
lís ti ca nos Asso ci a dos de Mi nas, na Rua Go iás, no
Esta do de Mi nas, que com ple ta rá 74 anos de cir cu la -
ção. Em mi nhas mãos, ano ta ções de sua con ver sa
com o es cri tor Hum ber to Wer neck, so bre os seus pri -
me i ros tem pos de im pren sa em Belo Ho ri zon te. Ano -

22838 Quarta-fe i ra  27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2002

    525NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



tou Wer neck: “Na re da ção do Esta do de Mi nas ha via
ape nas uma má qui na de es cre ver, por isso dis pu ta -
dís si ma, e a ela o prin ci pi an te CCB na tu ral men te não
ti nha aces so. Mas ele era bom da ti ló gra fo – ti nha fe i to
o cur so de da ti lo gra fia na Esco la Re ming ton, em Te -
re si na – e aca bou se tor nan do o jor na lis ta en car re ga -
do de apa nhar por te le fo ne, em meio a uma tre men da
es tá ti ca, o no ti ciá rio da Gu er ra. Tra ba lho mu i to pu xa -
do – Cas tel lo con ta: das 10 ho ras da no i te às 2 da ma -
nhã. Tor nou-se o or ga ni za dor do no ti ciá rio da Gu er ra,
no Esta do de Mi nas, pas san do a ga nhar 250 mil réis.
Che gou a sub se cre tá rio, car go que ocu pa va quan do
de i xou o jor nal e Belo Ho ri zon te, no dia 1º de se tem -
bro de 1945, rumo ao Rio de Ja ne i ro”. 

Dias an tes, con ver sei com o jor na lis ta Ney Octa -
vi a ni Ber nis, atu al Asses sor-Ge ral do Esta do de Mi -
nas, e com sua es po sa, Yeda Ber nis, so bre a ex pe -
riên cia jor na lís ti ca de Cas tel lo na Agên cia Me ri di o nal
de No tí ci as e no Esta do de Mi nas. Vi, logo, na casa do 
ca sal ami go, no fi nal da Rua Ara gua ri, o li vro Arco do
tri un fo, a es tréia de Cas tel lo em ro man ce, com a de di -
ca tó ria: “Ao Ney Octa vi a ni Ber nis, com o abra ço de
seu ami go de mu i tos anos. Cas tel lo. Belo Ho ri zon te,
8-8-59”. Eles tra ba lha ram jun tos no fe cha men to da
pri me i ra pá gi na, com des ta que para o no ti ciá rio so bre 
a 2ª Gu er ra Mun di al. O es cri tor Fer nan do Sa bi no, em
sua re cen te re es tréia no Esta do de Mi nas, “fa lan do de 
mi ne i ro para mi ne i ro”, lem bra que “o Cas te li nho, o
nos so co le gui nha Car los Cas tel lo Bran co, (...) des li -
za va pe los can tos (da re da ção) bus can do a sa í da. E
ia di re to para a Le i te ria Ce les te, ali na es qui na (Rua
da Ba hia com a Rua Go iás), onde eu o es pe ra va em
com pa nhia do Fi gue i ró – o po e ta Wil son Fi gue i re do,
hoje um dos ilus tres co man dan tes do Jor nal do Bra sil
– o Otto Lara Re sen de, o Hé lio Pel le gri no, o Pa u lo
Men des Cam pos e ou tros que tais”. 

Na casa de Au tran Dou ra do, meu co le ga de tur -
ma e de clas se na Fa cul da de de Di re i to, au tor de mais 
de 20 li vros, um es cri tor pri mo ro so – ga nha dor dos
prê mi os Ca mões de Li te ra tu ra (por tu gue sa) e Go et he 
de Li te ra tu ra, na Ale ma nha – lem bra mo-nos da nos sa 
Belo Ho ri zon te, de como in gres sou, pe las mãos de
Cas te li nho, no jor na lis mo mi ne i ro e de como ele, Cas -
te li nho, che ga ra ao car go de pro cu ra dor do De par ta -
men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem, no Rio,
sem ja ma is fal tar aos de ve res fun ci o na is, in clu si ve,
mais tar de, em Bra sí lia. Está en tre os in te lec tu a is e
jor na lis tas que se lar ga ram para o Rio, to dos bem-su -
ce di dos, olhan do Mi nas a dis tân cia. Alguns fa mo sos
na crô ni ca, no ro man ce, no en sa io, no con to, na po e -
sia e no me mo ri a lis mo. Cas tel lo ob te ve-lhe o pri me i ro
em pre go, na Agên cia Me ri di o nal de No tí ci as e no

Esta do de Mi nas, e logo per ce beu que o jor na lis mo
não era para Au tran. Se você está aguar dan do al gu -
ma co i sa nes ta mesa, aqui na re da ção, é si nal de que
não é jor na lis ta. O jor nal roda, nar ra o dia, e no dia se -
guin te, é pa pel ve lho. Como se Au tran es ti ves se ou -
vin do Nar ci so Ka lil: “Re pór ter na re da ção, que não
gos ta de rua, de gen te, da vida, é como tra pe zis ta
com medo de al tu ra: não fun ci o na.” Você, dis se-lhe
Cas tel lo, vai aon de eu moro, na Rua Espí ri to San to, e
lhe da rei um pre sen te. Era o pri me i ro vo lu me, dos
três, do La re cher che du temps per due, de Proust. E
acres cen tou, não sei por quê, você vai ser um gran de
es cri tor. Na re da ção do Esta do de Mi nas, cer to dia,
apre sen tou-o a Assis Cha te a u bri and: aqui está um
jor na lis ta que vai ser um gran de es cri tor. Cha tô
olhou-o de cima a ba i xo e dis se: É? E, sem pa rar,
nada mais dis se.

Bem mais tar de, Au tran lem bra que aque la foi a
pri me i ra vez que viu Cha te a u bri and e con fir mou o en -
con tro, na tu ral men te ima gi nan do o foca de on tem,
dos jor na is Asso ci a dos, em Belo Ho ri zon te, e o es cri -
tor de hoje.

Não, Cas tel lo. Não é di fí cil vi ver em Mi nas, como 
você cos tu ma va di zer em sua Co lu na. Você con si de -
ra va “a pas sa gem por Mi nas es sen ci al para sua for -
ma ção e para a sua sen si bi li da de”. Foi lá que fo mos
“bus car a mais re quin ta da cul tu ra do Bra sil”, para usar 
as suas pró pri as pa la vras na Co lu na, no dia da mi nha
pos se, no Go ver no de Mi nas, 15 de mar ço de 1979.
Foi tam bém o dia da pos se do Ge ne ral João Fi gue i re -
do na Pre si dên cia da Re pú bli ca. Você es ta va em Bra -
sí lia e nada dis se do novo Pre si den te – com pro me ti -
do, este, com a aber tu ra po lí ti ca ide a li za da e con du zi -
da por Ge i sel – para fa lar de Mi nas, dos mi ne i ros e
des te seu co es ta du a no. Tex tu al men te, você, di ri gin -
do-se aos mi ne i ros: “Está bem que os meus mi ne i ros
não me dêem a iden ti da de ci o sa men te guar da da,
pois de lá me pus ao lar go, há 34 anos. Mas o Fran ce -
li no, que fi cou em Belo Ho ri zon te, deve ser re ce bi do
com a com pla cên cia e a cor du ra que com põem tam -
bém a in ti mi da de do ser mi ne i ro. Este jam cer tos de
que o Fran ce li no é uma boa pes soa. Le vem em con ta
que vi ver em Mi nas en ri que ce, mas não é fá cil”.

– Você no va men te lem brou a con ver sa com o
mi ne i ro Otto Lara Re sen de, lá na Rua Ala go as, você
na cal ça da e ele na ja ne la, bas tan te alta, sem nun ca
con vi dá-lo a en trar. Mais tar de, quan do o Otto en trou
para a Aca de mia Bra si le i ra de Le tras, no Rio, bem an -
tes de você, ele re pri sou essa cena com uma pro vo -
ca ção: “Cas tel lo, a ja ne la fi cou mais alta”. Este seu
ami go, logo em pos sa do no Pa lá cio da Li ber da de,
você re ce beu do pre si den te da Aca de mia Mi ne i ra de
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Le tras, o es cri tor Vi val di Mo re i ra, a ex pres sa e pú bli ca 
ma ni fes ta ção de que “os mi ne i ros não man têm re ser -
va com os ir mãos de ou tros Esta dos que de sem pe -
nha ram al tos car gos em Mi nas”. Até por que, dis se-lhe 
Vi val di, “essa re ser va po de ria ge rar, con tra os mi ne i -
ros, um sen ti men to eli tis ta, ca rac te rís ti ca abo mi na da
por nos sa gen te”. Con tu do, logo você re ce beu, di fe -
ren te men te, ou tro re ca do, la cô ni co, do seu ami go
Otto Lara Re sen de: “Diga ao Cas tel lo que con ti nuo na 
ja ne la”.

– Pois não é, Cas tel lo, que o jor na lis ta José
Ben to Te i xe i ra de Sal les – hoje in te gran te da Aca de -
mia Mi ne i ra de Le tras – ao lado de Élvia e de você, já
ca sa dos, na cal ça da da casa dele, não os con vi dou
para en trar. Em nos sa con ver sa re cen te, na Ser ra,
José Ben to, ao lado de sua es po sa, Ma ria Amé lia,
res sal vou, ali vi a do, que en tra ra ape nas para pe gar
uma ca cha ça de sua co le ção para uma far ra de vo cês 
três, no can te i ro do cen tro da Ave ni da Bias For tes,
per to de sua casa.

– Você sabe que não foi o Otto, mas o Nel son
Ro dri gues quem dis se, atri bu in do-o ao Otto: “O mi ne i -
ro só é so li dá rio no cân cer”. E como era uma fra se,
uma pro vo ca ção sem fun do ver da de i ro, Otto ter mi nou 
por não con tes tar Nel son e mor reu car re gan do o
peso dess a bou ta de, leve mas tida como in so len te. E
mais, o jor na lis ta mi ne i ro Luiz Edgar de Andra de con -
tou ao jor na lis ta Ale xan dre Gar cia, da TV Glo bo, que
“De Ga ul le ja ma is dis se que o Bra sil não é um país
sé rio. Foi o em ba i xa dor bra si le i ro quem dis se e ele, o
re pór ter, en ten deu mal. Ago ra nem o au tor do en ga no 
con se gue des men tir”. Digo mais, você sabe que não
foi o José Ma ria Alkmin, mas o Gus ta vo Ca pa ne ma
quem dis se a fra se que se es pa lhou pelo Bra sil in te i -
ro: “Pior do que o fato é a ver são”. Essa ex pres são
vale, qua se sem pre, por uma sen ten ça ir re cor rí vel. A
mí dia e as ví ti mas das ver sões que o di gam. E mais,
em 1982, na mi nha su ces são ao Go ver no de Mi nas,
fui eu, a sós, de po is de am pla con sul ta aos di ri gen tes
po lí ti cos do Esta do, quem in di cou à con ven ção par ti -
dá ria, à úl ti ma hora, às onze e meia da no i te, no Pa lá -
cio das Man ga be i ras, o nome de Eli seu Re sen de para 
can di da to. Ja ma is tra tei des se as sun to, em qual quer
mo men to, com nin guém no Pa lá cio do Pla nal to, em
Bra sí lia. No en tan to, a ver são que veio a pre va le cer,
cí ni ca, opor tu nis ta, men ti ro sa, foi a de que Eli seu foi
in di ca do pelo Pa lá cio do Pla nal to. Pre va le ceu a ver -
são, não a ver da de. E mais: “A po lí ti ca é como a nu -
vem, muda a toda hora.” – Ma ga lhães Pin to ace i ta va
como sua, mas, na ver da de, a fra se é de ou tro mi ne i -
ro, tam bém po lí ti co, Antô nio Car los Ri be i ro de Andra -
da, ex-Go ver na dor de Mi nas.

– Lá em Mi nas, Cas tel lo, você tam bém fa zia, fa -
la va e fra se a va, igual na iro nia, na es qui van ça, no hu -
mor, no con ví vio com os nos sos ir mãos mi ne i ros, ao
sopé das mon ta nhas. Esta mes ma veia li te rá ria você
trou xe do Pi a uí e apri mo rou em Mi nas, no con ví vio e
na le i tu ra de Otto Lara Re sen de, Hé lio Pel le gri no, Pa -
u lo Men des Cam pos, Fer nan do Sa bi no, Mu ri lo Ru -
bião, Jac ques do Pra do Bran dão, Car los Drum mond
de Andra de, Mil ton Cam pos, Pe dro Nava, Abgar Re -
na ult, Gus ta vo Ca pa ne ma, Emí lio Mou ra, Hen ri que ta
Lis boa, Djal ma Andra de, João Eti e ne Fi lho, Jair Sil va,
Oscar Men des, Afon so Ari nos de Mel lo Fran co, Alber -
to De o da to, José Ben to Te i xe i ra de Sal les – este, ain -
da, em ple na efer ves cên cia – de to dos os bons es cri -
to res mon ta nhe ses. A ma i o ria, a seu tem po, in te gra va 
o mo vi men to cul tu ral do mo der nis mo. 

– Não, Cas tel lo, você sabe, isto não é iro nia.
Não é in sul to. Não é res sen ti men to. Não é ca us ti ci da -
de. Não é re ser va. Não é or gu lho. Não é pre con ce i to.
Não é re je i ção. Não é eli tis mo. São di ze res fic ci o na is,
cer tos vié ses, ver sões, in con fi dên ci as, ma lí ci as, pro -
vo ca ções, ter nu ras, que i xas re cí pro cas, pra ze res de
in ven ci o nar so bre os ou tros, na le ve za do nos so con -
ví vio na ci da de pla ne ja da de Belo Ho ri zon te, de suas
pri me i ras dé ca das, que per ma ne ce a mes ma no ima -
gi ná rio de seus usuá ri os, de seus cul to res. Como bem 
se ex pres sa a pro fes so ra Me lâ nia Síl via Agui ar, da
Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca de Mi nas Ge ra is
(PUC-MG), “in cri vel men te a mes ma, como numa su -
per po si ção de ca ma das em mo vi men to con tí nuo, em
que a úl ti ma não apa ga os ves tí gi os da an te ri or, e da
an te ri or, e da an te ri or etc”. 

– Você mes mo es cre veu em sua Co lu na que “o
pi a u i en se, além de sua vo ca ção de po der, é uma es -
pé cie de mi ne i ro do Nor des te, até mes mo pela pon ta
de iro nia, in se pa rá vel da ín do le mi ne i ra”. E mais, você 
di zia ao jor na lis ta mi ne i ro Dí di mo Pa i va, nos tem pos
do sin di ca lis mo, que, sem vo ca ção, am bos exer ci am,
“para evi tar o do mí nio dos co mu nis tas, logo após a re -
de mo cra ti za ção do País”, em 1985, que “o bra si le i ro
mais pa re ci do com o mi ne i ro é o pi a u i en se”. 

Ver da de, ma lí cia ou pro vo ca ção, Cas tel lo? 
Flo res cer a dis tân cia de Mi nas, evo can do Mi -

nas, sem a qual é di fí cil cres cer, so bre tu do de per to. O 
cer to é que nas cer em Mi nas, vi ver em Mi nas, in fi ni ta -
men te, para mu i tos é um pri vi lé gio, mas para ou tros
tan tos não bas ta. As mon ta nhas per ma ne cem al tas, e 
os be le tris tas que rem mais. A so lu ção está em fi car
dis tan te, prin ci pal men te no Rio, de bra ços da dos com 
a ter ra mi ne i ra, com a His tó ria das Li ber da des, so bre -
tu do quan do elas se en lou que cem, como dis se Tan -
cre do Ne ves ao to mar pos se, meu su ces sor, no Go -
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ver no de Mi nas. “Os Melo Fran co acham Mi nas uma
boa ter ra para se nas cer”, fra se atri bu í da a Vir gí lio de
Melo Fran co, como se ele se dis tan ci as se de Mi nas,
em bo ra es ti ves se sem pre na Gran ja das Mar ga ri das,
na ci da de mi ne i ra de Bar ba ce na, e exer cen do a pre si -
dên cia mi ne i ra da União De mo crá ti ca Na ci o nal, que
se va ga ra com a ida de Pe dro Ale i xo para o Go ver no
de Mil ton Cam pos. Os mi ne i ros sem pre ra di ca dos no
Rio – Pa u lo Men des Cam pos, Hé lio Pe le gri no, Otto
Lara Re sen de e Fer nan do Sa bi no – os cha ma dos
“Ca va le i ros do Apo ca lip se” – fi ze ram do Rio de Ja ne i -
ro a sua “pa tria”, sem nun ca de i xar de exal tar os va lo -
res de Mi nas. Essa é a com pul são mi ne i ra de olhar
Mi nas a dis tân cia, mu i to bem dis ser ta da pelo es cri tor
Hum ber to Wer neck. O po e ta e cro nis ta Affon so Ro -
ma no de Sant’Anna, Car los Cas tel lo Bran co e seus
con tem po râ ne os de Belo Ho ri zon te, jor na lis tas e es -
cri to res, cres ce ram mais ain da fora de Mi nas, sem ja -
ma is aban do ná-la. Como diz Fer nan do Sa bi no, em
crô ni ca re cen te: “Vol tar a Mi nas, uai, se eu nun ca saí
de lá?”

Alguns po lí ti cos mi ne i ros tam bém te mem vi ver
em Mi nas, e se lar gam para o Rio, nas Ave ni das
Atlân ti ca e Vi e i ra Sou to, em vas tos apar ta men tos
aber tos para o mar e as pra i as des nu das. Lá está a
mí dia, en vol ven te, avas sa la do ra. Uma nota nos jor na -
is do Rio, sem en vol ver Mi nas, pou co ou nada ex pri -
me. Mi nas é o char me e, com ela, os po lí ti cos so bre vi -
vem, até a me mó ria se tor na viva.

Em ver da de, os jo vens es cri to res mi ne i ros vi vi -
am em cor di a is de sa cor dos, mas o ce ná rio sem pre foi 
um só, o mes mo para to dos, até para aque les que
che ga vam de fora, nas ci dos em ou tras pla gas. De les,
to dos par ti ci pa vam, num in ter câm bio con tí nuo de
idéi as e pro vo ca ções. Em tudo uma pon ta lí ri ca, de sa -
fi os to can tes, que en le vam as al mas. A iro nia e o nos -
so hu mor mi ne i ros são fru tos da nos sa veia cul tu ral,
li te ral men te li te rá ria. Não vêm para ma go ar, nem para 
fe rir nem para dis per sar. Entre os po lí ti cos e a gen te
do povo – não há hoje quem não o per ce ba – os mi ne -
i ros não bri gam mas não fa zem as pa zes, ou – di zem
que o mun do é gran de mas Mi nas é mu i to mais. E
mais: nin guém ni ve la as mon ta nhas de Mi nas, ou –
nin guém vi o la im pu ne men te o sen ti men to de Mi nas.
Tam bém pos so dizê-lo, pela lon ga e ple na con vi vên -
cia, que Mi nas – hoje so mos 18 mi lhões de mi ne i ros,
qua se 900 ci da des – é igual a uma rua, onde todo
mun do se co nhe ce, onde to dos nos co nhe ce mos. E
com isso vai se per pe tu an do o mito de Mi nas, o enig -
ma de Mi nas, o amor a Mi nas, a Mi nas do diá lo go e do 
en ten di men to, mas tam bém a Mi nas he rói ca, que não 
se cur va, que não se ren de, nos mo men tos das re vol -

tas, das in con fi dên ci as e das in sur re i ções cí vi cas.
Que não ace i ta, que nun ca ace i tou, os des ní ve is so ci -
a is, a bru ta li da de da má dis tri bu i ção de ren da, os
aper re i os da ex clu são, que vem das nos sas nas cen -
tes e lá está aos olhos de quem que i ra ver, no meio de 
nós. 

Assim mes mo, à se me lhan ça do ho mem, fe i to
de ta len to, re nún cia e hon ra dez, que o Bra sil co nhe -
ce: jor na lis ta Car los Cas tel lo Bran co. Assim mes mo, à 
se me lhan ça do pen sa men to e da ação de Mil ton
Cam pos, que, em toda a sua vida pú bli ca, con de nou,
com ni ti dez e ve e mên cia, a in jus ti ça so ci al, o abu so
do po der eco nô mi co e a cor rup ção. 

– E com isto res ta a di zer-lhe, Cas tel lo, com uma 
pon ta de va i da de e de or gu lho: não é di fí cil vi ver em
Mi nas, como você se ex pres sa em sua Co lu na. O di fí -
cil, Cas tel lo, é ser mi ne i ro, e você o é, por in te i ro, até
por que sem pre nos dis se – in vo co aqui o tes te mu nho
de seu co le ga de tur ma e ami go fra ter no Ron don Pa -
che co – que con si de ra va Mil ton Cam pos o ma i or ho -
mem pú bli co que você co nhe ceu em toda a sua vida.
Como afir ma va o jor na lis ta Bar bo sa Lima So bri nho,
“tal vez hou ves se, na sua for ma ção, uma in fluên cia
pre pon de ran te, a do en tão Go ver na dor Mil ton Cam -
pos, de que pôde acom pa nhar de per to a isen ção e a
se gu ran ça com que ia tra çan do os ru mos de seu par -
ti do, uma UDN dos ex tre mos, com Mil ton Cam pos de
um lado e Car los La cer da do ou tro”. E mais, con ti nua
o mes tre do jor na lis mo – “É cla ro que a op ção de Car -
los Cas tel lo Bran co se ori en tou para as li ções e os
exem plos de Mil ton Cam pos, an tes de tudo a mo de ra -
ção com que ia re gis tran do os acon te ci men tos de
cada dia. E a pers pi cá cia com que en con trar os fios
que os con du zi am, num tra ba lho que não ex clu ía o
psi có lo go tão su til, que até pa re cia que os adi vi nha -
va”. 

O cer to é que Mi nas re ce beu Car los Cas tel lo
Bran co meio ca la do na, é ver da de, mas de bra ços
aber tos e se or gu lha de sua for ma ção e de sua tra je -
tó ria de vida. Cas tel lo en ri que ceu Mi nas. 

O in te res se de Cas te li nho pela li te ra tu ra e o jor -
na lis mo foi des per ta do quan do ele ti nha en tre 15 e 16
anos, em Te re si na. Ele e seu co le ga de es co la e ami -
go, Abdi as Sil va, tam bém jor na lis ta, vi vi am ine bri a dos 
pela li te ra tu ra. Por isso, a cena co mum era os dois
sem pre com al gum li vro de ba i xo do bra ço, ro man ces
ou po e si as, mes mo em épo cas de pro vas no Li ceu Pi -
a u i en se, onde Cas tel lo exer cia al gu ma li de ran ça en -
tre os co le gas que o cha ma vam de Pi xo te, ape li do
que re ce bia de mu i to bom hu mor. Cas tel lo es cre veu,
aos 15 anos, num ca tá lo go de te le fo ne de Te re si na, a
crô ni ca – “Te re si na na dis tân cia”. Era sua es tréia li te -
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rá ria no Pi a uí. Os li vros que Cas te li nho es cre veu –
Con ti nhos bra si le i ros (1952), Arco do tri un fo (1958),
Idos de mar ço (1964), Intro du ção à re vo lu ção de
1964 (1975), Os mi li ta res no po der (1979) e A re nún -
cia de Jâ nio (1996) – fi ze ram dele um dos mais lú ci -
dos es cri to res do Bra sil. A re nún cia de Jâ nio é um po -
e ma de amor, nas pa la vras de Élvia, sua es po sa, na
sala de es tar de seu apar ta men to, ao lado de seu
neto, no Rio de Ja ne i ro. Se a li te ra tu ra era a gran de
pa i xão, o jor na lis mo tam bém o fas ci na va. 

E foi ali, na que le nos so pe da ço de chão do Pi a -
uí, que Car los Cas tel lo Bran co deu os pri me i ros pas -
sos no jor na lis mo e na li te ra tu ra, di ri gin do um jor nal zi -
nho es co lar, que fun dou, jun ta men te com o nos so ir -
re qui e to Ne i va Mo re i ra. Seu nome era A Mo ci da de, o
ór gão ofi ci al da Asso ci a ção dos Estu dan tes Se cun -
da ris tas de Te re si na, im pres so nos fun dos do quin tal
da casa dos pais de Cas te li nho. O nos so – do Aman -
di no Nu nes e meu – o Pi a uí Novo – era im pres so, pela 
no i te a den tro de sá ba do, na Impren sa do Esta do, na
Pra ça Ma re chal Flo ri a no. Qu an do Cas tel lo de i xou a
ter ra na tal – era um sá ba do de ja ne i ro de 1937 – foi
Abdi as quem atra ves sou com ele, de bar co, o rio Par -
na í ba, para al can çar a ci da de de Ti mon, no lado do
Ma ra nhão e, daí em di an te, so zi nho, no trem de São
Luís do Ma ra nhão, por na vio até o Rio de Ja ne i ro,
rumo a Belo Ho ri zon te, pelo trem da Estra da de Fer ro
Cen tral do Bra sil. Aque la era a pri me i ra vez que Pi xo -
te se afas ta va dos fa mi li a res. 

A re nún cia de Jâ nio – es cre ve o mo der no e pri -
mo ro so his to ri a dor mi ne i ro Fran cis co Iglé si as, do
nos so con ví vio em Mi nas – foi a quar ta da His tó ria. “A
pri me i ra foi a de Dom Pe dro I, em 1831; a se gun da, a
do re gen te Fe i jó, em 1837; a ter ce i ra, de De o do ro, na
pri me i ra Pre si dên cia da Re pú bli ca, em no vem bro de
1891. A mais per tur ba do ra, sem dú vi da, foi a quar ta”.
Iglé si as in da ga se a re nún cia de Jâ nio te ria sido mais
um ges to de his tri o nis mo, um de se jo de as sus tar ou
fal ta de ma tu ri da de. De qual quer for ma, caiu no va zio, 
em bo ra te nha de i xa do na es te i ra uma cri se po lí ti ca
que está na ori gem da Re vo lu ção de 1964. 

No dia da re nún cia, 25 de agos to de 1961, Dia
do Sol da do, o Go ver na dor de Mi nas Ge ra is, Ma ga -
lhães Pin to, ha via sido con vi da do para um en con tro
no Pa lá cio dos Cam pos Elí se os, com o Go ver na dor
Car va lho Pin to, de São Pa u lo. Car va lho Pin to ofe re -
ceu um al mo ço a Ma ga lhães e à sua co mi ti va. Ron -
don Pa che co es ta va pre sen te, na con di ção de Se cre -
tá rio do Inte ri or e de Jus ti ça do Go ver no de Mi nas.
Ambi en te ten so. As no tí ci as que che ga vam de Bra sí -
lia eram pre o cu pan tes. A vi si ta de Car los La cer da a
Bra sí lia, se gui da de en tre vis ta de pre ga ção de gol pe

de Esta do, cri a ra um cli ma de ebu li ção po lí ti ca. Era,
aliás, o prin ci pal mo ti vo do en con tro em São Pa u lo.
Tão logo ser vi da a sopa de en tra da, mais ou me nos
às 14 ho ras, o te le fo ne to cou e foi le va do a Car va lho
Pin to, à mesa. No ou tro lado da li nha, Pe dro so Hor ta,
Mi nis tro da Jus ti ça de Jâ nio, co mu ni ca va a re nún cia.
Na con ver sa, Pe dro so Hor ta adi an tou que já ha via in -
for ma do Car los La cer da so bre a re nún cia. Esta va co -
mu ni can do a Car va lho Pin to e, em se gui da, o fa ria a
Ma ga lhães. Car va lho Pin to dis se-lhe, en tão, que o
Go ver na dor de Mi nas es ta va ali, a seu lado. Pe dro so
pe diu-lhe que pas sas se a ele o te le fo ne. Re gis -
trem-se a pa li dez e a de cep ção de Car va lho Pin to ao
do brar o guar da na po, dan do por en cer ra do o seu al -
mo ço: “Meus ami gos, as no tí ci as se con fir ma ram. O
Pre si den te Jâ nio Qu a dros aca ba de re nun ci ar à Pre -
si dên cia da Re pú bli ca”. Jâ nio já se di ri gia para o ae ro -
por to de Cum bi ca, em São Pa u lo. 

Cas tel lo, ao lado de Jâ nio Qu a dros, vi veu um
pou co as en tra nhas do po der, do ofi ci a lis mo po lí ti co.
Pela pri me i ra vez de sem pe nhou uma fun ção po lí ti -
co-ofi ci al, a con tra gos to, su po nho eu. Ali, do ou tro
lado da rua, no Pa lá cio do Pla nal to, Se cre tá rio de
Impren sa do Pre si den te da Re pú bli ca, ao lado de
José Apa re ci do de Oli ve i ra, nun ca ab di cou de suas
con vic ções po lí ti cas. Com a re nún cia de Jâ nio, vol tou
ao jor na lis mo. To dos nós per ce be mos que logo se re -
fez, e cri ou a Co lu na do Cas tel lo, no Jor nal do Bra sil,
de onde nun ca mais saiu. E es cre veu o li vro A re nún cia 
de Jâ nio, para ser pu bli ca do de po is de sua mor te.
Fez-se a sua von ta de. A re nún cia de Jâ nio, ago ra
acres ci da de pe ne tran tes aná li ses do jor na lis ta Luiz
Gu tem berg e do es cri tor Emil Sa der, está sen do dis tri -
bu í da hoje, aqui no Ple ná rio, em edi ção do Se na do da
Re pú bli ca, em sua ho me na gem. Élvia Lor del lo Cas -
tel lo Bran co, co mo vi da, aqui no Ple ná rio, agra de ce. 

Em ver da de, a re nún cia de Jâ nio per ma ne ce
como um enig ma da po lí ti ca bra si le i ra. Enig ma não se 
des ven da, po rém, há for tes si na is de que es ta mos di -
an te de um fal so enig ma. O pró prio Jâ nio, em con ver -
sa com dona Be re ni ce, es po sa de José de Ma ga lhães 
Pin to, nos de i xou uma in di ca ção. Inda ga do so bre as
ra zões da re nún cia, dona Be re ni ce re ce beu a se guin -
te res pos ta: – “A se nho ra co nhe ce o De pu ta do Má rio
Mar tins?” – “Sim, é mu i to nos so ami go”. “ Pois bem,
foi um gran de de pu ta do, mas ape nas um de pu ta do. A
se nho ra sabe quan to tem po a Câ ma ra le vou para
ace i tar a re nún cia dele? Vin te e sete dias. Qu an to à
mi nha, a de um Pre si den te da Re pú bli ca, não le vou
vin te mi nu tos”. Era uma con fis são de que sua re nún -
cia não fora para va ler, mas ape nas uma jo ga da com
se gun das in ten ções, que não dera cer to. Para o ad -
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vo ga do Sa u lo Ra mos, que foi ofi ci al de ga bi ne te de
Jâ nio Qu a dros, e para Jâ nio Qu a dros Neto, o ob je ti -
vo do Pre si den te, ao re nun ci ar, era vol tar ao po der
for ta le ci do pe ran te o Con gres so. Aguar da-se para
bre ve novo li vro so bre o as sun to, de Caio Má rio da
Sil va Pe re i ra, que foi con sul tor-ge ral da Re pú bli ca no 
Go ver no do Pre si den te Jâ nio Qu a dros, seu ad mi ra -
dor, con ven ci do, no en tan to, de sua “obs ti na ção e
ima tu ri da de po lí ti ca”.

O gran de amor de Cas tel lo era a po lí ti ca. Todo
ho mem pú bli co – “a im pren sa é um ser vi ço pú bli co: a
so ci e da de deve ava liá-la per ma nen te men te” – de se ja 
exer cê-la, e, mais do que isto, go ver nar o seu Esta do.
Go ver nar Mi nas é uma hon ra e um de sa fio e eu o de -
se ja va. Go ver nar o Pi a uí, Pe trô nio Por tel la, Hugo Na -
po leão, Fre i tas Neto e Espe di to Re sen de, para ci tar
qua tro gran des e in se pa rá ve is ami gos nos sos na vida 
pú bli ca, o de se ja vam. Espe di to, em ba i xa dor no Va ti -
ca no, pa dri nho de ca sa men to de Élvia e Cas tel lo, foi o 
úni co que não che gou lá. Fa le ceu em Roma, seu ou -
tro gran de amor. Otto Lara Re sen de di zia que Cas tel -
lo “po dia ser se na dor pelo seu ebu li en te Esta do do Pi -
a uí ou pa ca to Go ver na dor de Mi nas...” Até por que,
acres cen ta va, “o tem po tor nou-o mais jo vem, de sa -
tou-lhe a lín gua, ras pou-lhe a ti mi dez, de po si tou em
seu co ra ção as ine vi tá ve is go tas de sa be do ria e an -
gús tia”. 

Cas tel lo sa bia que a po lí ti ca é, qua se sem pre,
uma arte mar ci al. As ar tes mar ci a is, lem brou há pou -
co o nos so can tor e com po si tor, que foi ve re a dor em
Sal va dor, na Ba hia, Gil ber to Gil, “im pli ca a exis tên cia
de um ini mi go, de um ad ver sá rio que tem de der ro tar.
E eu não dou para isso.”, e nun ca mais dis pu tou uma
ele i ção. O com ba te, a dis pu ta, a vi tó ria, a der ro ta, os
re ve zes e tudo o mais fa zem par te des sa guer ra. Fora
daí, tudo bem. São os de ba tes que ge ram as po lê mi -
cas, ani mam a His tó ria, de fi nem o des ti no das ins ti tu i -
ções e agi gan tam as na ções. E é den tro des te ce ná rio 
que na ve gam os jor na lis tas, os re pór te res, os pes qui -
sa do res, os ci en tis tas po lí ti cos, os ho mens pú bli cos,
os po lí ti cos, os par ti dos e o des ti no das ins ti tu i ções. 

Como se ex pres sa va Bar bo sa Lima So bri nho,
ain da pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra de Impren -
sa, a ABI: “Ena mo ra do da po lí ti ca, con ten tan do-se
em olhar de lon ge a dona de seus sen ti men tos. Po de -
ria ter sido Cas tel lo um che fe de par ti do, na de fe sa de
seus pro gra mas, ou na luta pe los seus ide a is, se a ti -
mi dez não es ti ves se pre sen te para lhe des vi ar as ex -
pan sões. Por isso fa zia da Co lu na do Cas tel lo as de -
mons tra ções de seu cul to pela vida po lí ti ca. No fun do, 
car tas de amor de quem nun ca se atre ve ria a dis pu tar 
um lu gar no ce ná rio que o atra ía. E mais: “Um ora dor

nato, que de tes tas se a tri bu na. Um per ma nen te ado -
ra dor de uma prin ce sa dis tan te, de quem não qui ses -
se se apro xi mar pelo re ce io da es cra vi dão a que fi ca -
ria su je i to. Fa zia ques tão fe cha da de sua in de pen dên -
cia. Sen tia que as for ma ções par ti dá ri as cri am li mi tes, 
im põem re gras que de vem ser obe de ci das. E ele não
ad mi tia ne nhu ma res tri ção. Fa zia ques tão de ser ele
pró prio, Car los Cas tel lo Bran co”.

“Qu an do o Con gres so es te ve fe cha do, de cla ra -
do em re ces so,” – quem lem bra é o Se na dor José Sar -
ney – “Car los Cas tel lo Bran co, es que cen do a cen su -
ra, não de i xou pas sar um só dia sem fa lar do Con -
gres so, anun ci an do sua vol ta, di zen do da sua im por -
tân cia como a ma i or das ins ti tu i ções li be ra is e subs ti -
tu in do o si lên cio das tri bu nas par la men ta res pela in te -
li gên cia de sua tri bu na jor na lís ti ca. (...) Ele foi o Con -
gres so quan do o Con gres so não era”. 

Na mor te de JK, em 1976, re tor nei às pres sas
de Cu ri ti ba – onde me en con tra va em mis são po lí ti ca.
Em Bra sí lia a tudo as sis ti. A tra gé dia le vou o povo às
ruas da Ca pi tal. A emo ção, uma só. O tor men to de dor 
atin giu o povo, no co ra ção e nas en tra nhas. No Cam -
po da Espe ran ça, ao nos so lado, o re pou so do guer -
re i ro que fun dou Bra sí lia, que pre gou a paz, o oti mis -
mo e o pro gres so do Bra sil. O de se jo de li ber da de
pro du ziu em Car los Cas tel lo Bran co, em 30 mi nu tos
cro no me tra dos, em 75 li nhas, uma Co lu na para nin -
guém es que cer nun ca mais. Cas tel lo era, ali per to, no
Se tor Co mer ci al Sul, no Edi fí cio Cen tral, na má qui na
de es cre ver, no Jor nal do Bra sil, a voz do Bra sil. 

Cas tel lo, em bo ra um pou co pró xi mo da UDN,
não era, nun ca foi um mi li tan te po lí ti co. Nun ca se fi li ou 
a ne nhum par ti do. Eu já de sem bar quei em Belo Ho ri -
zon te ati ran do con tra a di ta du ra do Esta do Novo, pre -
si di os di re tó ri os aca dê mi cos, par ti ci pei dos Con gres -
sos Na ci o na is dos Estu dan tes, pro mo vi dos pela
UNE, no Rio de Ja ne i ro e em Sal va dor, na Ba hia. Jo -
guei-me, de cor po in te i ro, des de a pri me i ra hora, na
União De mo crá ti ca Na ci o nal, a UDN, que aju dei a
fun dar, “um par ti do de cen tro, in cli na do para a es -
quer da”, na ex pres são de Afon so Ari nos de Mel lo
Fran co. 

Car los Cas tel lo Bran co, ad vo ga do e ex ce len te
pa re ce ris ta do DNER, no Rio de Ja ne i ro e em Bra sí -
lia, nun ca de i xou de tra ba lhar um só dia. Era uma
ques tão de hon ra. Des de Mi nas, com a sua vo ca ção
po lí ti ca, op tou, no si lên cio das mon ta nhas e nas vi -
vên ci as do Rio e de Bra sí lia, com pro fun di da de e con -
sis tên cia éti ca, pelo jor na lis mo e pela li te ra tu ra, sem
per der sua na tu re za hu ma na, to ca da de brio e hon ra -
dez. Foi por aí, so bre tu do de po is da en tre vis ta de
José Amé ri co a Car los La cer da, no Cor re io da Ma -
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nhã, em fe ve re i ro de 1945, que cres ceu e agi gan -
tou-se o jor na lis ta de tex tos lú ci dos, exem plar men te
bem es cri tos. Como me dis se há pou co, pelo te le fo ne, 
seu co le ga de tur ma, na Fa cul da de de Di re i to de Mi -
nas, Ron don Pa che co, “no Rio, Cas tel lo su biu como
um fo gue te, me re ci da men te”. Com ba teu as di ta du -
ras, des bra vou os ca mi nhos da de mo cra cia, sem per -
da da sua in de pen dên cia. Ja ma is foi di ri gi do por
quem quer que seja, a não ser pelo ci ne as ta Gla u ber
Ro cha.

A ex ce ção aber ta a Gla u ber ocor reu por oca sião 
da fil ma gem de A Ida de da Ter ra, um dos mu i tos fil -
mes do pre mi a do ci ne as ta bra si le i ro. Nele, Cas te li nho 
é en tre vis ta do pelo ator Anto nio Pi tan ga, ca sa do com
a Vice-Go ver na do ra do Esta do do Rio de Ja ne i ro, Be -
ne di ta da Sil va.

Élvia Lor del lo Cas tel lo Bran co ain da hoje se re -
cor da do gran de re bu li ço ca u sa do pela in ten sa mo vi -
men ta ção de câ me ras, ho lo fo tes e toda a pa ra fer ná lia 
usa da pela equi pe de Gla u ber para essa fil ma gem, no 
apar ta men to do ca sal, na SQS 208 do Pla no-Pi lo to
de Bra sí lia. Ela de nada sa bia, mas logo re co nhe ceu
o ci ne as ta, di ri gin do o ma ri do, ator im pro vi sa do do fil -
me. Tem pos de po is, Cas te li nho deu ra zão a Élvia,
num ar ti go pu bli ca do na re vis ta IstoÉ, edi ção so bre os 
Bra si le i ros do Sé cu lo. “Você foi o úni co que con se guiu 
me di ri gir em toda a mi nha vida!”, es cre veu o jor na lis -
ta, re fe rin do-se a Gla u ber Ro cha.

As pes so as que con vi ve ram com Car los Cas tel -
lo Bran co, em Belo Ho ri zon te, no Rio ou em Bra sí lia,
acos tu ma ram-se a sua pos tu ra sem pre re ser va da.
Nas ve zes em que ele era ins ta do ou pre ci sa va fa lar
em pú bli co, op ta va por ler, jus ti fi can do que so men te
sa bia es cre ver.

A en tre vis ta de Cas te li nho em A Ida de da Ter ra
foi uma das ra ras ve zes em que ele se apre sen tou
des con tra í do ao res pon der às per gun tas de Pi tan ga,
ao lado de Élvia. Nela, ele ana li sa epi só di os do pe río -
do de ex ce ção, quan do o País foi go ver na do por mi li -
ta res. De tém-se so bre tu do em apre ci a ções so bre os
go ver nos Cas te lo Bran co e Cos ta e Sil va e faz uma di -
dá ti ca in cur são so bre a po lí ti ca ex ter na bra si le i ra. 

Car los Cas tel lo Bran co, in te gran te de uma fa mí -
lia de es tir pe, mas eco no mi ca men te mo des ta, nun ca
foi cri a do de nin guém. Não ace i ta va hu mi lha ção. A
moda em Belo Ho ri zon te, em suas pri me i ras dé ca -
das, era ser ofi ci al de ga bi ne te ou o que mais fos se
nas es tru tu ras do po der, so bre tu do nos anos do de sa -
ti no da ra pa zi a da, des cri tos pelo jor na lis ta e es cri tor
mi ne i ro Hum ber to Wer neck, no li vro de sua au to ria.
Era o na mo ro ofi ci al, o no i va do ofi ci al, o ca sa men to
ofi ci al, o ga bi ne te ofi ci al, o jor nal ofi ci al, o car ro ofi ci al, 

o ofi ci a lis mo po lí ti co. O char me ma i or, a pre mi a ção
go zo sa, até a fi na li za ção da vida, era ser dono de car -
tó rio de no tas ou de pro tes tos, de li vre no me a ção ofi -
ci al dos de ten to res do po der ofi ci al. O po der é tris te?
Nada dis so. Era um raro pra zer para a ini ci a ção li te rá -
ria ou jor na lís ti ca, ou para ou tros mis te res. “O jor na lis -
mo – dis se-me e es cre veu o nos so co mum ami go Wil -
son Fi gue i re do – era en tão qua se in se pa rá vel da li te -
ra tu ra”. Na im pren sa, as me lho res fon tes de Cas tel lo
es ta vam en tre seus ami gos ofi ci a is de ga bi ne te. Mas
Cas tel lo pas sou ao lar go, re sis tiu, so freu. Não pe diu.
Não se in si nu ou. Tí mi do – a me sa da dos pais, já es -
cas sa – co me çou como re pór ter po li ci al do Esta do de
Mi nas, ga nhan do 150 mil réis por mês. Sua de ci são
foi, em toda a sua vida, man ter-se in de pen den te, li vre
no pre sen te e na in fi ni tu de do fu tu ro. 

Cas tel lo, in fi ni ta men te Cas tel lo Bran co, de to -
das as pa ten tes e con di ções so ci a is e cul tu ra is, po e -
tas, ju ris tas, jor na lis tas, mi li ta res, aca dê mi cos, po lí ti -
cos, do del ta do Par na í ba, lá na pon ta do mar, no Pi a -
uí, ao Rio Gran de do Sul, co li man do com o Ma re chal
Hum ber to de Alen car Cas te lo Bran co, que foi Pre si -
den te da Re pú bli ca. Até lá, na Aca de mia Pi a u i en se
de Le tras, en tre os seus ti tu la res, Cas te li nho é o oi ta -
vo, in clu si ve seu pai Cris ti no Cas tel lo Bran co, que de i -
xou ao fi lho mais ilus tre, o ho me na ge a do de hoje pelo
Se na do da Re pú bli ca, a ca de i ra nú me ro 15. Foi sa u -
da do pelo aca dê mi co Ari ma téia Tito Fi lho, tam bém
Cas tel lo Bran co, mas sem o nome da fa mí lia, por de -
sa ven ça ou pir ra ça do avô, con for me ele mes mo es -
cre veu, com pa la vras ame nas, no dis cur so de sua
pos se, ao meu lado e do Se na dor Hugo Na po leão, no
ple ná rio da Aca de mia Pi a u i en se de Le tras. Fo mos lá
para ver Cas tel lo in gres sar na Aca de mia, “a ma i or
gló ria de sua vida”, fun da da pelo po e ta Lu cí dio de
Fre i tas, tam bém Cas tel lo Bran co, pri mo de seu pai.
Tam bém a fa mí lia de João For tes, em pre sá rio vi to ri o -
so no Rio de Ja ne i ro, não usa o nome fa mi li ar, por bri -
ga com o bi sa vó de Már cio For tes, par la men tar ca ri o -
ca, fi lho de João For tes. Qu an do des pon ta va a can di -
da tu ra do Ma re chal Hum ber to de Alen car Cas te lo
Bran co à Pre si dên cia da Re pú bli ca, o jor na lis ta Fer -
nan do Pe dre i ra per gun tou a Cas te li nho se o Ma re chal 
era seu pa ren te. Ele res pon deu com sua ma ne i ra pe -
cu li ar: “Pa ren te lon ge, né? Mas está se apro xi man do”.

Tem pos de po is, ao re gres sar da lua-de-mel em
Pa ris, foi com Élvia a Te re si na, para uma vi si ta sen ti -
me tal, mos tran do-lhe os lo ca is que evo ca vam suas
me lho res lem bran ças. Mais des con tra í do e até sen ti -
men tal, Cas te li nho di zia: “Aqui, nes ta rua, Rua do Fio, 
é que nas ceu o Ma re chal Cas te lo Bran co, esse ne gó -
cio de Mes se ja na é fra u de sen ti men tal”.
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A sú bi ta as cen são do Ma re chal Hum ber to de
Alen car Cas te lo Bran co à Pre si dên cia da Re pú bli ca e
a se ve ri da de pro fis si o nal de Cas te li nho não os apro -
xi ma ram no con ví vio fa mi li ar. Mas o des ti no lhes re -
ser vou mu i to do “com por ta men to co mum à grei”.
Che ga ram am bos ao topo de suas pro fis sões, na car -
re i ra mi li tar e no jor na lis mo, pas san do pe las tes si tu -
ras do po der, em épo cas, es pa ços e cir cuns tân ci as
di fe ren tes, nos pa lá ci os do Go ver no Fe de ral, em Bra -
sí lia. Con vi ve ram a dis tân cia, di ver gi ram, mas res pe i -
ta vam-se com ele gân cia e ob je ti vi da de. Afi nal, di -
zia-me Cas tel lo, a vida pú bli ca não com por ta in ti mi -
da de, que pode le var à pro mis cu i da de. No ré qui em do 
ex-Pre si den te, en tre “ho me na gens exal ta das” e “crí ti -
cas cru éis”, Cas tel lo Bran co re fez-se da dor pela per -
da do pa ren te pro bo e en cer rou a sua crô ni ca de 20
de ju lho de 1967, no Jor nal do Bra sil, com um co ra jo -
so re ca do aos de tra to res: “Não me pa re ce pos sí vel,
no en tan to, des vir tu ar a ima gem do ho mem. É re al -
men te es pan to so que a pa i xão po lí ti ca che gue a iden -
ti fi car no re tra to de um ho mem de bem o per fil de um
ca na lha. O Ma re chal era um pa tri o ta, um ide a lis ta e
um ho mem que terá mor ri do em paz com a sua cons -
ciên cia. Essa não é a ho me na gem do pa ren te, mas o
de ver im pos to pela mais es tri ta ob je ti vi da de.”

Élvia, nada mais belo e to can te do que as suas
pa la vras de amor, ad mi ra ção e res pe i to – 44 anos de
amo ro sa com pa nhia –, di an te do bus to de Cas tel lo,
na pra ça com o nome dele, que você ina u gu rou, em
Te re si na, ini ci a ti va do Pre fe i to Wall Fer raz e do sen ti -
men to da ter ra, pro fun do e belo. São suas es tas pa la -
vras: “De vez em quan do eu pen so que se o Cas tel lo
es ti ves se aqui, com duas Co lu nas ele co lo ca va os
pin gos nos is. As pes so as sen tem fal ta da se re ni da de
dele”. 

– Evo co quan do você dis se es tar cer ta de que
“os anos fe li zes da in fân cia e da ado les cên cia lhe de -
ram – a Cas tel lo – o las tro ne ces sá rio à equa ni mi da -
de, à se re ni da de, ao equi lí brio, à isen ção e à gran de -
za com que exer ceu o ofí cio de vi ver e o ofí cio de es -
cre ver, in ter pre tan do e ana li san do os fa tos”. Por isso
você dis se, “aben ço a da se jas, Te re si na!”

– Qu an do você te le fo nou a Cas tel lo dan do-lhe a 
no tí cia de que o Pre si den te da Re pú bli ca, José Sar -
ney, aca ba ra de as si nar men sa gem ao Se na do in di -
can do-a para com por o Tri bu nal de Con tas da União,
res pon deu-lhe Cas tel lo: “Pa ra béns, para quem veio
de Na za ré das Fa ri nhas, é um belo fim de car re i ra”.
Na za ré das Fa ri nhas, a ci da de zi nha do Re côn ca vo
ba i a no cor ta da pe las águas ale gres e man sas do rio
Ja gua ri pe, onde você che gou para so frer sua du pla
or fan da de, aos seis anos. Como você mes ma dis se,

nas no i tes pas sa das em cho ro man so, de sa u da des,
no fun do do quin tal per fu ma do pe las co i ra nas, você
teve logo a cer te za de que so men te o es tu do e o tra -
ba lho po de ri am li ber tá-la da po bre za e da opres são. 

Élvia, ba i a na, jor na lis ta, ad vo ga da, Ju í za do
Tra ba lho, Pro cu ra do ra-Ge ral do Tri bu nal de Con tas
do Dis tri to Fe de ral e Mi nis tra do Tri bu nal de Con tas da 
União, com pe ten te e lú ci da, em todo o seu de sem pe -
nho pro fis si o nal. Cas te li nho es tu dou e tra ba lhou exa -
us ti va men te, e tor nou-se um ho mem li vre para, no
Rio, me re cer o amor de Élvia e ad qui rir “no to ri e da de”
– a ex pres são é de Cas tel lo – para in gres sar nas Aca -
de mi as Pi a u i en se e Bra si le i ra de Le tras. Élvia, re co -
lho de suas be las pa la vras, na ina u gu ra ção da Pra ça
Jor na lis ta Car los Cas tel lo Bran co, em Te re si na, no
dia 28 de agos to de 1993, as ima gens de sa u da de
bro ta das do seu co ra ção. Trans po nho-as em par te
para esta Casa, o Se na do da Re pú bli ca, você mes ma 
di zen do, no dis cur so de ina u gu ra ção da Pra ça Jor na -
lis ta Car los Cas tel lo Bran co, em Te re si na. Se Cas tel lo 
nos es ti ves se ven do aqui re u ni dos, na Mesa, na tri bu -
na e no ple ná rio do Se na do da Re pú bli ca, que lhe re -
tra tam tão bem o es pa ço onde bus ca va ma té ria e ins -
pi ra ção para pro ver a sua co lu na e for mu lar as pre vi -
sões dos acon te ci men tos, seus olhos gran des e lin -
dos se ar re ga la ri am de es pan to e per gun ta ri am: “Por
que Élvia? O que fiz para me re cer tan to?” E você,
Élvia, sua com pa nhe i ra de 44 anos e meio, res pon de -
ria: “Ora, meu bem, es tão lhe de vol ven do o amor que
você sem pre teve à Re pú bli ca, à De mo cra cia, à Li ber -
da de e à Hon ra dez. Só isto, não se es pan te”. 

Não, Élvia, não re sis to em di zer-lhe o que to dos
nós di ze mos na jo vi a li da de do nos so con ví vio: não foi
Cas tel lo quem ca sou com você, mas, o que dá na
mes ma co i sa, foi você quem ca sou com Cas tel lo.
Você mes ma é que apa gou a dú vi da na en tre vis ta aos 
jor na lis tas Mar co ne For mi ga e Pa u lo Cas tel lo Bran co, 
na re vis ta Bra sí lia em Dia, de ju lho de 2000. Você, te -
men te a ca sa men tos, foi para o Rio de ci di da a for -
mar-se em Di re i to, exer cer a pro fis são e tor nar-se in -
de pen den te. Para não ser uma vi ú va mi se rá vel, como
as que via na Ba hia, em Na za ré das Fa ri nhas, in clu si -
ve em sua fa mí lia. Mo ra va em pen são. Estu da va e tra -
ba lha va na re da ção do Diá rio Ca ri o ca. Cas tel lo, tí mi -
do, de pou ca con ver sa, sem pre de di ca do ao tra ba lho,
não se in si nu a va. Tal vez te mes se a in tré pi da co le ga
de tra ba lho, de quem era che fe no jor nal. Não, esse
ca sa men to, di zía mos, é co i sa da Élvia. 

Bem an tes da en tre vis ta à re vis ta Bra sí lia em
Dia, exa ta men te no dia 24 de ju nho de 2000, numa
en tre vis ta ao Jor nal do Bra sil, no ca der no es pe ci al
alu si vo aos 80 anos de Cas te li nho, con ce di da ao jor -
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na lis ta Luís Orlan do Car ne i ro, você fa lou com emo -
ção de como co me çou seu re la ci o na men to afe ti vo
com Cas tel lo: “Co me cei a co nhe cer seu ca rá ter ao
ten tar dis su a di-lo de nos ca sar mos. Co me cei por di -
zer que eu não era as sim toda lin da como ele pen sa va 
e enu me rei tudo o que acha va feio no meu cor po. Fiz
ou tra ten ta ti va: não pen se que vou la var e pas sar rou -
pa, ar ru mar casa, fa zer co mi di nha e do ci nhos, ar ru -
mar a rou pa que você vai ves tir no dia se guin te. Não
dou para nada dis so”. “E quem lhe dis se que es tou
pro cu ran do uma em pre ga da do més ti ca?” – res pon -
deu-me. “Pro cu ro uma com pa nhe i ra e esta é você”.

O ima gi ná rio da re da ção e dos co le gas de tra -
ba lho, no Rio, era um só: foi Élvia quem ca sou com
Cas tel lo. O me lhor mes mo é ler a en tre vis ta de Élvia à 
re vis ta Bra sí lia em Dia, nas pá gi nas se guin tes.

A vo cês, Lu ci a na e Pe dro, a emo ção do abra ço
aos fi lhos de Élvia e Cas tel lo. E o nos so tor men to de
dor, meu e de La ti fi nha, mi nha es po sa, ao iden ti fi car,
no Insti tu to Mé di co-Le gal, em Bra sí lia, o Ro dri go, que 
mor re ra, na ple ni tu de da vida, nas pro xi mi da des do
ae ro por to, num aci den te de au to mó vel. Élvia e Cas -
tel lo es ta vam na Eu ro pa, na Espa nha. Lá, qua se mor -
re ram de dor pelo fi lho que per de ram. Ao re gres sa -
rem, dis se-lhes, na in ti mi da de de suas lá gri mas: Não,
Cas tel lo, não, Élvia. Ele não mor reu. Ele eva nes ceu.
Pior do que a mor te é a dor, a dor pro lon ga da. Ro dri go 
é a gran de pre sen ça que se foi, mas não foi, por que fi -
cou, on tem, hoje e sem pre. Tan to mais, Élvia, que es -
tou ven do aqui, no ple ná rio, e já o cum pri men tei, o
seu neto, fi lho de Pe dro – Ro dri go é o seu nome –, em 
lu mi no sa ho me na gem ao tio que ri do, que está lá,
bem per to, na mão de Deus. O Ro dri go, Élvia, está no
meio de nós. 

A per da do Ro dri go foi a ma i or da fa mí lia Cas tel -
lo Bran co. As cir cuns tân ci as do aci den te, a bus ca no
Insti tu to Mé di co-Le gal, tudo foi por nós re la ta do a
Élvia e Cas tel lo quan do che ga vam a Bra sí lia para o
ade us ao fi lho que ri do.

Entre tan tas de di ca ções à me mó ria de Ro dri go,
o fi lho ama do, des ta co a mais pe re ne, a nota in tro du -
tó ria de Cas tel lo no li vro de sua au to ria Os Mi li ta res
no Po der, que con tém a nar ra ti va dos acon te ci men tos 
que cul mi na ram na edi ção do Ato Insti tu ci o nal nº 5,
de cre tan do por tem po in de ter mi na do a sus pen são
dos di re i tos e ga ran ti as cons ti tu ci o na is para atri bu ir
uma soma de po de res ao Pre si den te da Re pú bli ca ja -
ma is co nhe ci da na his tó ria des te País. 

A tudo as sis ti mos, o aci den te que vi ti mou Ro dri -
go e a de ci são que nos le vou ao mais ter rí vel de to dos 
os Atos Insti tu ci o na is da Re vo lu ção de 1964. Fo ram

duas do res in su por tá ve is: a mor te do fi lho e o gol pe
na li ber da de. 

A le i tu ra de A Re nún cia de Jâ nio, além de ser
apa i xo nan te como uma his tó ria de amor, no di zer de
Élvia Lor del lo Cas tel lo Bran co, en vol ve não ape nas o
co nhe ci men to de Car los Cas tel lo Bran co, mas igual -
men te a per cep ção com que tes te mu nha va ou par ti ci -
pa va de epi só di os cru ci a is na vida po lí ti ca bra si le i ra.
Di rei logo que o gran de amor do jor na lis ta Cas te li nho,
o ma i or de to dos, era a His tó ria. Nin guém che ga lá so -
men te pelo jus to e equâ ni me exer cí cio da pro fis são
jor na lís ti ca ou de car go ou fun ção pú bli ca, no cen tro
ou nas pro xi mi da des do po der ou das opo si ções, ape -
nas es cre ven do o que al guém des cre ve. 

So men te quan do o jor na lis ta al can ça ou ul tra -
pas sa a di men são dos seus per so na gens, é que ele,
tam bém pro ta go nis ta, por mais dis cre to que seja, per -
ce be que o seu tes te mu nho é es sen ci al ao co nhe ci -
men to isen to dos fa tos, à ple na de fi ni ção do der ra de i -
ro ges to, seja para en trar na His tó ria como fez, com
um tiro no pe i to, Ge tú lio Var gas, seja para es tar re cer
a Na ção, como fez Jâ nio Qu a dros ao re nun ci ar à Pre -
si dên cia da Re pú bli ca. Escre ven do não ape nas so bre 
o que lhe era des cri to pe los in for man tes, mas tam -
bém pela con vi vên cia e a in ti mi da de com os fa tos,
Cas tel lo sou be dis tin guir as di ver sas ca te go ri as de
acon te ci men tos, ele gen do os que se tor na ri am elos
da His tó ria. 

Na vi são do his to ri a dor e es cri tor Edward Gib -
bon, sem pre lem bra do pelo jor na lis ta Fer nan do Pe -
dre i ra, que foi re pre sen tan te do Bra sil na Unes co, “os
fa tos cuja in fluên cia se es ten de por todo o sis te ma
(...) são mu i to ra ros. E o que é ain da mais raro é o gê -
nio que sabe dis tin gui-los, no vas to caos de acon te ci -
men tos em que es tão me ti dos, e que é ca paz de de -
du zi-los pu ros e lim pos do res to”. Ao fa lar das idéi as
de André Mal ra ux so bre arte, André Ma u ro is lem bra
que “a His tó ria é ou tra for ma de cri a ção, e im põe uma
or dem in te li gí vel à mas sa apa ren te men te in co e ren te
de fa tos, o que é tam bém o pa pel da ciên cia” . Cas tel -
lo, além de jor na lis ta e es cri tor, foi um sá bio, como se
ex pres sou, nas ho me na gens de hoje, o Se na dor
Hugo Na po leão. Cas tel lo, como nin guém no go ver no
de Jâ nio, sou be ava li ar os fa tos, clas si fi cá-los e afi nal, 
sem pre ci pi ta ções, re cons ti tu ir, mais pela me mó ria,
esse epi só dio di fi cil men te ex pli cá vel, sur pre en den te
e de ci si vo da his tó ria con tem po râ nea do Bra sil: a re -
nún cia de Jâ nio Qu a dros.

Hou ve tam bém a re nún cia do pró prio Cas te li -
nho. O seu ato de co ra gem mo ral, o sen so de des -
pren di men to, tão raro nos dias de hoje, ao de ci dir que
os fa tos que tes te mu nhou, e que cons ti tu íam no mais
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dis pu ta do ma te ri al de in for ma ção para qual quer pro -
fis si o nal do jor na lis mo po lí ti co, so men te fos sem le va -
dos ao co nhe ci men to pú bli co de po is de sua mor te.
Con de nou-se ao si lên cio no na tu ral de ver de re sis tir à 
pres são e ao ju í zo do povo bra si le i ro so bre a ver da de -
i ra his tó ria do apo ca lip se de Jâ nio Qu a dros. 

Ima gi no a pro va ção dos nos sos ami gos José
Apa re ci do de Oli ve i ra e Evan dro Car los de Andra de, e 
tam bém da Can tí dia, um amor de pes soa, ao to ma -
rem co nhe ci men to, an te ci pa da men te, do de po i men to 
his tó ri co de Cas tel lo so bre aque les seis me ses de ci -
si vos da vida po lí ti ca bra si le i ra, sem que so bre eles,
du ran te anos, até 1996, quan do a obra foi pu bli ca da,
pu des sem fa zer a me nor re fe rên cia. 

Di rei afi nal que, no exer cí cio do jor na lis mo po lí ti -
co, nos bons tem pos da li ber da de de im pren sa, ou
nos ás pe ros tem pos das di ta du ras, Car los Cas tel lo
Bran co, que não es ca pou, ain da que por pou cos dias, 
da mal di ção da pri são po lí ti ca, pre ser vou far to ma te ri -
al de in for ma ções para a His tó ria. Mais do que isto,
ocu pou os di fí ce is es pa ços – de seus so nhos – da
His tó ria. “Sen do um re a lis ta e um lú ci do, ele (Cas tel -
lo) é tam bém um vi si o ná rio do ama nhã ine vi tá vel no
sen ti do da vo ca ção bra si le i ra da li ber da de”. Assim se
ex pres sou o mes tre Odylo Cos ta, fi lho, acres cen tan -
do, con clu si va men te, ao pre fa ci ar o li vro Intro du ção à
Re vo lu ção de 1964, de Cas tel lo, seu ami go e me lhor
in tér pre te. “Por que, sem his to ri a do res, po lí ti cos, sem
jor na lis tas e – per mi tam acres cen tar – sem po e tas, as 
na ções nas cem, mas não per se ve ram na mis são que
cabe a cada uma de las na mão de Deus”. 

E por fa zer His tó ria é que a obra de Cas tel lo pre -
ci sa ser le va da mais e mais ao co nhe ci men to das atu -
a is e das fu tu ras ge ra ções de bra si le i ros. Nes se sen ti -
do, lou va mos a de ci são do Pre si den te do Se na do Fe -
de ral, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, de de ter -
mi nar a re pu bli ca ção da obra, o que já se fez com a
nova edi ção de A re nún cia de Jâ nio. Uma re e di ção li -
mi ta da a mil vo lu mes ape nas, 50 de les des ti na dos a
Élvia e aos fi lhos. O cer to será que o Se na do re e di te
nu me ro sa men te A re nún cia de Jâ nio, para o Bra sil in -
te i ro, so bre tu do para os jo vens que aí es tão, ávi dos
por co nhe cer a ain da mal con ta da his tó ria con tem po -
râ nea do País. 

Na vol ta amo ro sa de Cas tel lo a Te re si na
vem-nos, des de logo, a lem bran ça, nos ver sos de Lu -
cí dio de Fre i tas, de quan do, de trem, em Ti mon, do
ou tro lado do rio Par na í ba, des pe din do-se da fa mí lia
e do ami go Abdi as Sil va, de i xa va a ter ra na tal, a ca mi -
nho de Mi nas: “Te re si na apa gou-se na dis tân cia, / Fi -
cou lon ge de mim, ador me ci da, / Gu ar dan do a alma

de sol da mi nha in fân cia / E o mi nu to me lhor da mi nha
vida”. 

Não há quem, nas ci do em Te re si na, pos sa, ao
de i xá-la, es que cer es ses ver sos do po e ta Lu cí dio de
Fre i tas.

Belo Ho ri zon te é a se gun da ci da de de Cas tel lo
pe los en vol ven tes tem pos de sua mo ci da de, de sua
for ma ção aca dê mi ca e de sua ver da de i ra ini ci a ção
jor na lís ti ca. Te re si na será sem pre a pri me i ra, pela
ale lu ia do nas ci men to, pe los pri me i ros so nhos e pelo
seu pro fun do e in con fun dí vel amor à ter ra na tal. Não
há como es que cer a nos sa ado les cên cia, as nos sas
di fe ren tes con fi gu ra ções fa mi li a res, as le i tu ras li te rá ri -
as, des de a po e sia de Au gus to dos Anjos, pas san do
pe los ro man cis tas re gi o na lis tas, con ta do res de his tó -
ri as, Jor ge Ama do, José Amé ri co de Alme i da, José
Lins do Rego, Ra chel de Qu e i roz, e tan tos ou tros.
Pela crí ti ca li te rá ria de Álva ro Lins, pe los ro man ces e
pela fi gu ra hu ma na de Éri co Ve rís si mo, que des ven -
dou os so nhos do jor na lis ta Abdi as Sil va, ami go de
Cas tel lo, des de a ju ven tu de em Te re si na, como está
em car ta que dele re ce bi, em 1998.

A ci da de pla ne ja da e os seus in tér pre tes, pro sa -
do res, mes tres, jor na lis tas, gra má ti cos, ora do res,
can ci o ne i ros, to dos os cul to res do seu des ti no. O seu
ce ná rio não ia além da Ver me lha, pas sa va pelo Por
Enquan to, mas não che ga va ao ae ro por to nem ao rio
Poti. A ci da de es ta va no cen tro ur ba no, na pra ça Rio
Bran co, o re ló gio da hora na es qui na, a li te ra tu ra, a
po lí ti ca, os ca fés, as sor ve te ri as, a Bo ti ca do Povo e,
anos de po is, a agên cia do Ban co do Esta do de Mi nas
Ge ra is, o BEMGE que lá ina u gu rei como go ver na dor
de Mi nas. E mais, a pra ça Pe dro II, o Te a tro 4 de Se -
tem bro, o Cine Rex, o fo o ting fa mi li ar, os olha res dos
ra pa zes e das me ni nas se cru zan do, fur ti va men te.
Mais adi an te, de um lado o Clu be dos Diá ri os, só para
a eli te, e, do ou tro, a Rua Pa is san du e suas amá ve is e
ir re sis tí ve is pen sões que re ce bi am, no i te a den tro, os
jo vens da ca pi tal e os co ro néis do in te ri or. 

Apren de mos no Li ceu Pi a u i en se – on tem mais
im po nen te do que hoje – tudo que se pode ima gi nar,
me nos ma te má ti ca, que era ma té ria en vol vi da em
mis té ri os in de ci frá ve is. A nos sa se du ção es ta va nas
le tras, mais pre ci sa men te nas ciên ci as so ci a is e po lí -
ti cas, que nos le va ri am à his tó ri ca Fa cul da de de Di re i -
to de Mi nas, nas ci da em Ouro Pre to, tam bém fun da -
do ra de Belo Ho ri zon te. 

A nos sa vol ta amo ro sa a Te re si na en vol ve,
igual men te, a ima gi na ção po vo a da pelo Co lé gio das
Irmãs, as alu nas de uni for me, sa i as e blu sas de co res
di fe ren tes, tom-so bre-tom. A Mí ri am fa zia sus pi rar o
co le ga de Li ceu e ami go Cle an to Ja les de Car va lho,
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ir mão de Ernil des. A nos sa pe re gri na ção pe las lo jas,
li vra ri as, far má ci as e agên ci as ban cá ri as, na bus ca
de anún ci os para o cus te io dos nos sos jor na is. A ca ju -
í na cris ta li na de dona Car mi na, lá na Rua Li san dro
No gue i ra, 1790, para abran dar o ca lor de Te re si na. A
in te li gên cia bor bu lhan te do seu ami go Ne i va Mo re i ra,
tam bém fun da dor do jor nal es tu dan til A Mo ci da de . As
re cep ções mo nu men ta is do Cli de nor de Fre i tas, ir -
mão de Alber to Fre i tas, seu co le ga de tra ba lho ju rí di -
co no DNER, em Bra sí lia, sem fal tar um só dia. O Pa -
dre Mo i sés, seus fi lhos ami gos, Se mi nha e Omar, e a
sua Ave Ma ria de Gou nod, que nós ou vía mos, em sua 
re si dên cia, na Rua Cam pos Sal les e em toda a re don -
de za, às seis da tar de, in va ri a vel men te. O ca sa rão e a 
fi gu ra len dá ria de Eu rí pe des Agui ar, que go ver nou o
Pi a uí. Seus fi lhos, sem pre em evi dên cia, Mil ton e Zé,
tam bém a nos sa Ge nu zi nha Agui ar, ago ra com o so -
bre no me da fa mí lia Mo ra es, da ci da de de Par na í ba,
de quem re ce bi há pou cos dias uma pa la vra de su a vi -
da de e uma re por ta gem no jor nal Meio Nor te, de Te -
re si na, com a sua foto de ago ra, sem pre bo ni ta, lá pe -
los 70 anos de vida, ati va, di nâ mi ca, sem pre um so -
nho de pes soa, ago ra na che fia do ce ri mo ni al do Go -
ver no, no Pa lá cio do Kar nak. Vive, como sem pre, à
fren te de seus tem pos. Ago ra, o so nho de Ge nu zi nha
é o novo mi lê nio. 

Te re si na era um po e ma, com uma pon ta de me i -
gui ce e en le vo. Ago ra a ci da de é ou tra, den sa, múl ti -
pla, ca lo ren ta, der ra ma da na Cha pa da do Co ris co,
em to das as di re ções, para os con jun tos ha bi ta ci o na -
is po pu la res e para o alto, os ar ra nha-céus, de to das
as con cep ções e con for tos. Vive a mo der ni da de, a
per for man ce de uma en vol ven te me tró po le, a ver ti ca -
li da de, a lu mi no si da de. O pre ço do me tro qua dra do,
logo de po is do rio Poti, na área do Joc key, eqüi va le ao 
dos gran des cen tros ur ba nos do Nor des te. E o que é
fan tás ti co: a pra ça Pe dro II do nos so tem po vol tou à
sua for ma ori gi nal, tudo igual, o te a tro e o ci ne ma,
mas sem os ra pa zes e as me ni nas do fo o ting, que a
Élvia des cre veu, com en le vo e amor, em sua vol ta,
com Cas te li nho ao lado, ca sa dos, de po is da
lua-de-mel em Pa ris, em 1949. 

Na vol ta amo ro sa de Cas tel lo a Belo Ho ri zon te,
des de logo, a lem bran ça de quan do nós, em da tas di -
fe ren tes, des ce mos do trem na pra ça da es ta ção da
Cen tral do Bra sil, na Pra ça Rui Bar bo sa. Mo dés tia à
par te, ilu mi na dos pela rica e en vol ven te vi são da ter ra
mon ta nhe sa e de to dos os sen ti men tos do mun do, que 
lía mos, no Pi a uí dis tan te, na po e sia e na pro sa de Car -
los Drum mond de Andra de: “A Pra ça da Esta ção em
Belo Ho ri zon te, / duas ve zes a co nhe ci: an tes e de po is
das ro sas. / Era a mes ma pra ça, com a mes ma dig ni -

da de, / o mes mo re ca do para os fo ras te i ros: / ‘Esta ci -
da de é uma pro mes sa de co nhe ci men to, / tal vez de
amor.’ / (....) É uma pra ça – for ma de per ma nên cia no
tem po – / e me re ce res pe i to”. A Pra ça Rui Bar bo sa e a
Esta ção, a bi to la lar ga vin da do Rio e a bi to li nha es tre i -
ta vin da de Pi ra po ra, com a per for man ce e a dig ni da de
com que nos re ce beu em 1937 e 1944.

Cas tel lo foi e será sem pre, por todo o in fi ni to,
do mi na do pela sa u da de do Pi a uí, e de Mi nas, ain da
for mo sa e bela. Belo Ho ri zon te era pe que na e os ho -
mens, gran des. A mo ral, a cul tu ra e a éti ca dis tin gui -
am as pes so as com cla re za in dis cu tí vel. A ci da de
cres ceu às pres sas, nos ru mos da Ave ni da do Con -
tor no. Cor ria sol ta a ân sia de ul tra pas sá-la em to das
as di re ções. O Gran de Ho tel, na rua da Ba hia, que
hos pe da va e re u nia os po lí ti cos e os ho mens pú bli -
cos, de sa pa re ceu. O Con jun to Archân ge lo Ma le ta, re -
cep ti vo às no vas in cli na ções da ci da de, era en tão a
no vi da de ma i or, com a pri me i ra es ca da ro lan te que
co nhe ce mos, che gan do e sa in do, num pas se de má -
gi ca, que a to dos en can ta va, no bur bu ri nho dos seus
ba res, res ta u ran tes e lo jas de to dos os ti pos. 

A evo lu ção foi ta ma nha que a le i tu ra de Belo Ho -
ri zon te tor nou-se ou tra. Nas fra ses de Pe dro Nava,
foi-se o tem po dos “bon des, des cen do Ba hia e su bin -
do Flo res ta” “de ver Mil ton Cam pos sa in do para a rua
da Ba hia”. “To dos os ca mi nhos iam à Rua da Ba hia”.
“Lá es ta va o po e ta Car los Drum mond de Andra de,
logo pre fe ri do, ime di a ta men te ama do”. “Da rua da Ba -
hia par ti am vias para os fun dos do fim do mun do, para 
os trans mon tes dos aca ba mi nas.” E mais, a aber tu ra
dos ca i xo tes de li vros im por ta dos, em lín gua fran ce -
sa, da Li vra ria Fran cis co Alves, que tan to en can ta va
Cas te li nho. Ago ra não há mais como ti rar aque le re -
tra to ins tan tâ neo no Par que Mu ni ci pal e em fren te à
Igre ja de São José, na Ave ni da Afon so Pena, en tre as
ruas da Ba hia e Ta mo i os. Não há mais fre guês de ca -
der no nos ar ma zéns. O pi ru li to da Pra ça 7 saiu, an -
dou pela Sa vas si e vol tou para a Pra ça, bem no cen -
tro ur ba no da ci da de. O obe lis co está lá, es pre mi do
no tu mul to do trân si to, mas, como sem pre, co me mo -
ra ti vo da li ber da de no Bra sil in de pen den te. As ár vo res 
da Ave ni da Afon so Pena fo ram cor ta das pelo Pre fe i to
Amin tas de Bar ros, ex ce len te cri mi na lis ta no fó rum de 
Belo Ho ri zon te. O Ric cio, onde ía mos bus car, so bre -
tu do aos do min gos, os jor na is, os su ple men tos li te rá -
ri os, as re vis tas do Rio, não está mais lá, na Ave ni da
Ama zo nas, logo de po is do Cine Bra sil, que não há
mais. A Vale re fez o Par que Mu ni ci pal, a MBR, a Pra -
ça da Li ber da de, os dois mais be los car tões pos ta is
da nos sa Belo Ho ri zon te. A La goa da Pam pu lha,
char mo sa, é hoje o nos so “des tro ça do amor”. A Pam -

22848 Quarta-fe i ra  27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2002

    535NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



pu lha, na lin gua gem drum mon di a na, “não há mais”.
No cen te ná rio de JK, a ma i or dá di va para Belo Ho ri -
zon te se ria fa zer re nas cer a la goa da Pam pu lha. O
novo mo nu men to, que virá um dia, trans for ma rá o
con jun to ar qui te tô ni co da pra ça da Li ber da de em
Espa ço Cul tu ral da Li ber da de. Será o novo e mais
com ple to en de re ço cul tu ral de Belo Ho ri zon te, à se -
me lhan ça do Cen tro Cul tu ral do Ban co do Bra sil, o
CCBB, que cons tru í mos na Rua 1º de Mar ço, no cen -
tro do Rio de Ja ne i ro. 

O Esta do de Mi nas tem hoje a di men são dos
gran des jor na is do Bra sil e do mun do. Édi son Ze nó bio 
e Álva ro Te i xe i ra da Cos ta, os de no da dos di re to res de 
hoje. A dor e o sen ti men to dos que se fo ram, Pe dro
Agnal do Ful gên cio, Ge ral do Te i xe i ra da Cos ta, o
Gegê, e ou tros, do nos so con ví vio e ad mi ra ção. A
lem bran ça, lá dis tan te, de Car los Cas tel lo Bran co e,
pal pi tan te, de sua tra je tó ria de vida no jor na lis mo do
País, ini ci a do na Rua Go iás, da re por ta gem po li ci al
ao jor na lis ta de le i tu ra bre ve e con ce i tu al. 

A emo ção da mu dan ça, logo mais, para o edi fí -
cio Pe dro Ale i xo, novo em fo lha, na Ave ni da Ge tú lio
Var gas, a an ti ga Pa ra ú na, no tem po do Cas tel lo. Em
tudo está a lem bran ça dos seus pi o ne i ros, dos an ti -
gos, que amar ga ram os tem pos di fí ce is dos Asso ci a -
dos em Mi nas, sem pre re ve ren ci a dos, ago ra mais do
que nun ca, como os ban de i ran tes dos ca mi nhos ás -
pe ros de on tem, cons tru to res de uma obra co mum.
To dos se rão ho me na ge a dos nas co me mo ra ções da
gran de mu dan ça. Para nós, seus con tem po râ ne os,
Car los Cas tel lo Bran co sim bo li za a be le za des sas
trans for ma ções. Vá ri os ou tros jor na is são edi ta dos
em Belo Ho ri zon te, mas devo des ta car, ao lado do
Esta do de Mi nas, dois ou tros im por tan tes ór gãos da
nos sa im pren sa diá ria, O Tem po e Hoje em Dia, co -
nhe ci dos em todo o Esta do e até fora de Mi nas. No
fun do do co ra ção, a nos tal gia da Rua Go iás, da Le i te -
ria Nova Ce les te, do Cine Me tró po le, da Pra ça Alber -
to De o da to, pe que na, é ver da de, mas no cen tro ur ba -
no e da alma de Belo Ho ri zon te, dos ba res da Rua da
Ba hia e do nos so tem po de es tu dan te na Fa cul da de
de Di re i to e das pen sões e re pú bli cas de es tu dan tes
que nos abri ga vam en tre li vros e ou tras pu bli ca ções. 

O Mi nas – Mi nas Tê nis Clu be – hoje com qua tro
uni da des de gran des di men sões, na rua da Ba hia, em 
Lour des, na Ser ra, na La goa dos Ingle ses e no Ta qua -
ril. Qu a se 500 mil me tros qua dra dos de área em ple na 
uti li za ção. Já so mos mais de 70 mil as so ci a dos. Arre -
ca da, em di nhe i ro vivo, va lor cor res pon den te à dé ci -
ma ci da de mais po pu lo sa de Mi nas. Não tem mais as
Mis sas Dan çan tes dos nos sos jo vens an se i os. O es -
cri tor Fer nan do Sa bi no, fi li a do ao Mi nas des de a ju -

ven tu de, que vive Mi nas a dis tân cia, está vol tan do à
ain da jo vem cen te ná ria Belo Ho ri zon te. Já tem en con -
tro mar ca do com o jor nal Esta do de Mi nas. Uma co lu -
na de 15 em 15 dias, às se gun das-fe i ras. Cor re en tre
nós uma foto sua, jo vi al, pi o ne i ro em na ta ção, lá nos
anos 40, no li vro – Tra di ção e Mo der ni da de – de di ca -
do pelo pre si den te Sér gio Bru no aos mi nas te nis tas
de to dos os tem pos. – “Não, não es cre va so bre o Cas -
te li nho sem fa lar-lhe no Mi nas”. Ele, mais a dis tân cia
do que de per to, era mi nas te nis ta, di zia-nos Urba no
Bro cha do San ti a go. Que está igual men te no li vro,
atle ta jo vi al e, de po is, ino va dor di ri gen te do Clu be. 

A Pra ça da Li ber da de vol tou à for ma ori gi nal – o
jar dim de Ver sa il les e as or las ilu mi na das, co ber tas
de flo res. As pal me i ras im pe ri a is e as li nhas si nu o sas
do Pa lá cio da Li ber da de (in fi ni ta men te in cor rup tí ve -
is), dos nos sos olhos de so nhos lá no Pi a uí dis tan te,
to cam os céus de Mi nas. A Sa vas si, que era o pão
nos so de cada dia, está qua se toda ver ti ca li za da. A
me ta de do Bel ve de re ul tra pas sou o pico da Ser ra do
Cur ral. Mer gu lha mos no tes te mu nho dos cro nis tas,
po e tas e es cri to res, aman tes de Belo Ho ri zon te, para
lem brar a ci da de pla ne ja da há pou co mais de 100
anos, que nos aco lheu – hoje com mais de 2,5 mi -
lhões de ha bi tan tes, de to das as con di ções cul tu ra is e 
so ci a is, des cen do e su bin do os ar ra nha-céus, os va -
les e os mor ros, já além dos so pés das mon ta nhas,
como se es ti vés se mos no ma i or dos re de mo i nhos,
sem per da do nos so des me di do amor. A me lhor le i tu -
ra da vida ur ba na e hu ma na de Belo Ho ri zon te está
em Hen ri que ta Lis boa, a nos sa po e ti sa mi ne i ra, no
po e ma “Bem-que rer”. 

Mi nas, na múl ti pla iden ti da de de seu per fil – so -
mos hoje 18 mi lhões de mi ne i ros, qua se 900 ci da des
–, é uma só ci da de, a Ci da de de Mi nas. A pá tria que
ama mos, des va i ra da men te. Mi nas tem con sis tên cia e 
pro fun di da de, e faz de sua apa i xo nan te ca pi tal o es -
pa ço hu ma no e ur ba no mais ama do do Bra sil, em
suas ma ni fes ta ções de amor e de cul tu ra. Em Mi nas,
em sua lu mi no si da de, não se dis tin gue mais en tre os
que fi cam e os que vão, en tre os que che gam e os que 
saem, an tes e de po is das ro sas. Fo ras te i ros não há
mais. To dos so mos mi ne i ros. Como se to dos vi vês se -
mos numa rua, onde to dos se co nhe cem, onde to dos
nos co nhe ce mos. Cas te li nho, tí mi do, só brio, per cep ti -
vo, con ce beu, no meio de nós, os pri me i ros en sa i os
de sua ma i or gló ria: a re in ven ção do jor na lis mo po lí ti -
co no Bra sil. E o que é fan tás ti co: na vol ta da
lua-de-mel em Pa ris, Cas tel lo le vou Élvia para apre -
sen tá-la aos ami gos de Belo Ho ri zon te, quan do pe ne -
trou, pela se gun da vez, num lar mi ne i ro. O ca sal hos -
pe dou-se na casa do jor na lis ta Wil son Fi gue i re do, na
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Rua Ce a rá, es qui na com a Rua San ta Rita Du rão. Wil -
son con se guiu às pres sas uma cama de ca sal. O po e -
ta Emí lio Mou ra de i xou logo o seu ban ga lô per to do
Mer ca do Mu ni ci pal em bus ca do col chão, que trans -
por tou no por ta-ma las en tre a ber to de seu car ro, aos
olhos da ci da de ain da pe que na e bela. O ca sal vi si tou
Ouro Pre to, e, ine bri a do pela ma gia e a his tó ria de Mi -
nas, vol tou ao Rio. A lua de mel de Cas tel lo – o per fu -
me de Pa ris, o ca ri nho de Te re si na e o amor de Mi nas
– de sa tou-lhe a fala, abriu-lhe os olhos, o co ra ção, o
sor ri so e os bra ços para os seus ir mãos mi ne i ros. As
mon ta nhas nun ca mais es que ce ram a in ti mi da de de
Cas tel lo com a alma e o co ra ção de Mi nas. 

A cri a ção li te rá ria em Cas te li nho vem da ori gem
fa mi li ar, das ins pi ra ções da ci da de na tal, ain da jo vem, 
da le i tu ra de ro man cis tas bra si le i ros e es tran ge i ros,
de obras in de lé ve is como as de Proust e de Bal zac,
em lín gua fran ce sa. A li te ra tu ra, por mais atra en te
que seja, exi ge tem po e me di ta ção para che gar à pe -
re ni da de dos le i to res e crí ti cos. Tal vez por isso mes -
mo o fas ci nas se. A as pi ra ção ma i or de Cas tel lo era o
ro man ce, que per ma ne ce, pe ne tra o tem po e tor na o
seu au tor aca ta do pela tes si tu ra do es ti lo, a arte, a
ima gi na ção. O con to pode con tar tudo, su cin ta men te.
A fra se cur ta, ob je ti va, a li nha ro ma nes ca, qua se ne -
nhu ma. Os Con ti nhos bra si le i ros fi ze ram su ces so.
Ne les já des pon ta vam as qua li da des que o fi ze ram
che gar ao ro man ce Arco do tri un fo, em sua ma tu ri da -
de. O jor na lis mo, po rém, pelo seu di na mis mo, ter mi na 
ven cen do o es cri tor ou a este so bre pon do-se, tan to
mais que res pon de, mais ra pi da men te, à pres são fi -
nan ce i ra. “O jor na lis mo é o ápi ce do tem po”, como ex -
pres sou o es cri tor ar gen ti no Jor ge Luís Bor ges. Cer to
dia, no Rio, JK per gun tou a Au tran Dou ra do, seu Se -
cre tá rio de Impren sa na Pre si dên cia da Re pú bli ca,
que tem po le va va para es cre ver. – Nun ca me nos de
cin co ho ras para che gar a duas pá gi nas. Cas te li nho
es cre veu Arco do tri un fo, seu úni co ro man ce, onde
cir cu lam per so na gens da vida po lí ti ca do Bra sil. Má rio 
de Andra de, de São Pa u lo, pa gou a pu bli ca ção de
seus tex tos li te rá ri os, qua se to dos, até atin gir o apo -
geu de seus me mo rá ve is es cri tos. Os li vros de Cas -
tel lo, que en dos sam a sua gló ria, são na ma i o ria
cons ti tu í dos de suas crô ni cas na im pren sa, as qua is,
nos úl ti mos anos de seu la bor, eram pu bli ca das não
ape nas no Jor nal do Bra sil, mas tam bém nos jor na is
de vá ri os Esta dos. Tor na ram-se o café da ma nhã em
todo o País. Foi por aí que Cas tel lo che gou à Aca de -
mia Bra si le i ra de Le tras, onde foi sa u da do por José
Sar ney, seu ami go de mu i tos anos. 

Cas te li nho, em seu dis cur so de pos se, de cla rou
que ali che ga va como re pór ter. “Che go à Aca de mia

como jor na lis ta. Foi essa con di ção que me deu no to ri -
e da de e abriu-me ca mi nhos nos vos sos co ra ções. (...) 
Mas devo res sal tar que, em de ter mi na do mo men to da 
vida pro fis si o nal, qui se ram os fa dos que fos se o in tér -
pre te mais os ten si vo de sen ti men tos que não se po di -
am, en tão, ex pri mir. A so ci e da de an si a va por in for ma -
ções; e cou be-me abrir, gra ças ao apo io do Jor nal do
Bra sil, um ca nal de men sa gens ci fra das me di an te as
qua is aten dia a ex pec ta ti vas tão am plas quan to frus -
tra das. Sei que não tra ba lhei em vão, e é mu i to em
fun ção dis so que me aco lhe is aqui, in de pen den te -
men te dos sen ti men tos po lí ti cos de cada qual. Eis,
tal vez, a ra zão por que um re pór ter che ga pela pri me i -
ra vez, como tal, a ocu par uma ca de i ra nes ta Casa de
ex po en tes da vida bra si le i ra”. 

O aca dê mi co José Sar ney, de po is de elo gi ar
sua obra li te rá ria, con fir mou: “a ver da de é que en tra is
na Aca de mia como jor na lis ta, dos ma i o res da nos sa
his tó ria, na ga le ria dos gran des es cri to res, dos que
mais pres ta ram ser vi ço ao País, pela co e rên cia, pe las 
con vic ções. (...) No vos so caso, Sr. Car los Cas tel lo
Bran co, o jor na lis mo, além de ser ati vi da de do mi nan -
te, tem uma fe i ção es pe ci al, a do jor na lis mo po lí ti co. E 
o que é o jor na lis mo po lí ti co? É o po lí ti co que fez do
jor na lis mo a sua tri bu na” .

A ver da de é que con ver sei com mu i tos con tem -
po râ ne os nos sos, em vá ri os pon tos do País, so bre o
des ti no na vida in te lec tu al de Mi nas. No Rio, na casa
de Afon so Ari nos, fi lho, no Bo ta fo go, fa la mos, ao lado
de Bia, sua es po sa, so bre o amá vel e só brio con ví vio
de Cas tel lo com os po lí ti cos, es cri to res, jor na lis tas e
in te lec tu a is. A re a li za ção dos so nhos de Afon so Ari -
nos, fi lho, de che gar à Casa de Ma cha do de Assis e
de seu pai, Afon so Ari nos de Melo Fran co, que im pul -
si o nou e dig ni fi cou, na tri bu na par la men tar, na vida
par ti dá ria, nas le tras e na im pren sa, a his tó ria con -
tem po râ nea do Bra sil. Cas tel lo di ver giu de Afon so Ari -
nos quan do este se de cla rou ex-li be ral e par ti dá rio da
de mo cra cia es ta ti zan te. Afon so Ari nos, fi lho, res sal -
van do a ima gem de seu pai, que “já não é mais sua
por que é da Na ção, da His tó ria do Bra sil”, acom pa -
nhou de per to a con vi vên cia de Cas tel lo com a Aca -
de mia, “onde che gou, so bre tu do, pela via in con fun dí -
vel do jor na lis mo”. 

Em São Pa u lo, em con ver sa com o ora dor, Sá -
ba to Ma gal di, pro fes sor da USP, que co nos co es tu -
dou na Fa cul da de de Di re i to de Mi nas e co le ga de
Cas te li nho na Aca de mia, tam bém des ta cou o aces so
de Cas te li nho pelo jor na lis mo. Tra ba lha ram jun tos,
ain da no Rio, no Diá rio Ca ri o ca, tes te mu nhan do a as -
cen são de Cas tel lo – “por ve zes três a cin co man che -
tes suas na mes ma edi ção”. Di rei, des de logo, efu si -
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va men te, que o jor na lis ta e es cri tor mi ne i ro Hum ber to 
Wer neck, em São Pa u lo, con fi ou-me, pes so al men te e 
por cor res pon dên cia, va li o sas ano ta ções so bre con -
ver sas que ti ve ra com Cas te li nho e ou tros es cri to res
e jor na lis tas mi ne i ros. Sua con tri bu i ção en ri que ceu
subs tan ci al men te este meu dis cur so.

Em Bra sí lia, na bi bli o te ca da Câ ma ra, con ver sei
com o jor na lis ta Ru bem Aze ve do Lima, que está ali,
na nos sa fren te, ou vin do-nos com aten ção. Dis se-me
do de sem pe nho de Cas tel lo à fren te do Sin di ca to dos
Jor na lis tas Pro fis si o na is de Bra sí lia. Ru bem era o seu 
vice-pre si den te e, como tal, atu a va em de fe sa da en ti -
da de e de seus co le gas de pro fis são, so bre tu do nos
tem pos do re gi me de ex ce ção. Con ver sei tam bém
com o jor na lis ta Abdi as Sil va, nos so con tem po râ neo
de so nhos no Pi a uí. Ele vi veu uma si tu a ção bas tan te
di fí cil. Fe cha ram, em Te re si na, o jor nal O Tem po, e ele 
fi cou sem em pre go. Le i tor, como nós ou tros, de Éri co
Ve rís si mo, Abdi as es cre veu-lhe pe din do apo io. Éri co,
por es sas co i sas que pou co acon te cem na vida, res -
pon deu, cha man do-o para tra ba lhar com ele em Por -
to Ale gre. Lu mi no sa é a his tó ria de vida de Abdi as,
ami go de Cas tel lo des de a ado les cên cia até o Jor nal
do Bra sil, em Bra sí lia.

Do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, em
ar ti go no Jor nal do Bra sil, de 24 de ju nho de 2000:
“Impla ca vel men te ob je ti vo, cor di al, fra ter no e ín te gro.
Na vida e na crô ni ca, re por ta va o que via e como via.
E que vi são!” Do Vice-Pre si den te Mar co Ma ci el, no
mes mo jor nal: “De mo cra ta, a Co lu na do Cas tel lo
cons ti tu ía a me lhor pro va de que as ins pi ra ções do
povo pela li ber da de ter mi na ri am tri un fan do so bre os
in te res ses oca si o na is. Seus tex tos cla ros, lú ci dos e
pro fun dos, cul ti va dos com o or na men to de sua in te li -
gên cia, ilu mi na ram sem pre os ca mi nhos da ati vi da de
po lí ti ca no Bra sil, du ran te mais de 40 anos”.

O jor na lis ta Wil son Fi gue i re do, em su ple men to
es pe ci al do Jor nal do Bra sil, con si de rou a Co lu na do
Cas tel lo “um ví cio ma ti nal na fa i xa da so ci e da de em
que são to ma das as gran des de ci sões e se mo vi men -
tam os al tos in te res ses.”

 Em Belo Ho ri zon te, afi nal, o tes te mu nho de Raul
Ma cha do Hor ta so bre a ad mi ra ção mú tua en tre Cas -
tel lo e Mil ton Cam pos, se me lhan tes na hon ra dez, na
éti ca, na sa be do ria e no sen ti men to da ter ra mi ne i ra.

Fo ram mu i tas as con ver sas e as in for ma ções
que re ce bi. Tan tas se ri am as le i tu ras que eu te ria que
em pre en der. Tan tos são os fa xes e e-ma ils que a mim
che gam, de Mi nas, do Rio, de todo o Bra sil, que de sis -
ti de des cre ver a vida de Cas tel lo, até mes mo a vida
mi ne i ra de Cas tel lo. Esta aqui, a char ge de Lan, que
exi bo, é uma vi são sin té ti ca, um dos mais per fe i tos

tra ços que co nhe ço de seu per fil, “in clu si ve de seus
olhos gran des e be los”, como sem pre re cor da Élvia
Lor del lo Cas tel lo Bran co, a es po sa de Cas te li nho,
cada vez mais apa i xo na da por ele, sem pre sa u do sa,
mas, so bre tu do, che ia de or gu lho pelo nos so gran de
jor na lis ta.

Estas pa la vras, nem se quer for mam um dis cur -
so. Cons ti tu em mu i to mais o elo gio a quem tan to me -
re ce, pe los so nhos, pelo sa cri fí cio e pe los atos. Elo gio 
a uma vida ca paz de em pol gar a pró pria His tó ria.

O jor na lis mo de Cas te li nho emer gia da in for ma -
ção e, mais ain da, da in tu i ção, de um ou tro sen ti do.
Que não exis te na ra di ca li za ção, nos ex tre mos, nas
in con ten ções. Que só exis te na ló gi ca que bro ta na
lim pi dez do ra ci o cí nio, no meio dos acon te ci men tos e
das ila ções. Não bus ca va ape nas a sig ni fi ca ção ex plí -
ci ta, mas tam bém algo mais pro fun do, apa ren te men -
te dis tan te, ver da de i ra men te exa to, ajus ta do à re a li da -
de, mas que só pode ser per ce bi do com o olhar dos
sen ti dos. Ele li da va com os fa tos, os pres sen ti men tos e 
as ver sões. Co lo ca va a alma nos de dos, de onde lhe
vi nham as sen sa ções e flu ía o co nhe ci men to. E daí,
des te vas to mun do, re ti ra va a ins pi ra ção ma i or, flu en te, 
ní ti da, o ra ci o cí nio ló gi co. Esca pa va aos li mi tes, ia
além, sem o que ja ma is te ria sido o jor na lis ta de le i tu ra
pra ze ro sa, por que lím pi da, se re na, fir me, mes mo nos
mo men tos em que a sua con vic ção não lhe per mi tia
en ve re dar-se por tex tos con ven ci o na is ou ine xa tos. O
que as si na va era exa to, ver da de i ro, no tex to di re to ou
na in ter pre ta ção que pas sa va pela in tu i ção, a me mó ria 
viva, a ima gi na ção, saía pela pon ta dos de dos, na má -
qui na de es cre ver. Te cla tudo no pa pel, es cor re i ta men -
te, a má qui na Re ming ton e, de po is, já em Bra sí lia, a
Oli vet ti, de qua se ne nhu ma cor re ção e, na fi na li za ção
de seu tem po de vida, nos dias mais so fri dos de sua
pro fis são, en can tou-se com o com pu ta dor.

Via-o em sua casa, em Bra sí lia, sus pen der a
nos sa con ver sa e, nas mãos ve lo zes, em pou cos mi -
nu tos, a Co lu na do Cas tel lo , so bre as sun to que nem
sem pre era o da nos sa con ver sa. Jo ga va-se nos an ta -
go nis mos, no si lên cio dos olhos e da ima gi na ção, e,
de lá, sa íam-lhe os tex tos, para se fa zer en ten der no
café da ma nhã. Café que to má va mos com a Co lu na
em mãos, os olhos cin ti la dos e ávi dos de in for ma ção
e de co nhe ci men tos. Sem pre éti co, des pre za va a
com ple xi da de, para ver-se en ten di do pela le gião de
seus de vo ta dos le i to res. O si lên cio é tam bém uma for -
ma de bus car a in ven ção. De cri ar sem ser per tur ba do 
por si mes mo. Por den tro, Cas tel lo é ele mes mo, por
in te i ro, a ca be ça é só cri a ção, in ven ção, fluên cia, rit -
mo, sín te se. Ele que ria os fa tos, as ver sões, os vié ses. 
Cas tel lo tam bém es cre via nas en tre li nhas, so bre tu do
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nos re gi mes to ta li tá ri os, re cor ren do a có di gos, que só
uns pou cos do mun do po lí ti co co nhe ci am ou adi vi -
nha vam nos re côn di tos. O des po tis mo de Var gas, o
gol pe de 37, que o co lhe ra já na Ter ra da Li ber da de, a
nos sa Mi nas. A Re vo lu ção de 1964, que du rou mais
de 20 anos. Cas tel lo não se olha no es pe lho, só de re -
lan ce. Nun ca para ad mi rar-se. Ele era o Car los Cas -
tel lo Bran co e não o es pe lho, que não ama va. Ele era

a crô ni ca, o jor na lis mo a ser vi ço da His tó ria. Cas tel lo
sem pre foi a ino va ção, o in ven tor, para che gar, logo
de po is, a re in ven tor do jor na lis mo po lí ti co no Bra sil.
Esta a sua ma i or gló ria.

O ade us do jor na lis ta Car los Cas tel lo Bran co
não foi o can to do cis ne, o fim de tudo, pois veio um
novo co me ço, a me mó ria viva.

Mu i to obri ga do.
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SENADO0 FEDERAL

Ata da 136ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 27 de novembro de 2002

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Car los Wil son, Luiz Otá vio e Bel lo Par ga

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Amir Lan do
– Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or –
Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – Be -
ní cio Sam pa io – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra 
– Car los Pa tro cí nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal -
da ner – Chi co Sar to ri – Edi son Lo bão – Edu ar do
Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer -
nan des – Fer nan do Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra –
Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo
– Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa
He le na – Iris Re zen de – Jef fer son Pe res – Jo nas
Pi nhe i ro – José Alen car – José Edu ar do Du tra –
José Fo ga ça – José Sar ney – José Ser ra – Ju vên -
cio da Fon se ca – Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg
Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota -
vio – Luiz Pas to re – Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la –
Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mo re i ra
Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or –
Ney Su as su na – Oli vir Ga bar do – Osmar Dias –
Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Si mon – Ra -
mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos –
Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa -
tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Se bas tião
Ro cha – Sér gio Ma cha do – Tas so Ro sa 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 (Luiz Otá vio) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 71 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 Ante -
ro Paes de Bar ros, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 326, de 2002 (nº 1.014/2002, na ori gem), de
25 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 44, de 2002-CN, que abre ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor do Mi nis té rio da Edu ca ção, cré di to 
es pe ci al no va lor de cin qüen ta e qua tro mil, qui nhen -
tos e se ten ta e três re a is, para os fins que es pe ci fi ca,
san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.571, de 25 de 
no vem bro de 2002.

Nº 327, de 2002 (nº 1.015/2002, na ori gem),
de 25 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei nº 53, de 2002-CN, que abre aos Orça men tos 
Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor do 
Mi nis té rio dos Trans por tes, cré di to su ple men tar no
va lor de se is cen tos e se ten ta e sete mi lhões, se is -
cen tos e oi ten ta e três mil, no ve cen tos e no ven ta re -
a is, para re for ço de do ta ções or ça men tá ri as con sig -
na das no vi gen te or ça men to, san ci o na do e trans for -
ma do na Lei nº 10.572, de 25 de no vem bro de 2002.

Nº 328, de 2002 (nº 1.016/2002, na ori gem),
de 25 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei nº 56, de 2002-CN, que abre ao Orça men to
de Inves ti men to para 2002, em fa vor da Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral, cré di to es pe ci al no va lor to tal de um 
mi lhão, qua tro cen tos e vin te mil re a is, para os fins
que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 
10.573, de 25 de no vem bro de 2002.

Nº 329, de 2002 (nº 1.017/2002, na ori gem), de
25 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
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Lei nº 79, de 2002-CN, que abre ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor do Mi nis té rio da De fe sa, cré di to
es pe ci al no va lor de três mi lhões e cem mil re a is, para 
o fim que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 10.574, de 25 de no vem bro de 2002.

Nº 330, de 2002 (nº 1.019/2002, na ori gem), de
25 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 97, de 2002-CN, que abre cré di to su ple men tar
aos Orça men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da
União, em fa vor dos Mi nis té ri os da Edu ca ção e da Sa -
ú de, no va lor glo bal de cen to e qua ren ta e dois mi -
lhões, no ven ta e um mil, qua tro cen tos e vin te e qua tro 
re a is, para re for ço de do ta ções cons tan tes da Lei
Orça men tá ria vi gen te, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 10.576, de 25 de no vem bro de 2002.

PARECERES

PARECER Nº 1.152, 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 538, de
2002 (nº 1.459 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 e Te le vi são do Pi a uí
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 Te -
re si na, Esta do do Pi a uí.

Re la tor: Se na dor Be ní cio Sam pa io

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 538, de 2002 (nº 1.459, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga con ces são à Ra dio e Te le vi são do Pi a uí
Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são de sons
e ima gens na ci da de de Te re si na, Esta do do Pi a uí.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 535, 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 do De cre to de 4 de
ju nho de 2001, que ou tor ga 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. 223, § 3º, 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 e Te le vi são do
Pi a uí Ltda., (cf fl. 48):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Ire ne Ma ria Fon se ca
Gu i ma rães – Só cia-Ge ren te  90.000
• Eli ze te Ro dri gues da Sil va  10.000

To tal de Co tas  100.000

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 Jor ge Bit tar.

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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis -
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção 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, é dis -
ci pli na do, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pela Re so lu ção
nº 39, de 1º de ju lho de 1992, do Se na do Fe de ral.
Essa nor ma in ter na re la ci o na os ele men tos a se rem
in for ma dos pela en ti da de pre ten den te e 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 da Co mis são de Edu ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 538, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção 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.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII e 223 da 
Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to não
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con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or, nada
ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti tu ci o -
na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 538, de 2002 não evi den ci -
ou vi o la ção 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, e não ha ven -
do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da -
de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
Aprovação do ato que ou tor ga con ces são à Rá dio e
Te le vi são do Pi a uí Ltda., para exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Te re si na,
Esta do do Pi a uí, 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, 26-11-2002. –   ,Pre si den te        
– , Re la tor.

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 da 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 No 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
do dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1153, 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 562, de
2002 (nº 1.719/2002, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Fun da ção So gi pa 
de Co mu ni ca ções 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 Por to Ale gre,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la tor: Se na dor Luiz Pastore

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 562, de 2002 (nº 1.719, de
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2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a per mis são ou tor ga da à Fun da ção So gi -
pa de Co mu ni ca ções 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 
Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.963,
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 690,
de 14 de no vem bro de 2000, que re no va a 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 da di re to ria da 
Fun da ção So gi pa de Co mu ni ca ções (cf. fl. 60):

• Pre si den te: Mil ton Sou za Dri
• Di re tor Fi nan ce i ro: Nor mé lio Da vid Eckert
• Di re tor Se cre tá rio: Osval do Ro ber to Vaz Fer re i 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, o De pu ta do Luiz 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
Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do

Se na do Fe de ral (RISF), no seu art. 102, IV, cum pre à
Co mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si -
ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di -
o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces -
são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o -
di fu são so no ra e de sons e ima gens, de ven do pro -
nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri -
di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção 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, ori en -
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na 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 os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de
pre ten den te e 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 da Co -
mis são de Edu ca ção.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do RISF.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti -
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 562, de 2002, não de tec tou 
vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na le gis la -
ção per ti nen te, e não ha ven do re pa ros quan to aos as -
pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni -
ca le gis la ti va, 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,             .   –   , Pre si den te, , 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 ra dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.154, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 90, de 2002
(Nº 4.590 2001, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que dá ao Ae ro por to de Na ve gan -
tes, no Esta do de San ta Ca ta ri na, a de no -
mi na ção de “Ae ro por to de Na ve gan tes –
Mi nis tro Vic tor Kon der”.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

I – Re la tó rio

O pro je to em pa u ta, ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, tem por ob je ti vo ho me na ge ar a fi gu ra de
Vic tor Kon der, me di an te atri bu i ção de seu nome ao
ae ro por to da ci da de de Na ve gan tes, no Esta do de
San ta Ca ta ri na.

O au tor da pro po si ção ini ci al na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, De pu ta do Antô nio Car los Kon der Reis, des -
ta ca o im por tan te pa pel de sem pe nha do pelo ho me -
na ge a do, nas ci do em Ita jaí em 1886 e fa le ci do em
1941, aos 55 anos de ida de.

Vic tor Kon der foi um dos prin ci pa is res pon sá ve -
is pela in tro du ção da avi a ção em nos so país. Mi nis tro
de Vi a ção e Obras Pú bli cas no Go ver no do Pre si den -
te Was hing ton Luis, en tre os anos de 1926 e 1930, foi
o pri me i ro a es ta be le cer uma po lí ti ca fe de ral de na ve -
ga ção aé rea. Me di an te au to ri za ção para que em pre -
sas es tran ge i ras ope ras sem no País, im plan tou a pri -
me i ra li nha aé rea re gu lar de pas sa ge i ros e ser vi ços
pos ta is de Na tal até Pe lo tas. Em sua ges tão cons tru í -
ram-se as ro do vi as Rio – São Pa u lo e Rio – Pe tró po -
lis, ele tri fi cou-se a Cen tral do Bra sil e im plan ta ram-se
es ta ções ra di o te le grá fi cas em todo o ter ri tó rio na ci o -
nal. Em San ta Ca ta ri na, foi cons tru í do o por to de Ita jaí 
e fe i ta a dra ga gem do ca nal de Flo ri a nó po lis.

Fi lho do imi gran te ale mão Mar kus Kon der Sê ni -
or, Vic tor Kon der foi alu no in ter no do Co lé gio San to
Antô nio, em Blu me nau, fez es tu dos de ní vel mé dio no
Co lé gio Con ce i ção, em São Le o pol do, no Rio Gran de
do Sul, e ba cha re lou-se em Di re i to pela Fa cul da de de
Di re i to do Lar go de São Fran cis co, em São Pa u lo, tra -
di ci o nal aca de mia que con gre ga va ex pres si vos va lo -
res da in te lec tu a li da de na ci o nal.

Advo ga do em Blu me nau, Vic tor Kon der logo in -
gres sou na vida pú bli ca. Antes de as su mir o Mi nis té -
rio, foi Ve re a dor, Pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal,
Se cre tá rio Esta du al da Fa zen da e De pu ta do Fe de ral.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to re ce beu
pa re cer fa vo rá vel das Co mis sões de Vi a ção e Trans -
por tes; de Edu ca ção, Cul tu ra e Des por to; e de Cons ti -
tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção. Ante a ine xis tên cia de
re cur so para o Ple ná rio, foi o pro je to de fi ni ti va men te
apro va do e en ca mi nha do ao Se na do Fe de ral.

Re ce bi do nes ta Casa em 30 de ou tu bro de
2002, o pro je to foi dis tri bu í do à Co mis são de Edu ca -
ção (CE), não ten do sido ofe re ci das emen das.

II – Aná li se

So bre a de no mi na ção de ae ro por tos, dis pu nha
a Lei nº 1.909, de 1953: 
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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.

Pos te ri or men te, os ae ro por tos fo ram in cor po -
ra dos ao Pla no Na ci o nal de Vi a ção, apro va do pela
Lei nº 5.917, de 1973. Em 1979, foi edi ta da a Lei nº
6.682, que dis põe so bre a de no mi na ção de vias e
es ta ções ter mi na is do Pla no Na ci o nal de Vi a ção, a
qual es ta be le ce:

Art. 1º As es ta ções ter mi na is, obras-de-
arte ou tre chos de via do sis te ma na ci o nal
de trans por te te rão a de no mi na ção das lo -
ca li da des em que se en con trem, cru zem ou
in ter li guem, con so an te a no men cla tu ra es ta -
be le ci da pelo Pla no Na ci o nal de Vi a ção.

Pa rá gra fo úni co. Na exe cu ção do dis -
pos to nes te ar ti go será ou vi do, pre vi a men te, 
em cada caso, o ór gão ad mi nis tra ti vo com -
pe ten te.

Art. 2º Me di an te lei es pe ci al, e ob ser -
va da a re gra es ta be le ci da no ar ti go an te ri or, 
uma es ta ção ter mi nal, obra-de-arte ou tre -
cho de via po de rá ter, su ple ti va men te, a de -
sig na ção de um fato his tó ri co ou de nome
de pes soa fa le ci da que haja pres ta do re le -
van te ser vi ço à Na ção ou à Hu ma ni da de.

Vic tor Kon der pres tou re le van te ser vi ço à ca u -
sa da avi a ção e à Na ção. Seu nome aten de, por tan -
to, aos cri té ri os es ta be le ci dos por am bas às leis.

A pro po si ção res pe i ta os 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, além de
es tar re di gi da em boa téc ni ca le gis la ti va.

As in for ma ções ofe re ci das pelo au tor da pro po -
si ção na Câ ma ra dos De pu ta dos de mons tram o mé ri -
to do ho me na ge a do, jus ti fi can do ple na men te a apro -
va ção do pro je to.

III – Voto

Ante o ex pos to, voto pela apro va ção do PLC nº
90, de 2002.

Sala da Co mis são, 26 de no vem bro de 2002. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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 -
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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.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973

Apro va o Pla no Na ci o nal de Vi a ção
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

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

LEI Nº 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979

Dis põe so bre a de no mi na ção de vi a -
ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – O Expe di -

en te lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – 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 90, de 2002, cujo pa re cer foi lido an te ri or -
men te, fi ca rá pe ran te a Mesa pelo pra zo de cin co dias 
úte is, a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do art.
235, II, d, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Há ora do -
res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos.
O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.

Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, ocu pa mos esta tri bu na para abor -
dar al gu mas ques tões re la ti vas à po lí ti ca ca fe e i ra,
ten do como foco cen tral os pro ble mas de fron ta dos
pe los pro du to res do nos so Esta do, o Espí ri to San to,
de po is de ex pe ri men tar mos, por mais de dois anos,
uma das mais agu das cri ses de se tor. 

Nes se pe río do de pre ços de pri mi dos para o
café, acom pa nha mos com mu i to in te res se a ocor rên -
cia de de ter mi na dos fa to res es tru tu ra is que se cons ti -
tu í ram no pano de fun do para essa con jun tu ra de pre -
ços tão ba i xos:

– o au men to da pro du ção mun di al de
café, tan to do café ará bi ca quan to do café
ro bus ta – este úl ti mo es pe ci al men te nos pa -
í ses asiá ti cos, o Vi et nã em par ti cu lar – ge -
rou ele va dos ex ce den tes de ofer ta;

– as di fi cul da des de en ten di men to en -
tre os pa í ses pro du to res em ado tar, de for -
ma con jun ta, po lí ti cas efe ti vas de con tro le
da pro du ção, pro vo cou uma acir ra da dis pu ta 
en tre es ses pa í ses para ga nhar po si ção no
mer ca do in ter na ci o nal.

Esses dois fa to res, ocor ren do de ma ne i ra si -
mul tâ nea, de ter mi na ram a rup tu ra do equi lí brio do
mer ca do, de ven do con ver gir, da qui para fren te, para
o novo equi lí brio em pa ta mar mais ba i xo de pre ços
em re la ção àque les ve ri fi ca dos an tes da cri se.

Obser va mos os efe i tos des sa cri se ca fe e i ra so -
bre a ati vi da de eco nô mi ca das re giões pro du to ras do
País e, de for ma mu i to es pe ci al, no seg men to pro du ti -
vo lo ca li za do no Espí ri to San to.

Para o nos so Esta do, a pro du ção de café re pre -
sen ta a prin ci pal ati vi da de do se tor agrí co la, ocu pan -
do atu al men te cer ca de 600 mil hec ta res de ter ra, em
56 mil pro pri e da des ru ra is, a ma i o ria de las re pre sen ta -
ti va da agri cul tu ra fa mi li ar. São, ao todo, 78 mil fa mí li as, 
den tre as qua is, 36 mil fa mí li as de pe que nos pro pri e tá -
ri os, 37 mil de par ce i ros e, ain da, 5 mil fa mí li as de em -
pre ga dos ru ra is, to ta li zan do cer ca de 360 mil pes so as
en vol vi das di re ta men te na pro du ção ca fe e i ra.

No auge da cri se, ve ri fi cou-se em nos so Esta do
de clí ni os de pre ços su pe ri o res a 50% para o café ará -
bi ca e a 65% para o café ro bus ta.

Vale re lem brar, nes te mo men to, as me di das
ado ta das pelo Go ver no Fe de ral, mu i tas de las con fli -
tan tes para o en fren ta men to des sa cri se:

– Logo no iní cio, o Po der Exe cu ti vo Fe -
de ral im ple men tou a po lí ti ca de re ten ção de
es to ques, não cum pri da por vá ri os pa í ses
mem bros da Asso ci a ção dos Pa í ses Pro du -
to res de Café, o que re sul tou em per da da
po si ção bra si le i ra no mer ca do in ter na ci o nal
e no de clí nio da re ce i ta cam bi al bra si le i ra da 
or dem de US$700 mi lhões;

– Sem aban do nar for mal men te a re -
ten ção de es to ques, mas ad mi tin do seu in -
su ces so, o Go ver no pas sou a ado tar o fi -
nan ci a men to à es to ca gem, como for ma de
en xu gar o mer ca do in ter no. 

– Si mul ta ne a men te e de for ma con tra -
di tó ria, o Go ver no re a li za va le i lões dos es to -
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ques re gu la do res ofi ci a is, para au men tar a
li qui dez ne ces sá ria ao fi nan ci a men to dos
es to ques pri va dos.

Nes se qua dro de sa len ta dor de pre ços ba i xos, os 
pro du to res pres si o na vam para a pror ro ga ção de suas
dí vi das, cujo pas si vo che gou a al can çar cer ca de R$
1,4 bi lhão, isso para to dos os es ta dos ca fe e i ros.

Sa cri fi cou-se, nes se pe río do, o in gres so de re cur -
sos para in ves ti men tos em me lho ria de qua li da de do
café – ape nas al guns pro gra mas es pe ci a is, a exem plo
do Pro naf e do Fi na me Ru ral – e vi a bi li za ram al guns fi -
nan ci a men tos, mas, no con jun to, de pou ca ex pres são
para a mag ni tu de do par que ca fe e i ro na ci o nal.

Fi nal men te, a par tir da Re so lu ção nº 3.007, de 2 
de se tem bro pas sa do, por de ci são do Con se lho Mo -
ne tá rio Na ci o nal, o Ban co Cen tral do Bra sil au to ri zou
a Com pa nhia Na ci o nal de Abas te ci men to – Co nab a
ofer tar con tra tos de op ção de ven da de café, sa fra
2001/2002, a pro du to res ru ra is e suas co o pe ra ti vas,
am pa ran do os se guin tes ti pos de café:

– café ará bi ca, tipo 6, be bi da dura para 
me lhor;

– café ro bus ta, tipo 6, pe ne i ra 13 aci -
ma, com até 86 de fe i tos.

Essa re so lu ção, in clu si ve, foi al te ra da pela Re -
so lu ção nº 3.015, de 28 de agos to de 2002, por so li -
ci ta ção da Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Espí ri to
San to, com nos sa in ter ve niên cia, jun to ao Mi nis té rio
da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to e ao Ban -
co Cen tral, in clu in do, a par tir da nova Re so lu ção, o
café Ro bus ta, tipo 7, de le gan do à Se cre ta ria de Pro -
du ção e Co mer ci a li za ção a fi xa ção de pre ços, ten do 
es ta be le ci do li mi tes má xi mos para os di ver sos ti pos
de café.

A ci ta da Re so lu ção nº 3.015, do Ban co Cen tral
do Bra sil, aten deu par ci al men te à so li ci ta ção dos re -
pre sen tan tes dos pro du to res do Espí ri to San to, ao in -
clu ir o café Ro bus ta, tipo 7, e não con si de rou a in clu -
são do café Ará bi ca, tipo 7, sem res tri ção de be bi da,
ob je to tam bém da mes ma so li ci ta ção.

A Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Espí ri to San to,
em do cu men to en ca mi nha do ao Mi nis té rio da Agri -
cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to, da ta do de 20 de
no vem bro des te ano, vol ta a en fa ti zar a ne ces si da de
de in clu são do café Ará bi ca, tipo 7, ago ra es pe ci fi can -
do o pa drão de be bi da: Ará bi ca, ti po7, be bi da Rio, e
so li ci ta a atu a li za ção dos li mi tes dos pre ços de exer cí -
cio, a sa ber:

– Ará bi ca, tipo 7, be bi da Rio – até
R$130,00, para con tra tos com exer cí cio em
mar ço de 2003:

 – Ro bus ta, tipo 7 – para con tra tos
com exer cí cio em mar ço de 2003 –fi xan -
do-se o pre ço mí ni mo em R$120,00.

Srªs e Srs. Se na do res, a nova po lí ti ca de sus -
ten ta ção de pre ços para o café, es ta be le ci da pelo
Po der Exe cu ti vo, re ves te-se da mais alta im por tân -
cia, ao si na li zar um re fe ren ci al para o mer ca do, in -
clu in do o café, des sa for ma, na po lí ti ca de pre ços
mí ni mos.

Sua opor tu ni da de tam bém deve ser des ta ca da,
por quan to es ta mos ini ci an do novo ci clo de re cu pe ra -
ção de pre ços, de ter mi na do pe las ex pec ta ti vas da re -
du ção da co lhe i ta de 2003, já iden ti fi ca da não só em
nos so País como em vá ri os pa í ses pro du to res. 

Acre di ta-se, in clu si ve, que a pro du ção mun di al
do pró xi mo ano será in fe ri or à de man da, cujo dé fi cit
será co ber to por es to ques das sa fras an te ri o res.

A pro du ção bra si le i ra, ape sar de não ter sido re -
a li za da, ain da, pre vi são ofi ci al, de ve rá si tu ar-se em
tor no de 30 mi lhões de sa cas em 2003, con tra uma
pro du ção de 45 mi lhões de sa cas co lhi das nes te ano.
A re du ção pre vis ta de cor re de efe i tos cli má ti cos e da
ca rac te rís ti ca bi a nu al da pro du ção ca fe e i ra.

Nos pa í ses asiá ti cos, a sa fra de ro bus ta tam -
bém será subs tan ci al men te me nor. No Vi et nã, por
exem plo, para uma pro du ção de 14 mi lhões de sa cas
em 2001 e 2002, es pe ra-se uma co lhe i ta de 10 mi -
lhões de sa cas no pró xi mo ano, por tan to, 40% me nor.

Na de fe sa da in clu são do café Ará bi ca, tipo 7,
be bi da Rio, ao abri go do pro gra ma de op ção de ven -
das do Go ver no Fe de ral, ca bem aqui al gu mas con si -
de ra ções adi ci o na is:

– Em pri me i ro lu gar, a clas si fi ca ção
be bi da Rio, mu i to pre sen te no Espí ri to San -
to e na Zona da Mata Mi ne i ra, é um pa drão
de be bi da com mer ca do as se gu ra do in ter na 
e ex ter na men te, es pe ci al men te para pa í ses
da Amé ri ca do Sul, Ori en te Mé dio e Les te
Eu ro peu. 

– Em se gun do lu gar, a be bi da Rio tem
ori gem em re giões pro du to ras com ca rac te -
rís ti cas na tu ra is de in ver no úmi do, onde a
fer men ta ção do café ocor re no ter re i ro ou
até mes mo na pró pria la vou ra, em fru tos se -
cos, ain da não co lhi dos.

Nes sas re giões, pro du zir com alta qua li da de
exi ge cu i da dos es pe ci a is e in ves ti men tos sig ni fi ca ti -
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vos em in fra-es tru tu ra e ope ra ci o na li za ção da co lhe -
i ta, o que aliás vem sen do re a li za do com um es for ço 
sis te má ti co e per ma nen te por par te de gru pos de
pro du to res ca pi xa bas que já pro du zem ca fés es pe -
ci a is, seja da va ri e da de Ará bi ca ou Ro bus ta. Mas há 
que se con si de rar que, nes sas re giões, em fun ção
de fa to res cli má ti cos, par te subs tan ci al do café pro -
du zi do será de be bi da Rio.

Re gis tra mos, nes ta opor tu ni da de, como exem -
plo de es for ço e in cen ti vo para a me lho ria de qua li da -
de de café no Espí ri to San to, a re a li za ção do II Con -
cur so de Qu a li da de, que vem sen do or ga ni za do pe las 
em pre sas Tris tão – Com pa nhia de Co mér cio Exte ri or
e Ues hi ma Cof fee Com pany (UCC), do Ja pão, o que
tem fo men ta do e es ti mu la do a pro du ção de ca fés es -
pe ci a is na zona ser ra na, con so li dan do a mar ca “Café
de Mon ta nha do Espí ri to San to”.

No ano pas sa do, os pro du to res clas si fi ca dos
che ga ram a ven der café a pre ços su pe ri o res a
US$400.00/saca.

O es tí mu lo à pro du ção de ca fés es pe ci a is, na
re gião ser ra na do Espí ri to San to, é dig no de re gis tro e 
me re ce o nos so re co nhe ci men to e apla u so, mas se -
gu ra men te é ilu só rio ad mi tir que todo café ará bi ca do
Esta do, ou mes mo do Bra sil, será, no fu tu ro, be bi da
es pe ci al.

Por isso, Srªs e Srs. Se na do res, é fun da men tal,
nes te mo men to, in se rir o café ará bi ca, tipo 7, be bi da
Rio, no con jun to dos ca fés am pa ra dos pelo Pro gra ma 
de Opção de Ven da do Go ver no Fe de ral, con for me já
co men ta mos.

Nes te sen ti do, es ta mos en ca mi nhan do no va -
men te, em apo io à Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Espí -
ri to San to, ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra e o Ban co
Cen tral do Bra sil, nos sa so li ci ta ção para que re e xa mi -
nem a ques tão da in clu são do Ará bi ca, tipo 7, be bi da
Rio, no Pro gra ma de Opção de Ven da do Go ver no Fe -
de ral.

O êxi to da re i vin di ca ção da Fe de ra ção da Agri -
cul tu ra do Espí ri to San to pode ser ava li a do pela fran -
ca as cen são dos pre ços do café Ro bus ta, ve ri fi ca do
no Espí ri to San to – hoje co ta do a R$130,00/saca –
que, em par te, se deve à in clu são des se tipo de café
na po lí ti ca de op ção de ven da. Os pre ços de re fe rên -
cia fi xa dos como li mi tes nes sa po lí ti ca têm ba li za do o
mer ca do do Ro bus ta e, no caso do Ará bi ca, tipo 7,
sua não-in clu são está re tar dan do a re cu pe ra ção dos
pre ços, hoje co ta dos a R$112,00/saca.

Ou tra ques tão im por tan te re fe re-se à ne ces si da -
de de li be ra ção de cré di to de cus te io para esta sa fra
que já ini ci a mos. No mês de ou tu bro pas sa do, o Ban co

Cen tral, pela Re so lu ção nº 3.026, ins ti tu iu li nha de cré -
di to de até R$300 mi lhões, para cus te io, ao am pa ro do
Fun do de De fe sa da Eco no mia Ca fe e i ra – Fun ca fé.
Con tu do, até ago ra, os re cur sos não che ga ram aos pro -
du to res. Já es ta mos es go tan do o iní cio dos tra tos cul tu -
ra is, da apli ca ção de adu bos e cor re ti vos, do com ba te a
pra gas e do en ças. Os pro du to res, vin dos de qua se três
anos de cri se de pre ços, es tão des ca pi ta li za dos, não
po den do, com re cur sos pró pri os, pro ce der às ope ra -
ções de ma ne jo, aqui si ção de in su mos e tra tos cul tu ra is
ne ces sá ri os à pro du ção da la vou ra. Se, em ra zão da re -
ne go ci a ção das dí vi das, o Fun ca fé não dis põe de re cur -
sos para o fi nan ci a men to do cus te io, é fun da men tal,
nes te mo men to, vi a bi li zar ou tras fon tes de re cur sos
para aten der aos pro du to res.

Acre di ta mos que o pos ter ga men to do cré di to de 
cus te io não seja mais uma for ma in di re ta de con tro lar
a ofer ta de café, no pró xi mo ano. Os pro du to res fo ram 
pe na li za dos de ma is, nes ses úl ti mos anos, para su -
por tar mais essa con tin gên cia.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Se guin do a 

lis ta de ora do res ins cri tos, con ce do a pa la vra ao Se -
na dor Oli vir Ga bar do, do Pa ra ná.

O SR. OLIVIR GABARDO (Blo co/PSDB – PR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a
tri bu na na tar de de hoje para tra tar de um as sun to que 
con si de ro de re le van te im por tân cia para os des ti nos
des ta Na ção, es pe ci al men te, o fu tu ro da nos sa eco -
no mia. 

Não res ta dú vi da de que a ex pan são do sis te ma
ca pi ta lis ta teve como re sul ta do o en ri que ci men to e a
pros pe ri da de dos pa í ses que o ado ta ram. Foi igual -
men te res pon sá vel pela cri a ção de con di ções pro pí ci -
as para as cri ses mun di a is que se re pe tem ao lon go
do tem po. O exa us ti vo uso do mo de lo de cres ci men to, 
ba se a do no con su mo ex ces si vo de ener gia, teve
como re sul ta do gran des cri ses ener gé ti cas que afe ta -
ram di re ta men te as eco no mi as em tor no do pla ne ta.
A mais re cen te cri se ener gé ti ca que se tem co nhe ci -
men to foi a re gis tra da no fi nal da dé ca da de 90, ca u -
sa da pela ele va ção nas co ta ções in ter na ci o na is do
pe tró leo, que pro vo cou sé ri os efe i tos para as eco no -
mi as mun di a is.

Essa si tu a ção de cri se é jus ti fi ca da pelo ele va do 
ín di ce de con su mo de ener gia no mun do, ten do o pe -
tró leo como car ro-che fe e pelo con tro le da fon te do
pro du to em mãos de uma mi no ria, que de tém a pro -
du ção de pe tró leo e que está cen tra da na Orga ni za -
ção dos Pa í ses Expor ta do res de Pe tró leo – OPEP, si -
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tu a da em uma re gião de con fli to e mar ca da por uma
ins ta bi li da de per ma nen te. 

Uma cons ta ta ção cru el é a de que os ma i o res
pre ju di ca dos pe los al tos pre ços do pe tró leo no mer -
ca do in ter na ci o nal são os pa í ses sub de sen vol vi dos
ou em vias de de sen vol vi men to. Para im ple men tar
suas po lí ti cas de sen vol vi men tis tas, es ses pa í ses es -
bar ram sem pre na ne ces si da de de im por ta ção de pe -
tró leo e em di fi cul da des com seus ba lan ços de pa ga -
men tos. O Bra sil não foge a essa re gra ge ral. É ine gá -
vel que o País vive hoje um pe río do de ra zoá vel es ta -
bi li da de, mas é igual men te ver da de i ro que a de pen -
dên cia ex ter na da im por ta ção de pe tró leo cons ti tui
um for te obs tá cu lo ao seu ple no cres ci men to. É que
se con tra põe as suas ne ces si da des in ter nas de con -
su mo com a sua ca pa ci da de de pro du ção de pe tró -
leo, o que tem como con se qüên cia a pres são per ma -
nen te em seu ba lan ço de pa ga men tos.

A con se qüên cia é que o país vive eter na men te
um de se qui lí brio em sua ba lan ça co mer ci al. Por isso
de ve mos lou var o es for ço da Pe tro brás em sua obra de 
pes qui sa e pros pec ção, pois so men te com o in cre -
men to da nos sa pro du ção de pe tró leo e gás na tu ral
será pos sí vel di mi nu ir essa de pen dên cia ex ter na de
ener gia. Lou ve-se, por tan to, o es for ço que a es ta tal do
pe tró leo tem de sen vol vi do, mu i to es pe ci al men te na
pros pec ção das atu a is e de no vas ba ci as pe tro lí fe ras. 

Ain da nes ta luta para di mi nu ir, se não aca bar,
com a de pen dên cia ex ter na de ener gia, de se jo des ta -
car a im por tân cia do Pró-ál co ol, que tem dado no tá vel 
aju da na re du ção do con su mo do pe tró leo. É pre ci so
re a ti var o pro gra ma e in cen ti var o uso de ve í cu los mo -
vi dos a ál co ol e até mes mo a me ta nol, que são me nos 
po lu en tes que o pe tró leo.

Urge, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que 
o Go ver no ofe re ça ma i o res in cen ti vos às mon ta do ras
para fa bri ca ção de ve í cu los equi pa dos com mo to res
mais avan ça dos tec no lo gi ca men te, vi san do me lhor
de sem pe nho e mais efi ci en te apro ve i ta men to des se
com bus tí vel, que é fon te re no vá vel. Por isso, se ria sa -
lu tar para o País que a fro ta de ve í cu los mo vi dos a ál -
co ol fos se subs tan ci al men te au men ta da.

Res sal te-se, nes sa mes ma li nha de pen sa men -
to, o ex pres si vo au men to do nú me ro de ve í cu los mo -
vi dos a gás na tu ral, es pe ci al men te nos Esta dos be -
ne fi ci a dos com o abas te ci men to do gás na tu ral pro -
ce den te da Bo lí via – esse é o caso do Pa ra ná. É dig na 
de des ta que a ex tra or di ná ria eco no mia em tor no de
dois ter ços do va lor da ga so li na gas tos pelo mes mo
ve í cu lo. 

Te nho, in clu si ve, ex pe riên cia nes se sen ti do,
pois pos suo ve í cu los mo vi dos a gás na tu ral e te nho

tido cons tan te men te uma eco no mia da or dem de dois 
ter ços do pre ço da ga so li na no mes mo per cur so per -
cor ri do pelo mes mo ve í cu lo.

É fun da men tal, por tan to, Sr. Pre si den te, a prá ti -
ca de po lí ti cas pú bli cas mais agres si vas nes se se tor, a 
fim de re du zir os efe i tos pro fun da men te ne ga ti vos para 
o nos so de sen vol vi men to, par ti cu lar men te em caso de 
uma nova e abrup ta ele va ção dos pre ços do pe tró leo
em con se qüên cia, por exem plo, da de fla gra ção de
uma guer ra dos Esta dos Uni dos con tra o Ira que.

Por tan to, to dos os en cô mi os são de vi dos à Pe -
tro brás pelo pro gra ma de pes qui sa e pros pec ção de
no vos po ços para a ex plo ra ção co mer ci al de pe tró leo
e gás na tu ral que ve nha a di mi nu ir a de pen dên cia ex -
ter na do País de fon tes de ener gia, que tem ca u sa do
tan to de se qui lí brio em nos so ba lan ço de pa ga men -
tos, em face das cons tan tes al tas do pe tró leo no mer -
ca do in ter na ci o nal.

Mas, cu ri o sa men te, a alta do pe tró leo tem pro -
du zi do re sul ta dos bas tan te po si ti vos para a eco no mia 
de um Esta do bra si le i ro. Re fi ro-me, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ao Esta do do Rio de Ja ne i ro, o
ma i or pro du tor de pe tró leo do País e que de tém a ma -
i or par te das re ser vas na ci o na is do pro du to. A ex pan -
são das ati vi da des de pro du ção da Ba cia de Cam pos, 
no Rio de Ja ne i ro, para a ex tra ção de pe tró leo e do
gás na tu ral, ao lon go da dé ca da, tem con tri bu í do para 
o re tor no do cres ci men to eco nô mi co da que le Esta do.
O Rio de Ja ne i ro e seus Mu ni cí pi os que fa zem fron te i -
ra com a Ba cia de Cam pos vêm sen do be ne fi ci a dos
com o pa ga men to das cha ma das par ti ci pa ções go -
ver na men ta is ou, em ou tras pa la vras, com os pa ga -
men tos de ro yal ti es de vi dos pela la vra do pe tró leo no 
ter ri tó rio na ci o nal.

É fá cil ima gi nar que es ses re cur sos pro ve ni en -
tes do pa ga men to de ro yal ti es têm-se tra du zi do em
ex ce len te re for ço fi nan ce i ro para es sas ad mi nis tra -
ções e re pre sen tam um gran de po ten ci al quan to aos
mon tan tes de vi dos para o fu tu ro.

Os re cur sos re pas sa dos aos Go ver nos Fe de ral, 
Esta du al e Mu ni ci pal, ori un dos dos ro yal ti es pela
pro du ção de pe tró leo e gás na tu ral, cres ce ram mais
de 400% em todo o País des de o ano de 1997, se gun -
do da dos do Bo le tim de Eco no mia Flu mi nen se. O
Esta do do Rio de Ja ne i ro e seus Mu ni cí pi os fi ca ram
com 43% do to tal dos ro yal ti es dis tri bu í dos. Esses re -
cur sos es tão pro mo ven do me lho ria da si tu a ção fis cal
do Esta do e tam bém dos Mu ni cí pi os flu mi nen ses be -
ne fi ci a dos, dan do opor tu ni da de para a re a li za ção de
in ves ti men tos de in fra-es tru tu ra pú bli ca, sa ne a men to
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bá si co, des po lu i ção e se gu ran ça pú bli ca, ape sar de a
vi o lên cia con ti nu ar a cres cer na que le Esta do.

Essas con si de ra ções me vêm a pro pó si to de in -
for ma ção que re ce bi re cen te men te so bre a pro du ção
de pe tró leo e gás na tu ral na Ba cia de San tos e tam -
bém do li to ral do Pa ra ná e de San ta Ca ta ri na.

São as mais pro mis so ras as pers pec ti vas nos
três po ços da Ba cia de San tos que es tão sen do ex -
plo ra dos pela Pe tro brás: o Poço de Estre la do Mar, o
de Co ral e o de Tu ba rão. Hoje es ses po ços es tão pro -
du zin do uma mé dia aci ma de 10 mil bar ris diá ri os e,
com a ex plo ra ção co mer ci al, que terá iní cio no pró xi -
mo ano, essa pro du ção ten de a cres cer mu i to mais.

O bom des sa no tí cia é que os po ços em ex plo ra -
ção na Ba cia de San tos es tão, em si tu a ção ge o grá fi -
ca, bem pró xi mos do li to ral do Pa ra ná. O que vale di -
zer que tam bém aos Mu ni cí pi os li to râ ne os do meu
Esta do de vem ser pa gos ro yal ti es por essa ex plo ra -
ção. Sim, por que esse é um as pec to que me re ce a
ma i or aten ção. Tra ta-se da ques tão da pro je ção do
mar ter ri to ri al, em que se bus ca, com cla re za, es ta be -
le cer a quem ca be rá re ce ber os ro yal ti es pela ex plo -
ra ção do pe tró leo no mar ter ri to ri al.

O art. 20, §1o, da Cons ti tu i ção Fe de ral, as se gu -
ra aos Esta dos e Mu ni cí pi os cos te i ros a par ti ci pa ção
nos re sul ta dos ou pa ga men to de com pen sa ção fi nan -
ce i ra pela ex plo ra ção eco nô mi ca dos re cur sos mi ne -
ra is e ener gé ti cos no mar ter ri to ri al, pla ta for ma con ti -
nen tal ou zona eco nô mi ca ex clu si va. Pela le gis la ção
atu al, há mu dan ça de tra ça do cada vez que se am plia 
a ex ten são da zona eco nô mi ca ex clu si va, o que ocor -
re em ra zão do avan ço tec no ló gi co, e os cri té ri os são
di fe ren tes para os Esta dos e Mu ni cí pi os, sen do que
ape nas os Esta dos do Pa ra ná e Pi a uí não têm li nhas
de pro je ção do seu ter ri tó rio pa ra le las, em ra zão da
con fi gu ra ção côn ca va de seu li to ral.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Oli -
vir Ga bar do, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. OLIVIR GABARDO (Blo co/PSDB – PR) – 
Com mu i to pra zer, Se na dor.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Pen so que V.
Exª está abor dan do um tema de im por tân cia mu i to
gran de. V. Exª ci tou, com mu i ta pro pri e da de, es sas
fon tes de ener gia, como o caso do pe tró leo. Cre io que 
che ga rá um tem po em que não te re mos mais pe tró -
leo, em bo ra o Bra sil es te ja se pre pa ran do e há re ser -
vas e no vos po ços para um abas te ci men to a lon go
pra zo. Qu e ro fa zer uma re fe rên cia es pe ci al ao Pro -
gra ma Na ci o nal do Álco ol, o Próal co ol, que foi lan ça -
do nes te País. Para mim, ele era uma das gran des ex -
pec ta ti vas para ex por tar mos o pro du to, a cana, o ál -

co ol. Em se tra tan do de um País de ex ten são con ti -
nen tal como o Bra sil, se ria in te res san te mos trar mos a 
pu jan ça da nos sa agri cul tu ra, uma vez que dis se mos
que a ex por ta ção é o se gre do, a pa la vra de or dem do
atu al mo men to. Qu e ro tam bém fa zer uma re fe rên cia
ao uso do gás na tu ral, que é uma das me lho res al ter -
na ti vas que po de mos ter. Logo que as su mi o Se na do,
um dos pri me i ros pro nun ci a men tos que fiz foi jus ta -
men te di re ci o na do ao ga so du to, na que le pe río do em
que o “apa gão” sur pre en deu o nos so País. So li ci tei
que fos sem to ma das me di das no sen ti do de que o ra -
mal do ga so du to Bra sil-Bo lí via pas sas se pela nos sa
re gião. Esti ve na Pe tro brás, vi si tei mem bros dos gran -
des es ca lões do Go ver no e, fi nal men te, foi apro va do.
Já há des ti na ção de ver bas e emen das es pe ci a is
para se tra zer essa ma lha do ga so du to para a Re gião
Cen tro-Oes te, a exem plo do que V. Exª cita que ocor -
reu nos Esta dos do Sul. Tudo já foi apro va do. A idéia
era tra zer o ga so du to para cá por que as in dús tri as
que es ta vam se ins ta lan do na Re gião Cen tro-Oes te – 
Go iâ nia, Aná po lis e Bra sí lia – fi ca ram te me ro sas em
fa zer in ves ti men tos sem ter cer te za se pos te ri or men -
te ha ve ria ener gia su fi ci en te. Ha ve ria no vos “apa -
gões”? Qu a is se ri am as al ter na ti vas? Por tan to, o
Cen tro-Oes te teve essa dú vi da. Espe ra mos que, den -
tro de um ano ou um ano e meio, te nha mos esse ga -
so du to, por que o gás na tu ral pode ser usa do até no
car ro, como V. Exª bem sabe. Qu e ro pa ra be ni zá-lo pe -
las co lo ca ções, pela ma ne i ra com que vem abor dan -
do um tema de suma im por tân cia e que me re ce uma
re fle xão de to dos nós. Os meus cum pri men tos.

O SR. OLIVIR GABARDO  (Blo co/PSDB – PR) – 
Emi nen te Se na dor Lind berg Cury, aco lho com mu i ta
sa tis fa ção e ale gria o seu apar te. V. Exª é um bri lhan te 
re pre sen tan te do Dis tri to Fe de ral. 

Devo di zer que, ape sar dos meus pou cos dias
nes ta Casa, gran je ei ami za des, en tre as qua is a de V.
Exª, que mu i to me hon ra. Aco lho o apar te de V. Exª e
o in cor po ro ao meu pro nun ci a men to, por que ele co in -
ci de exa ta men te com o meu pen sa men to. 

Cre io que es ses dois ou tros pro gra mas, o Proál -
co ol e a ex plo ra ção do gás na tu ral, de vem ser in cen ti -
va dos so bre mo do nes te País. E devo lhe di zer mais:
no meu Esta do, in clu si ve, a Pe tro brás está pros pec -
tan do gás na tu ral na re gião de Pi tan ga, onde pode
exis tir uma gran de re ser va de gás na tu ral, o que pro -
pi ci a ria uma boa par te do abas te ci men to de hoje,
aca ban do a nos sa de pen dên cia ex ter na.

Por tan to, es tou mu i to agra de ci do a V. Exª pelo
apar te, que aco lho e in cor po ro ao meu pro nun ci a -
men to.
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Em face des sa si tu a ção, a de no mi na ção ba cia
de San tos não tem aco lhi da pa cí fi ca en tre os geó lo -
gos, eis que ela abran ge tam bém os Mu ni cí pi os li to râ -
ne os do Pa ra ná. É jus ta men te dada a essa si tu a ção
ge o grá fi ca que re i vin di co, aqui da tri bu na, o pa ga -
men to de ro yal ti es pela ex plo ra ção da de no mi na da
ba cia de San tos, tam bém aos Mu ni cí pi os do li to ral do
meu Esta do. Faço-o ao mes mo tem po em que so li ci to
à Mesa da Casa que en ca mi nhe re que ri men to a S.
Exª o Sr. Mi nis tro das Mi nas e Ener gia, so li ci tan do
que aos Mu ni cí pi os de Pa ra na guá, Anto ni na, Mor re -
tes, Qu a ra que ça ba, Pon tal do Pa ra ná, Ma ti nhos e
Gu a ra tu ba se jam pa gos os ro yal ti es por aque la ex -
plo ra ção.

Te nho cer te za de que o ple i to será aten di do pela 
jus te za com que ele se im põe, afi nal, a ex plo ra ção se
dá em área con fron tan te com aque les Mu ni cí pi os,
que es tão in se ri dos, sem dú vi da al gu ma, na ba cia de
San tos e que, por via de con se qüên cia, fa zem jus ao
re ce bi men to das par ti ci pa ções go ver na men ta is, para
que, do mes mo modo que os Mu ni cí pi os con fron tan -
tes do Esta do de São Pa u lo, pos sam re ce ber os ro -
yal ti es que irão im pul si o nar o seu pro gres so com re -
fle xos po si ti vos no bem-es tar da sua po pu la ção.

Antes de fi na li zar, Sr. Pre si den te, emi nen tes
Srªs e Srs. Se na do res, de se jo des ta car aqui o pa pel
ex tra or di ná rio que de sem pe nhou a Ga ze ta do Povo,
que se edi ta em Cu ri ti ba, mas que tem cir cu la ção em
todo o Esta do do Pa ra ná, na luta para que o Esta do
re ce ba ro yal ti es re sul tan tes da ex plo ra ção do pe tró -
leo. Esse va lo ro so ór gão da im pren sa e seu pro pri e tá -
rio, o emi nen te jor na lis ta Fran cis co da Cu nha Pe re i ra,
que se em pe nhou em cam pa nha para que o Esta do
re ce bes se par ti ci pa ção pela ex plo ra ção do poço
PR-S4, de po is de no mi na do de P-14, em sua dis pu ta
com San ta Ca ta ri na, por cer to vai se en ga jar tam bém
nes sa re i vin di ca ção pelo re ce bi men to dos ro yal ti es,
pro ve ni en tes da ex plo ra ção da de no mi na da ba cia de
San tos. Dis so não te nho a me nor dú vi da.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Dan do

pros se gui men to à lis ta de ora do res ins cri tos, con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, do PMDB 
de Mato Gros so do Sul, por per mu ta com o Se na dor
Oli vir Ga bar do, que usou da pa la vra há pou co.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (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, a re vis ta 
Veja pu bli cou uma en tre vis ta his tó ri ca com o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Mais do que um
ba lan ço dos seus oito anos de go ver no, te mos ali uma 

aná li se lú ci da e es cla re ci da da re a li da de bra si le i ra.
Gos te mos ou não, fa ça mos crí ti cas ou não ao pe río do 
pre si den ci al que ora se fin da, não se pode ne gar a im -
por tân cia das re fle xões des se que se mos trou um
ver da de i ro es ta dis ta à fren te dos in te res ses e imen -
sos de sa fi os que é ad mi nis trar o Bra sil.

Mais do que um de po i men to sur pre en den te -
men te fran co e di re to, mu i tos dos tre chos das de cla -
ra ções do Pre si den te da Re pú bli ca po dem ser com -
pre en di dos como o de sa ba fo de um ho mem que vi -
veu uma ex pe riên cia ex tre ma men te rica e que en cer -
ra li ções im por tan tes para aque les que de se jam mer -
gu lhar nos cha ma dos in trin ca dos e com ple xos me ca -
nis mos da go ver nan ça de um País de di men sões con -
ti nen ta is como é o nos so.

No de cor rer das aná li ses do Pre si den te, vai fi -
can do evi den te que os atos de go ver no são cada vez
me nos fru to da von ta de in di vi du al do go ver nan te e
mu i to mais do or de na men to dos de se jos co le ti vos.
Quem se dis põe à ta re fa de de ci dir os des ti nos de
uma so ci e da de mul ti fa ce ta da como a nos sa mu i tas
ve zes pa de ce dos ris cos da au sên cia de con sen sos.

Por mais que ten te mos im ple men tar me di das
que sa tis fa çam o de se jo das ma i o ri as, ter mi na mos
com a sen sa ção de que al guém ou algo fi cou de fora,
que a abran gên cia das nos sas pro pos tas era li mi ta da
e que nos sos es for ços aca ba ram sen do pou co di an te
de tan tos an se i os a se rem aten di dos.

Go ver nar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, 
pas sa a ser uma cor ri da con tra o tem po, uma ur gên -
cia nun ca aten di da ple na men te, uma ne ces si da de na
qual o mu i to não exis te e o pou co é uma cons tan te
ina ba lá vel. 

Nes se sen ti do, uma li ção im por tan te de i xa da
pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, nes tes
seus oito anos de Go ver no, é aque la que com pre en de 
a re a li da de como um pro ces so e que as con quis tas
so ci a is im por tan tes acon te cem no pla no do mi cro cos -
mo, no quo ti di a no de cada ci da dão, lon ge, na ma i o ria
das ve zes, dos olha res da im pren sa que ten de, por
suas li mi ta ções na tu ra is, a ape nas en xer gar e dar re -
le vân cia à su per fí cie do mun do real, es que cen do-se
das ra zões pro fun das das co i sas.

Se ria nes se as pec to – e a tí tu lo de exem pli fi -
ca ção es cla re ce do ra do que que re mos aqui des ta -
car mais adi an te –, de fun da men tal im por tân cia que 
os mem bros des ta Casa aten tas sem para os acon -
te ci men tos que vêm se su ce den do após as úl ti mas
ele i ções.

Aos pou cos, to dos os Par ti dos (e a ma i o ria dos
De pu ta dos e Se na do res, re e le i tos ou não) vão com -
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pre en den do a exa ta di men são da cri se vi vi da pelo
País e co me çam, des sa ma ne i ra, a agre gar às suas
re fle xões e ati tu des os da dos fun da men ta is da re a li -
da de, re fu tan do as pro pos tas de ma gó gi cas e ir res -
pon sá ve is, re a fir man do as sim o com pro mis so de mo -
crá ti co de não ce der à ten ta ção do opo si ci o nis mo vo -
lun ta ris ta por in ter mé dio do de ba te es té ril em tor no
de pro pos tas ine xe qüí ve is.

O atu al mo men to his tó ri co, nes se sen ti do, é pe -
da gó gi co. Ele está a nos en si nar uma li ção fun da men -
tal: o País só po de rá mu dar na me di da que com pre en -
da mos que não se avan ça for ta le cen do os cha ma dos
nú cle os das pro pos tas in viá ve is e nem se re pe tin do
os mes mos er ros co me ti dos pe los Par ti dos de opo si -
ção em pas sa do não tão dis tan te. O País só po de rá
mu dar se mu dar mos a ma ne i ra de se pen sar e de se
fa zer po lí ti ca.

Por isso, con fes so que es tou cada vez mais im -
pres si o na do com o fato de que a ex pec ta ti va de ser
go ver no ter mi na por es ti mu lar um po der trans for ma -
dor nas ati tu des, nas fa las e nos ges tos da que les que, 
me ses atrás, apon ta vam con tra di ções e er ros onde
ape nas ha via ló gi ca e co e rên cia. 

Na ver da de, lem bran do ain da a fra se pre si den -
ci al, tudo é um pro ces so, o tem po ama du re ce e o Bra -
sil se gue em fren te. Fico, as sim, sa tis fe i to quan do ob -
ser vo os mo vi men tos do pre si den te ele i to Luiz Iná cio
Lula da Sil va, re i te ran do seus com pro mis sos com os
con tra tos es ta be le ci dos, pro mo ven do uma tran si ção
tran qüi la, dan do se gu ran ça ao País, si na li zan do que
pre ten de se guir o ca mi nho da or dem, da jus ti ça, da paz
so ci al, sem cri ar um cli ma de in cer te za, ga ran tin do a to -
dos um si nal ine quí vo co de que em seu Go ver no não
ha ve rá aven tu ras nem má gi cas sur pre en den tes.

Mes mo as sim não po de mos de i xar de con si de -
rar que o mo men to eco nô mi co é de li ca do e o con tex to 
in ter na ci o nal cada vez mais ad ver so. O Bra sil, nos úl -
ti mos anos, teve a opor tu ni da de de de mons trar ao
mun do que ado tou po lí ti cas ma cro e co nô mi cas cor re -
tas, o que não im pe diu que hou ves se um cres cen te
en di vi da men to ex ter no e in ter no, o que hoje pre o cu pa 
a to dos in dis tin ta men te, em fun ção da nos sa cres cen -
te fra gi li za ção di an te dos in ten sos flu xos de ca pi ta is
na di re ção de ou tras re giões do Pla ne ta.

No pró xi mo ano, pre ci sa re mos de no vos in ves ti -
men tos e não po de mos nos dar ao luxo de ar ris car
em ex pe ri men ta lis mos, que po dem até ca u sar im pac -
tos psi co ló gi cos sur pre en den tes e de mo men tos,
mas não ga ran ti rá cres ci men to eco nô mi co, in ves ti -
men tos so ci a is e pers pec ti vas de de sen vol vi men to
tec no ló gi co.

Sa be mos que 2003 será um ano di fí cil, tu mul tu -
a do e re ple to de com pli ca do res no ho ri zon te po lí ti co.
Para to dos será um ver da de i ro tes te de re sis tên cia
emo ci o nal. Ha ve rá dú vi das, con tro vér si as e per ple xi -
da des. Mas não po de mos nos per der em de ta lhes es -
que cen do os ob je ti vos ge ra is da Na ção.

Te mos que nos des ven ci lhar dos acon te ci men -
tos de cur to pra zo e vis lum brar os mo vi men tos ge ra is
num pro ces so his tó ri co. Não po de mos ter a ilu são de
que to das as mu dan ças pro me ti das na úl ti ma cam pa -
nha ele i to ral ve nham sem es for ço co le ti vo, num ato
ape nas de von ta de pes so al do Pre si den te da Re pú -
bli ca, à mar gem das ins ti tu i ções, numa sim ples ca ne -
ta da ou em ges tos sim bó li cos.

Nada dis so: a me câ ni ca do po der exi gi rá ne go -
ci a ções per ma nen tes além do ape lo re i te ra do ao bom 
sen so e à co e rên cia. O mo men to é de es for ços con -
jun tos e de ab di ca ção de va i da des. O País é ma i or do
que nos sas am bi ções in di vi du a is e a bus ca per ma -
nen te de con sen so de vem ser sem pre a re gra e nun -
ca a ex ce ção.

Não te mos dú vi da de que a am pli a ção de pro -
gra mas como o de con tro le à fome deve ter tra ta men -
to pri o ri tá rio, bem como a di ver si fi ca ção e am pli a ção
de pro gra mas de ren da mí ni ma para aten der a po pu -
la ção ca ren te de todo o País. Mas é pre ci so não dis -
per sar es for ços e re cur sos e agir sem que an tes se te -
nha di men si o na do com exa ti dão qua is são as ver da -
de i ras fa ce tas da mi sé ria bra si le i ra. Caso con trá rio,
cor re mos o ris co de dar um pas so atrás, for ta le cen do
o mero as sis ten ci a lis mo sem dar os ins tru men tos ne -
ces sá ri os para que a po pu la ção mais ca ren te su pe re
suas ad ver si da des no rumo da eman ci pa ção, mas
com tra ba lho.

O Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va dis se,
tem pos atrás, que sua vi tó ria ele i to ral era uma de -
mons tra ção de que a es pe ran ça ha via ven ci do o
medo. Pois acre di ta mos que, a par tir de ago ra, de ve -
mos re a fir mar que não se deve te mer a per da gra du al
do sen ti men to de es pe ran ça por ca u sa dos des do bra -
men tos de uma re a li da de in cer ta, ne bu lo sa e re ple ta
de dú vi das.

Esta mos con ven ci dos de que a li nha cor re ta é
es tar to dos os dias cons tru in do um novo País, de ma -
ne i ra in can sá vel, com de ter mi na ção e com a cer te za
de que ven ce re mos as inú me ras di fi cul da des, prin ci -
pal men te se agir mos com pre en den do de que nada
po de rá ser mais pre ju di ci al do que a rup tu ra in con se -
qüen te e a des con ti nu i da de de pro je tos de fun da men -
tal im por tân cia es tra té gi ca para os Esta dos.

A equi pe de tran si ção do Pre si den te ele i to deve
tra ba lhar sem per der a pers pec ti va da qui lo que é im -
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por tan te para o de sen vol vi men to de cada re gião do
País, não per mi tin do que o rom pi men to de vá ri os pro -
gra mas pre ju di que os es for ços em pre en di dos até o
mo men to.

Nes se sen ti do, fa lan do do meu Esta do, go ver -
na do pelo PT, se ria um con tra-sen so não dar con ti nu i -
da de a um tra ba lho de ex tre ma re le vân cia para Mato
Gros so do Sul e tam bém para Mato Gros so, que é o
Pro gra ma Pan ta nal. Esse Pro gra ma re pre sen ta rá não 
só a re den ção dos dois Esta dos como a re a fir ma ção
da nos sa prin ci pal vo ca ção: de sen vol vi men to agro pe -
cuá rio sus ten tá vel e pre ser va ção am bi en tal, em pro -
je tos que vêm sen do re sul ta do de es for ços téc ni cos e
po lí ti cos nos úl ti mos oito anos, sem que se te nha con -
se gui do, até o mo men to, ini ciá-lo de ma ne i ra efe ti va e
con sis ten te.

Acre di to que deva ha ver es for ços con ver gen tes
en tre as Ban ca das fe de ra is dos dois Esta dos para le -
var mos essa im por tan te ques tão ao pró xi mo Go ver no 
e, com isso, pos sa mos, fi nal men te, ti rar do pa pel o
que até o mo men to foi ob je to de mu i to dis cur so e pou -
ca ação con cre ta. 

Por isso, es tou aqui para co brar pro vi dên ci as
dos Go ver nos fe de ral e es ta du a is (Mato Gros so do
Sul e Mato Gros so) para que não per mi tam a pa ra li -
sa ção do Pro gra ma Pan ta nal, vis to que se tra tam de
in ves ti men tos fun da men ta is para o de sen vol vi men to
da ba cia do alto Pa ra guai, que de pen de, mais do que
nun ca, dos re cur sos pre vis tos para a exe cu ção dos
inú me ros pro je tos en vol ven do des de pro te ção am bi -
en tal até sa ne a men to bá si co de uma re gião de suma
im por tân cia para todo o País.

Ca u sa-me es tra nhe za, Srªs e Srs. Se na do res,
que, de po is de tan to se fa lar em Pro gra ma Pan ta nal,
de po is de se pro mo ve rem inú me ras re u niões e de ba -
tes no âm bi to dos Go ver nos de Mato Gros so e Mato
Gros so do Sul, e do BIRD, o as sun to es te ja amor te ci -
do, sem que se sa i ba cla ra men te o que está sen do ou
não re a li za do, em que fase en con tram-se os pro je tos. 

O mais gra ve são as no tí ci as de que os ór gãos
es ta du a is não con clu em os pro je tos téc ni cos ne ces -
sá ri os para dar an da men to aos pro ces sos, vis to que
or ga ni za ções não-go ver na men ta is es tão re i vin di can -
do a re vi são da li ci ta ção que es co lheu a ge ren ci a do ra
do Pro gra ma, o que tem pro vo ca do re i te ra dos atra sos 
em seu an da men to. É la men tá vel ter que es pe rar
para ver acon te cer um Pro gra ma que há qua se uma
dé ca da é dis cu ti do sem que haja for ça de von ta de po -
lí ti ca para ope ra ci o na li zá-lo. 

Vejo que está ha ven do des ca so com um Pro gra -
ma que pode, por exem plo, re sol ver o gra ve pro ble ma
do as so re a men to do rio Ta qua ri, que a cada ano tem

sua si tu a ção agra va da, cri an do um pro ble ma am bi en -
tal de pro por ções imen sas numa das re giões mais be -
las e eco lo gi ca men te frá ge is do pla ne ta.

O Pro gra ma Pan ta nal en trou num cír cu lo vi ci o -
so, pre va le cen do um ver da de i ro jogo de em pur ra-em -
pur ra en tre os Esta dos e a União, e acre di to que so -
men te com mo bi li za ção po lí ti ca po de mos fa zer com
que o pro ces so avan ce e su pe re as atu a is di fi cul da des.

Como dis se no co me ço des te pro nun ci a men to,
evo can do a en tre vis ta do Pre si den te da Re pú bli ca à
re vis ta Veja, mu i tas ve zes os go ver nan tes não con se -
guem fa zer pre va le cer as suas von ta des em fun ção
da ne ces si da de da for ma ção de con sen sos.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor
Ju vên cio da Fon se ca, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Tem V. Exª o apar te.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor Ju vên cio da Fon se ca, que ro di zer à Casa que
tive o pra zer de, em com pa nhia de V. Exª, vi si tar Mato
Gros so do Sul e tam bém inú me ros pro je tos que me
im pres si o na ram so bre ma ne i ra, ten do em vis ta a
abun dân cia da ri que za na tu ral da que la re gião. Um
Pro gra ma des sa en ver ga du ra, como o Pro je to Pan ta -
nal, não deve ser pos ter ga do. Mu i tas ve zes, pela li mi -
ta ção de re cur sos e por di ver sas di fi cul da des não
con se gui mos fa zer tudo o que de se ja mos. No en tan -
to, pen so que nós, bra si le i ros, te mos que in ves tir nes -
te Pro je to por se tra tar de uma re gião di fe ren ci a da,
que tra rá ri que zas para o País, seja no cam po da ex -
plo ra ção do tu ris mo, na pro du ção de pro du tos na tu ra -
is e de es sên ci as, en fim, são tan tas as ver ten tes pro -
du ti vas para aque la re gião que, com cer te za, mu i tas
ri que zas tra rão para nos so País e para a re gião. Por -
tan to, não po de mos tar dar na im plan ta ção do Pro gra -
ma Pan ta nal.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Se na dor Ney Su as su na, o apar te de V. Exª en ri que -
ce o meu pro nun ci a men to. E apro ve i to este mo men to
para ren der mi nhas ho me na gens a V. Exª. Qu an do
Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal, V. Exª vi si tou pra ti ca -
men te todo o Esta do de Mato Gros so do Sul, fis ca li -
zan do e in cen ti van do a exe cu ção de pro je tos. Na que -
la opor tu ni da de pôde ver quão im por tan te é aque le
Esta do, quão im por tan te é aque la re gião e quão frá gil
é o Pan ta nal, que pre ci sa de cu i da do am bi en tal. E
este Pro je to, Se na dor Ney Su as su na, de suma im por -
tân cia para o País e para nós, não é ape nas de pre -
ser va ção am bi en tal, é tam bém de de sen vol vi men to
eco nô mi co sus ten ta do. Por tan to, é gran de a nos sa
es pe ran ça. Em Mato Gros so do Sul se rão mais de 25
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Mu ni cí pi os abran gi dos por este Pro je to que en vol ve
des de o de sa ne a men to bá si co, pas san do pela de in -
fra-es tru tu ra ur ba na e che gan do até à pre ser va ção
am bi en tal.

Sr. Pre si den te, este Pro je to é de im por tân cia ca -
pi tal tan to para os mato-gros sen ses-do-sul quan to
para os mato-gros sen ses que, com cer te za, tam bém
es tão an si o sos para que ele saia do pa pel e das ga ve -
tas para ser im plan ta do na que le gran de ecos sis te ma, 
a gran de re gião úmi da des te País, que se cha ma Pan -
ta nal, tra zen do para to dos nós os seus be né fi cos re -
sul ta dos.

O Go ver na dor do meu Esta do, acre di to, pôde
per ce ber no exem plo do Pro gra ma Pan ta nal as inú -
me ras di fi cul da des en fren ta das por um go ver nan te
ao ne ces si tar ope ra ci o na li zar in te res ses mul ti la te ra is
para vi a bi li zar re cur sos im por tan tes que irão con tri bu -
ir de ci si va men te para o de sen vol vi men to das po ten ci -
a li da des re gi o na is. Este é um caso tí pi co para se pro -
mo ver par ce ri as am plas, en vol ven do par la men ta res,
téc ni cos e en ti da des de clas se no sen ti do de dar en -
ca mi nha men to e so lu ção de pro ble mas de in te res ses
re gi o na is e na ci o na is.

Sr. Pre si den te, eu di ria que a mi nha es pe ran ça
ma i or para que esse Pro je to re al men te ca mi nhe está
jus ta men te no fato de o nos so Go ver na dor per ten cer
ao PT, e, por tan to, ter o apo io e a sim pa tia do fu tu ro
Pre si den te da Re pú bli ca, que to ma rá pos se em 1º de
ja ne i ro. Cer ta men te, Mato Gros so do Sul e a Pre si -
dên cia da Re pú bli ca es ta rão em per fe i ta har mo nia.

Espe ro que esta Casa pos sa, a par tir de ago ra,
tra ba lhar para aju dar a de fi nir pri o ri da des, sem o ran -
ço das di fe ren ças po lí ti cas, e dar sua con tri bu i ção de -
ci si va para o cres ci men to do Bra sil.

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. Luiz Otá vio, 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) – Se na dor
Ney Su as su na, V. Exª é o ora dor ins cri to para hon rar a 
Casa nes ta hora.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, on tem, em com -
pa nhia do Se na dor Edi son Lo bão e dos três fu tu ros
Se na do res des ta Casa – Se na dor Cri ve la, Se na dor
Mag no e Se na dor Pa u lo Octá vio –, por meio de con vi -
te en de re ça do a esta Casa, tive o pra zer de par ti ci par
de um en con tro com o Pre si den te da Re pú bli ca
Argen ti na, além da pre sen ça de dois mi nis tros da que -

le go ver no, para vi si tar mos em pre sas bra si le i ras na -
que le país. 

Sr. Pre si den te, sa í mos fe li zes da que le en con tro
ao ver mos, hoje, a im por tân cia do re la ci o na men to
Bra sil-Argen ti na. 

E digo mais: es tão exul tan tes os ar gen ti nos,
pois o pri me i ro país a ser vi si ta do ofi ci al men te pelo
Pre si den te Lula será a Argen ti na.

Sr. Pre si den te, no mun do glo ba li za do, no mun do 
dos blo cos, os qua is man dam e des man dam, a união
Bra sil-Argen ti na é im pres cin dí vel e pri mor di al para o
blo co do Mer co sul, que de ve rá cres cer mais e mais.
Esta mos em um mun do glo ba li za do, onde não te mos
mu i ta von ta de pró pria. Qu e i ra mos ou não, a glo ba li -
za ção é ir re ver sí vel e nos atin ge de modo ful mi nan te.
Co i sas que no pas sa do le va vam al gum tem po para
che gar até os nos sos Esta dos, hoje che gam em tem -
po real. Pa í ses que mal co nhe cía mos on tem, hoje
têm im por tân cia den tro des sa jun ção de pa í ses, que
é o mun do glo ba li za do. E, que i ra mos ou não, te mos
que nos for ta le cer, unin do-nos aos mais se me lhan -
tes, que são os nos sos vi zi nhos do Mer co sul. Pas sos
gran di o sos já fo ram da dos, mas pre ci sa mos an dar
mais, e rá pi do, por que a Alca está aí a nos sa por ta, e,
que i ra mos ou não, te re mos que in gres sar nela. Isso é
ir re ver sí vel! Po de mos en trar mais con for ta vel men te
ou ser mos atro pe la dos por ela.

Sr. Pre si den te, con ver sá va mos com o chan ce ler 
ar gen ti no, Car los Ruc ka uf, e tam bém nós fi ca mos sa -
tis fe i tos, com a vi são ex pres sa da por ele, de que, com 
cer te za, sem o Bra sil a Argen ti na não irá adi an te. Ele
dis se ain da que pa í ses como Argen ti na, Bra sil, Uru -
guai, Pa ra guai e Chi le po de ri am fa zer eco no mia e
ain da ter uma pre sen ça bem ma i or se es ti ves sem uni -
dos, por exem plo, em con su la dos mun do afo ra. O
Uru guai, a Argen ti na e o Pa ra guai se pa ra da men te,
tal vez não pu des sem ter um con su la do na Ucrâ nia,
por exem plo. Mas se es ti vés se mos uni dos, se as des -
pe sas fos sem ra te a das, se o con su la do fos se dos pa -
í ses do Mer co sul, nós po de ría mos ter con su la dos e
em ba i xa das em vá ri os pa í ses.

Sr. Pre si den te, fi quei exul tan te com essa idéia,
aliás, dela co mun gam vá ri os em ba i xa do res e di plo -
ma tas bra si le i ros, além de mu i tos bra si le i ros. Ou seja: 
de ter mos a mar ca “Mer co sul” para todo o mun do.
Esta mar ca bem di vul ga da e tra ba lha da ven de ria
nos sos pro du tos. A mar ca até po de ria ter um su bi tem
in di can do de qual país do Mer co sul a mer ca do ria se -
ria pro ce den te, mas se ria uma mar ca ge né ri ca para a
car ne, para o café, para o açú car, para os pro du tos
têx te is, para o suco, para o aço. Isso mos tra ria a nos -
sa união e a nos sa for ça. 
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É cla ro que te mos que nos apro fun dar nes se
de ba te. É cla ro que pre ci sa mos, in clu si ve, dar pas sos
me no res, como o da uni for mi da de da le gis la ção, por
exem plo. Esta Casa, o Se na do da Re pú bli ca, na se -
ma na pas sa da fez isso, por in ter mé dio de uma me di -
da pro vi só ria, quan do bus ca va ho mo ge ne i zar as me -
di das re fe ren tes a pro du tos agro pe cuá ri os. Mas, te -
mos que fa zer mais!

Já de mos ou tro pas so gi gan tes co quan do co -
me ça mos a as si nar um pro to co lo para que ci da dãos
da Argen ti na e do Uru guai pos sam vi ver e tra ba lhar
no Bra sil, e vice-ver sa. É um pas so gran di o so, que
pre ci sa ser con so li da do. Mas exis tem áre as que ain -
da não fo ram ho mo ge ne i za das. 

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – V. Exª me con -
ce de um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Ouço o
no bre Se na dor Ro meu Tuma. 

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Ney
Su as su na, cum pri men to V. Exª pelo as sun to que traz
à tri bu na, como sem pre in te li gen te, vol ta do para um
me lhor de sen vol vi men to do co mér cio bra si le i ro e,
hoje, mais es pe ci fi ca men te, do Mer co sul ou, tal vez,
do Cone Sul, já que V. Exª in cor po ra o Chi le ao seu
dis cur so. Qu e ro in for mar que acom pa nhei o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que à XII Cú pu la Ibe ro-Ame ri -
ca na de Che fes de Go ver no e de Esta do, que acon te -
ceu em San to Do min go, na Re pú bli ca Do mi ni ca na. E
lá foi dis cu ti da, en tre os 21 pre si den tes que se fa zi am
pre sen tes – quan do che gar a mi nha vez, fa rei um pro -
nun ci a men to so bre a vi a gem –, a im por tân cia des sa
apro xi ma ção en tre os pa í ses de lín gua por tu gue sa e
es pa nho la, des se tra ba lho, que V. Exª des cre ve, de
so mar es for ços e ga ran tir ma i or com pe ti ti vi da de aos
pa í ses do Mer co sul, por in ter mé dio da que les que
tam bém es tão li ga dos à União Eu ro péia. E o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so foi de sig na do, por
pro pos ta do Pri me i ro-Mi nis tro es pa nhol, José Ma ría
Aznar, para ser pre si den te de uma co mis são es pe ci -
al, as sim que de i xar a Pre si dên cia da Re pú bli ca, que
vai es tu dar pon tos para o com por ta men to fu tu ro da
co mu ni da de ibe ro-ame ri ca na. Pen so que esse é um
dos pon tos im por tan tes que V. Exª le van ta.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor Ro meu Tuma. Re al men te,
fa lou-se nis so quan do da en tre vis ta com o Pre si den te
da Re pú bli ca da Argen ti na. Fa rei uma pe que na ci ta -
ção so bre esse as sun to, que V. Exª lem bra mu i to bem.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Ney Su as su na, não pen sa mos em con cor rer com
ar gen ti nos, uru gua i os, pa ra gua i os, chi le nos, bo li vi a -
nos, em ab so lu to. A idéia é for mar uma par ce ria, para, 
jun tos, ter mos con di ções me lho res para con ver sar
com o pes so al do Nor te ou com ou tros mer ca dos que
se aglo me ram. De ve mos unir for ças, esse é o sen ti do, 
o es pí ri to. V. Exª fala em re ma ne jar essa ou aque la
mer ca do ria, em se ti rar da qui ou dali, em fa zer com
que haja en tre nós esse trân si to mais li vre, mas pen -
so que isso de ve ria ocor rer não só no âm bi to do co -
mér cio, mas tam bém das pro fis sões. Por exem plo, o
en ge nhe i ro ar gen ti no po de ria atu ar no Bra sil ou em
qual quer país do Mer co sul, as sim como o mé di co bra -
si le i ro. Pen so que, aos pou cos, o trân si to en tre nós no
cam po cul tu ral, das in te li gên ci as, das pro fis sões, nos
fará mais ir mãos. Cum pri men to V. Exª, que de mons tra 
um in te res se ex tra or di ná rio nes se as sun to. V. Exª tem 
je i to para isso. Pre ci sa mos so mar. Vou de ba ter, de po -
is, a cri se que en fren ta mos, de es cas sez de mi lho no
Bra sil. Há uma dis cus são en tre nós, os ar gen ti nos e
os uru gua i os so bre a pos si bi li da de de tra zer o mi lho,
mas o pro du to não está com aque la taxa ex ter na co -
mum que lhe ga ran te isen ção. Há a idéia da co bran ça
de 20% para tra zer o pro du to de lá. Pre ci sa mos de mais
para agre gar va lo res. Nes te mo men to, pen so que te -
mos de ser mais ir mãos. Vou até ana li sar a ques tão do
se tor da su i no cul tu ra em San ta Ca ta ri na, pre ju di ca do
pela fal ta de ma té ria-pri ma. Os vi zi nhos a tem, mas
exis te uma bar re i ra que pre ci sa mos der ru bar. Cum pri -
men to V. Exª, no bre Se na dor Ney Su as su na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor Ca sil do Mal da ner. Esti ve -
mos em San ta Ca ta ri na, acom pa nhan do aque la es ti -
a gem que gras sou no Esta do e pro vo cou uma ver da -
de i ra cri se não só na su i no cul tu ra, mas tam bém na
agri cul tu ra; jun tos bus ca mos so lu ção. E a en con tra -
mos, tan to que cri a mos um novo tipo de bol sa, a bol -
sa-es ti a gem, que não aten deu, ple na men te, os Mu ni -
cí pi os do Esta do de V. Exª, mas mi no rou o pro ble ma
sé rio por que pas sa vam.

Srªs e Srs. Se na do res, con ver sá va mos so bre o
chan ce ler ar gen ti no, e eu di zia da mi nha ale gria de
ver os ar gen ti nos, hoje, mais aber tos a uma par ce i ra
co nos co. E a nos sa sur pre sa não foi ma i or, quan do,
em qua se uma hora de con ver sa ção com o Pre si den -
te Edu ar do Du hal de, ob ti ve mos uma gran de de mons -
tra ção de sim pa tia pela par ce ria e de pre o cu pa ção
com as pec tos que não pas sa vam pela nos sa ca be ça. 
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Por exem plo, a re li gião no Bra sil não é um pro -
ble ma de Esta do; a Igre ja é se pa ra da. Mas, na Argen -
ti na, como em ou tros pa í ses his pâ ni cos, há uma se -
cre ta ria em ní vel de Mi nis té rio, a Se cre ta ria do Cul to.
Ca u sa-nos ad mi ra ção a im por tân cia que dão a esse
as sun to, cujo tra ta men to tam bém pre ci sa ser ho mo -
ge ne i za do. Na que le país, as igre jas não po dem ter rá -
dio ou emis so ra de te le vi são, algo que é pre ci so su pe -
rar. Alguns pa í ses, por exem plo, o Chi le, já mu da ram
a le gis la ção em re la ção a esse item; ou tros te rão de
fazê-lo, mais cedo ou mais tar de, para que au men te a
ho mo ge ne i da de.

Entre tan to, não nos en ga ne mos. Não fa re mos
essa união sem opo si ção. Ela já foi ten ta da an tes, na
épo ca de Ge tú lio Var gas. Nós nos uni mos na que la
épo ca, mas ti ve mos a opo si ção dos ame ri ca nos, que
hoje têm in te res se que par ti ci pe mos de uma ali an ça
ma i or, a Alca – que será ine xo rá vel.

Se es ti ver mos mu i to uni dos no Mer co sul, te re -
mos a van ta gem de, em blo co, ne go ci ar me lhor, até
por que o gran de pro ble ma que hoje a Alca nos traz
diz res pe i to aos ser vi ços. Os ser vi ços dos pa í ses do
Nor te são mais ba ra tos e efi ci en tes e, se che gas sem,
hoje, a ser im plan ta dos de for ma aber ta, ha ve ria mu i -
to de sem pre go em nos sa re gião, em nos sos pa í ses.

É pre ci so que nos for ta le ça mos, como fi ze mos
em re la ção aos ele tro e le trô ni cos, aos têx te is, à área
quí mi ca, etc. Na área de ser vi ços, ain da pre ci sa mos
pro gre dir, nos apres sar, e esse é um de sa fio para os
pa í ses que for mam o Mer co sul.

Ou tra pre o cu pa ção nos sa é não fa zer mos a
aber tu ra para a Alca, to tal e ime di a ta men te. E a fi lo so -
fia que está sen do ado ta da, com pru dên cia, pe los pa -
í ses do Mer co sul, é a de fa zer uma ces ta de itens, de
pro du tos que fa rão par te do mer ca do co mum. 

Qu an do o Se na dor Ca sil do Mal da ner fala do mi -
lho que os vi zi nhos têm, ne ces sá rio à nos sa su i no cul -
tu ra e à nos sa avi cul tu ra, mas que está fal tan do no
Bra sil, lem bra mos que, na Alca, que rem taxa zero
para a ma i o ria dos pro du tos. Mas qual é a pro du ti vi -
da de ou o sub sí dio dis si mu la do que há, por exem plo,
em al guns ou tros pa í ses? Pre ci sa mos exa mi nar isso,
sob pena de que brar nos sos agri cul to res. Se não hou -
ver mu i ta trans pa rên cia nes se pro ces so, po de re mos,
en ga na da men te, abrir e dar alí quo ta zero para de ter -
mi na do pro du to que, de for ma dis si mu la da, re ce be
es tí mu los, sub sí di os ou au xí li os num país do he mis fé -
rio nor te, o que cri a rá pro ble mas para os nos sos pro -
du to res. Esses são, por tan to, pro ble mas so bre os
qua is pre ci sa mos nos de bru çar; pre ci sa mos ava -
liá-los e, com mu i ta pon de ra ção, avan çar.

Ontem, nós, os cin co Se na do res que es ti ve mos
lon ga men te com o Chan ce ler ar gen ti no, Car los Ruc -
ka uf, e com o Pre si den te ar gen ti no, Edu ar do Du hal -
de, sa í mos com uma tran qüi la im pres são e uma gra ta
sa tis fa ção: a de que, re al men te, os ar gen ti nos que -
rem es tar mais pró xi mos de nós e es tre i tar la ços, por -
que sa bem que, uni dos, se re mos for tes e, se pa ra dos, 
es ta re mos vul ne rá ve is di an te de uma glo ba li za ção
que, às ve zes, tem as pec tos mu i to sel va gens.

Qu e ria ape nas dar con ta des sa nos sa mis são e
do seu su ces so. Foi uma apro xi ma ção im por tan te. 

No pró xi mo ano vou ten tar or ga ni zar ou tras de -
le ga ções para que fa çam nos de ma is pa í ses o mes -
mo tra ba lho que fi ze mos on tem na Argen ti na. Te rei
gran de sa tis fa ção de con vi dar ou tros Se na do res para 
que, jun tos, fa ça mos gru pos par la men ta res que vi si -
tem es ses pa í ses, abram o diá lo go e bus quem so lu -
ções para pro ble mas que afli gem a to dos nós.

Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.

Exª a pa la vra por cin co mi nu tos, pelo Re gi men to
Inter no.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, re ce bi uma cor res pon dên cia
va za da nos se guin tes ter mos:

Se na dor Car los Pa tro cí nio,
Ten do co nhe ci men to do com pro mis so

de V. Exª com a de fe sa dos mais de 50 mi -
lhões de bra si le i ros que não po dem com prar 
me di ca men tos e de sua in dig na ção ante os
au men tos su ces si vos e abu si vos dos pre ços 
dos me di ca men tos, o IDUM – Insti tu to Bra -
si le i ro de De fe sa dos Usuá ri os de Me di ca -
men tos – e o CRF-DF – Con se lho Re gi o nal
de Far má cia do Dis tri to Fe de ral – vêm so li ci -
tar a V. Exª que ava lie a pos si bi li da de de,
em re gi me de ur gên cia, pro por me di das
para pror ro gar a Lei 10.213, im pe din do as -
sim nova alta nos pre ços dos re mé di os a
par tir de ja ne i ro pró xi mo, e tam bém pro por
me di das que des ta quem nas em ba la gens o
nome do fár ma co (prin cí pio ati vo), au men -
tan do, des se modo, o po der de es co lha do
usuá rio e de in for ma ção para o pres cri tor,
pe los mo ti vos que se se guem:

– A ma i o ria dos me di ca men tos so freu
re a jus tes nos pre ços da or dem de 9,92%,
no mês de no vem bro; 
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– Do Pla no Real até ago ra o au men to
mé dio é de 140%, che gan do a 370%. É o
caso do Ri vo tril, do La bo ra tó rio Ro che [um
pro du to es sen ci al para os epi lé ti cos, Sr. Pre -
si den te];

– Do iní cio do Pla no Real até ago ra o
fa tu ra men to da in dús tria far ma cêu ti ca cres -
ceu aci ma dos 300% (vide ta be la). Nes te
mes mo pe río do o nú me ro de uni da des de
me di ca men tos ven di dos au men tou ape nas
1% (ta be la ane xa); 

– Du ran te o mes mo pe río do, o pre ço
mé dio da ma té ria-pri ma no mer ca do in ter -
na ci o nal caiu, em mé dia, 40%, e, em al guns 
ca sos, até 80%. O mo ti vo é a ex pi ra ção de
pa ten tes e a aber tu ra de no vos mer ca dos
como Índia e Chi na, por exem plo; 

– Os me di ca men tos ge né ri cos tam -
bém au men ta ram seus pre ços nes te mês
em 9,92%; 

– Os me di ca men tos ge né ri cos já pos -
su em di fe ren ças de pre ços en tre si que ul -
tra pas sam os 100% – ou seja, ge né ri cos
igua is, pro du zi dos por cor res pon den te, ge -
ran do as sim a em pur ro te ra pia do mais caro
no bal cão da far má cia;

– Ape nas de ju nho/2001 até a pre sen -
te data mais de 2000 me di ca men tos al te ra -
ram fór mu la, em ba la gens, po so lo gia, apre -
sen ta ção, etc., fu gin do as sim do par ci al con -
ge la men to de pre ços, de fi ni do na Lei
10.213. Os pro du tos no vos lan ça dos no
mer ca do cus tam, em mé dia, 10 ve zes aci ma 
do pre ço mé dio dos de ma is;

– Os me di ca men tos ge né ri cos co lo ca -
dos no mer ca do usa ram como pa râ me tro
para for ma ção de pre ços os me di ca men tos
de re fe rên cia (mais ca ros). Este equí vo co é
res pon sá vel pela si tu a ção es drú xu la de ha -
ver ge né ri cos mais ca ros que [os pro du tos
de] mar cas (ta be la ane xa);

– A CPI dos Me di ca men tos bem como
ou tras in ves ti ga ções com pro va ram a car te li -
za ção de me di ca men tos no Bra sil. Ape sar
de ha ver mais de 6.000 mar cas, ape nas 300 
de têm 80% do mer ca do; 

– Vale lem brar que, no Bra sil, cer ca de 
50 mi lhões de pes so as não po dem com prar
me di ca men tos e de pen dem do ser vi ço pú -
bli co, que não tem seus or ça men tos atu a li -
za dos em fun ção dos re a jus tes pra ti ca dos

pela in dús tria; tal vez em fun ção des te qua -
dro é que vem cres cen do as sus ta do ra men te 
o nú me ro de óbi tos por fal ta de aces so aos
me di ca men tos. Além dis so, cer ca de 30%
das in ter na ções nos hos pi ta is são con se -
qüên cia de qua dros clí ni cos agra va dos pela
fal ta de me di ca men tos.

– A Lei nº 10.213 per de seu efe i to, por -
que diz no art. 3º que: “A par tir de 19 de de -
zem bro de 2000 e até 31 de de zem bro de
2001 as em pre sas pro du to ras de me di ca -
men tos ob ser va rão, para o re a jus te dos
seus pre ços, as re gras de fi ni das nes ta Lei.”
No pa rá gra fo úni co, a Lei li mi ta ain da que:
“Não se rão per mi ti das ele va ções de pre ços
dos me di ca men tos du ran te o pe río do com -
pre en di do en tre os dias 19 de de zem bro de
2000 e 15 de ja ne i ro de 2001.” Após este
pra zo e para pror ro gar o dis pos to na Lei, foi
edi ta da a MP nº 2.230, de 6/9/2001, de fi nin -
do que os pre ços dos me di ca men tos não
po de ri am ser ele va dos até 31 de de zem bro
de 2002. Como essa me di da [pro vi só ria]
não foi re e di ta da e o pra zo de con tro le de fi -
ni do na Lei já se ex pi rou, na prá ti ca, sig ni fi -
ca que os pre ços dos re mé di os no Bra sil fi -
cam li be ra dos a par tir de 31 de de zem bro
de 2002.

Di an te do ex pos to, ro ga mos mais uma
vez a in ter ven ção de V. Exª para evi tar que
a par tir de 1º de ja ne i ro de 2003 haja li be ra -
ção dos pre ços dos me di ca men tos, pos si bi -
li tan do uma caó ti ca alta nos pre ços dos re -
mé di os, e pro po mos tam bém que seja re a li -
za do se mi ná rio so bre pre ços e po lí ti ca de
me di ca men tos, com o ob je ti vo de, atra vés
do de ba te, bus car mos so lu ções para tão
pre o cu pan te pro ble ma. 

Essa car ta me foi di ri gi da pelo IDUM e pelo
Con se lho Re gi o nal de Far má cia do Dis tri to Fe de ral. 

A efi cá cia da Lei nº 10.213 ex pi ra no pró xi mo dia 
31 de de zem bro. Já ti ve mos alta no pre ço dos me di -
ca men tos no mês de no vem bro. Evi den te men te, se o
Con gres so Na ci o nal, se as au to ri da des cons ti tu í das
não to ma rem as de vi das pro vi dên ci as, ha ve re mos de
ver uma alta no pre ço dos me di ca men tos pre o cu pan -
te em nos so País. 

Por isso, es tou en vi an do ofí cio às Co mis sões de 
Assun tos So ci a is e de Assun tos Eco nô mi cos do Se -
na do Fe de ral para que pro mo vam um se mi ná rio para
tra tar des ta ma té ria, se pos sí vel ain da no de cor rer
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des te ano. Se não for pos sí vel, que no iní cio do pró xi -
mo Go ver no to mem as pro vi dên ci as ne ces sá ri as
para evi tar que o pre ço dos me di ca men tos se tor ne
in viá vel para aque les que usam me di ca men tos de
uso con ti nu a do, in dis pen sá ve is à ma nu ten ção de sua
vida.

É uma pro vi dên cia que acho que o Con gres so
Na ci o nal deve to mar, Sr. Pre si den te. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na para
des ta car a im por tân cia e os re sul ta dos da re cen te vi -
a gem re a li za da pelo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
a Por tu gal, Re i no Uni do e Re pú bli ca Do mi ni ca na, en -
tre os dias 11 e 16 de no vem bro.

Tive a hon ra de in te grar a co mi ti va do Pre si den -
te e faço ques tão ago ra de tra zer aos ca ros co le gas
Se na do res meu tes te mu nho pes so al não ape nas da
ex tra or di ná ria re cep ção que foi dis pen sa da nes ses
três pa í ses ao Che fe da Na ção, mas so bre tu do do im -
pac to mu i to po si ti vo que teve mais esse exer cí cio da
di plo ma cia pre si den ci al para a pro je ção ex ter na dos
in te res ses do País. Devo di zer que, pela Câ ma ra dos
De pu ta dos, in te grou tam bém a co mi ti va do Pre si den -
te o De pu ta do Arnal do Ma de i ra, Lí der do Go ver no na -
que la Casa.

O Pre si den te da Re pú bli ca par ti ci pou em Lis boa 
da VI Ci me i ra Bra sil-Por tu gal, re u nião de cú pu la que
se re a li za anu al men te en tre os che fes de go ver no dos 
dois pa í ses. Por tu gal é o úni co país da União Eu ro -
péia com o qual o Bra sil man tém um me ca nis mo re -
gu lar de diá lo go e co or de na ção no ní vel de che fe de
go ver no. Esse fato é re ve la dor do grau de in ten si da de
a que che ga ram as re la ções po lí ti cas, eco nô mi cas,
co mer ci a is e cul tu ra is en tre o Bra sil e Por tu gal.

O diá lo go en tre Bra sil e Por tu gal vive, nes ses úl -
ti mos oito anos, um dos mo men tos mais po si ti vos de
sua his tó ria. Ca rac te ri za-se, hoje, por uma agen da
den sa, di ver si fi ca da e mo der na, que vai mu i to além
de seus fun da men tos tra di ci o na is, como a ami za de e
os vín cu los his tó ri cos, cul tu ra is e lin güís ti cos. Nes sa
nova agen da, en con tram-se te mas po lí ti cos (co or de -
na ção em te mas in ter na ci o na is de in te res se co mum,
as si na tu ra do Tra ta do de Ami za de, Co o pe ra ção e
Con sul ta), eco nô mi cos (au men to ex pres si vo dos in -
ves ti men tos por tu gue ses no País e de sen vol vi men to
de im por tan tes pro je tos con jun tos em áre as como te -
le co mu ni ca ções, con ces sões de ro do vi as e im plan ta -
ção de shop ping cen ters e hi per mer ca dos) e re gi o -

na is (ne go ci a ções en tre o Mer co sul e a União Eu ro -
péia) – as sun to a que, há pou co, o Se na dor Ney Su -
as su na se re fe riu.

O Pre si den te da Re pú bli ca e o Pri me i ro-Mi nis tro 
por tu guês, José Ma nu el Du rão Bar ro so, pre si di ram
em Sin tra, no dia 11, a Ci me i ra Bi la te ral. O en con tro
ofe re ceu a opor tu ni da de para a re a fir ma ção da pri o ri -
da de mu tu a men te con fe ri da pe los Go ver nos do Bra sil 
e de Por tu gal à in ten si fi ca ção e à di ver si fi ca ção de
seu re la ci o na men to. Nes sa opor tu ni da de, os dois Go -
ver nos as si na ram novo Acor do de Ser vi ços Aé re os,
que, en tre ou tras po si ti vas ini ci a ti vas, as se gu ra rá a
re ci pro ci da de de tra ta men to en tre com pa nhi as aé re -
as bra si le i ras e por tu gue sas – ini ci a ti vas es sas, sem
dú vi da al gu ma, vol ta das para o tu ris mo; o Bra sil pre ci -
sa que, da Eu ro pa, ve nham tu ris tas para as nos sas ci -
da des.

No pla no eco nô mi co, o Pre si den te da Re pú bli ca 
man te ve en con tros com os prin ci pa is in ves ti do res
por tu gue ses no Bra sil e foi ho me na ge a do no dia 12
pela to ta li da de da clas se em pre sa ri al por tu gue sa
com o prê mio Per so na li da de do Ano Bra sil-Por tu gal e
Por tu gal-Bra sil, hon ra iné di ta ofe re ci da pela Câ ma ra
de Co mér cio Luso-Bra si le i ra.

O Bra sil tor nou-se, nos úl ti mos anos, o des ti no
pri o ri tá rio e pre fe ren ci al do mo vi men to de pro je ção
ex ter na de gran des em pre sas por tu gue sas. Até 1995, 
o es to que to tal de in ves ti men tos por tu gue ses no País
li mi ta va-se a cer ca de US$100 mi lhões; até 1997, não 
ul tra pas sa va US$700 mi lhões; e, hoje, es ti ma-se que
se apro xi me dos US$10 bi lhões. Entre 1995 e 2002,
por tan to, os in ves ti men tos por tu gue ses no Bra sil re -
gis tra ram um cres ci men to bas tan te alto, de cer ca de
9.900%.

A ex pres si va par ti ci pa ção de Por tu gal no pro -
ces so de pri va ti za ções (cer ca de US$4,8 bi lhões ou
7% do to tal, atrás ape nas da Espa nha e Esta dos Uni -
dos e em con tras te com os 0,48% de par ti ci pa ção até
fins de 1997), acom pa nha da de in ves ti men tos re a li -
za dos nos se to res fi nan ce i ro e in dus tri al, po si ci o nou
o país no quin to lu gar en tre os ma i o res in ves ti do res
ex ter nos no Bra sil (de po is dos Esta dos Uni dos, Espa -
nha, Pa í ses Ba i xos e Fran ça e à fren te de tra di ci o na is
in ves ti do res, como Ale ma nha e Re i no Uni do) e em
pri me i ro em ter mos re la ti vos, com um to tal de in ves ti -
men tos que cor res pon de a 6,24% do res pec ti vo PIB
em 1999, con tra 2,82% da Espa nha, o se gun do clas -
si fi ca do de acor do com esse cri té rio.

So men te em 1999 e em 2000, o Bra sil re ce beu
cer ca de US$5 bi lhões em in ves ti men to di re to bru to,
vin cu la dos às ope ra ções da Por tu gal Te le com para
aqui si ção do con tro le da Te lesp Ce lu lar (cer ca de
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US$3,1 bi lhões) e par ti ci pa ções na Te lesp fixa (atu al
Te le fô ni ca) e na Embra tel, bem como para a com pra
de 19,7% da Com pa nhia Ri o gran den se de Te le co mu -
ni ca ções. São tam bém dig nos de nota, en tre ou tros,
os vul to sos in ves ti men tos re a li za dos na que le ano por
em pre sas como a EDP (ele tri ci da de), a Epal (águas),
o Gru po So nae e a Ca i xa Ge ral de De pó si tos. Além
do vo lu me im pres si o nan te dos re cur sos con so li da -
dos, con si de ran do-se a pe que na di men são da eco no -
mia por tu gue sa, res sal te-se ain da que os in ves ti men -
tos re a li za dos fo ram in cor po ra do res de com po nen tes
tec no ló gi cos e ge ren ci a is im por tan tes, que mu i to têm
con tri bu í do para con so li dar o pro ces so de mo der ni -
za ção do te ci do in dus tri al, fi nan ce i ro e de ser vi ços no
Bra sil.

Ou tro fato mar can te, e pro va vel men te úni co en -
tre os in ves ti do res es tran ge i ros, é a di men são da
“apos ta” fe i ta no Bra sil pe las em pre sas en vol vi das. A
Por tu gal Te le com, por exem plo, tem 52% de seus ati -
vos, 64% dos seus in ves ti men tos e 32% de suas re ce -
i tas no Bra sil. A Cim por tem no País 40% da sua ca pa -
ci da de de pro du ção to tal, va lor in clu si ve su pe ri or à
ca pa ci da de atu al em Por tu gal. Por ou tra par te, a EDP
tem qua se o mes mo nú me ro de cli en tes no Bra sil (4,8
mi lhões) que em Por tu gal (5 mi lhões). A So nae, no
mes mo ca mi nho, an te ci pa que a im por tân cia das
suas ati vi da des no Bra sil ul tra pas sa rá, em mé dio pra -
zo, a sua pre sen ça em Por tu gal.

No pla no cul tu ral, os Pre si den tes Fer nan do
Hen ri que Car do so e Jor ge Sam pa io ina u gu ra ram, no
Cen tro Cul tu ral do Ci a do, im por tan te ex po si ção co -
me mo ra ti va dos 100 anos do Pre si den te Jus ce li no
Ku bits check. A ex pan são da pre sen ça cul tu ral bra si -
le i ra em Por tu gal nos úl ti mos anos e as co me mo ra -
ções, em base con jun ta, do V Cen te ná rio do Des co -
bri men to do Bra sil cons ti tu em de mons tra ção da gran -
de vi ta li da de que o re la ci o na men to en tre os dois pa í -
ses vem ex pe ri men tan do no cam po cul tu ral. A mú si ca 
po pu lar bra si le i ra, as sim como as te le no ve las, cons ti -
tu em os as pec tos da nos sa cul tu ra que mais re per cu -
tem em Por tu gal, em bo ra a li te ra tu ra, as ar tes plás ti -
cas, o ci ne ma, a dan ça e o fol clo re não de i xem de
atin gir um pú bli co cada vez mais ex pres si vo.

Com ple men tou a pro gra ma ção do Pre si den te
da Re pú bli ca em Por tu gal a iné di ta vi si ta à sede da
Co mu ni da de dos Pa í ses de Lín gua Por tu gue sa
(CPLP). Deve ser res sal ta da a na tu re za es pe ci al do
pro je to de apro fun da men to da CPLP, ope ra ção di plo -
má ti ca com ob je ti vos de lon go pra zo que vem sen do
con du zi da com gran de com pe tên cia. O pa pel da or -
ga ni za ção na re cons tru ção do Ti mor-Les te com pro -
vou a im por tân cia e a uti li da de da CPLP.

Em to dos os seus com pro mis sos em Por tu gal, o 
Pre si den te da Re pú bli ca pôde re i te rar a pri o ri da de
que sem pre atri bu iu ao de sen vol vi men to do re la ci o -
na men to bi la te ral, em ba ses de cres cen te di na mis mo
e pro du ti vi da de, sem pre no me lhor in te res se das so -
ci e da des bra si le i ra e por tu gue sa.

Em Oxford, no Re i no Uni do, o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so pro fe riu, no dia 13 de no -
vem bro, uma pa les tra so bre o tema “Por uma go ver -
nan ça glo bal de mo crá ti ca: a pers pec ti va do Bra sil”. O
Pre si den te en fa ti zou a sua per cep ção de que, por
mais que a eco no mia es te ja glo ba li za da, a co mu ni da -
de in ter na ci o nal ain da ca re ce de me ca nis mos trans -
na ci o na is efi ca zes e jus tos de co or de na ção e con tro -
le, so bre tu do na área do co mér cio e das fi nan ças.
Insis tiu, em ou tras pa la vras, na sua tese de que exis te 
no mun do de hoje um dé fi cit de go ver nan ça.

No dia 14, o Pre si den te da Re pú bli ca re ce beu
da Uni ver si da de de Oxford o tí tu lo de Doc tor of Ci vil
Law by Di plo ma, em re co nhe ci men to à sua sig ni fi ca -
ti va con tri bu i ção nos cam pos po lí ti co e in te lec tu al no
Bra sil e na Amé ri ca La ti na nos úl ti mos qua ren ta anos. 
O tí tu lo é con ce di do so men te a mem bros de fa mí li as
re a is e a che fes de Esta dos. Entre aque les que já o re -
ce be ram fi gu ram os no mes da Ra i nha Eli za beth II, o
Prín ci pe de Ga les, o Du que de Edim bur go, o Rei da
Bél gi ca, o Rei e a Ra i nha da Espa nha, a Ra i nha da
Di na mar ca, o Impe ra dor do Ja pão e os Pre si den tes
da Re pú bli ca Tche ca (Ha vel), Áfri ca do Sul (Nel son
Man de la) e Esta dos Uni dos (Bill Clin ton).

A en tre ga do tí tu lo ocor reu em even to for mal, na
Con vo ca ti on Hou se, em ce ri mô nia pre si di da pelo
Chan cel lor da Uni ver si da de de Oxford, Lord Jen kins
of Hil lhe ad, que, ao dis cur sar na oca sião, enal te ceu
as vir tu des aca dê mi cas e po lí ti cas do Che fe da Na -
ção bra si le i ra.

A Uni ver si da de de Oxford é in ter na ci o nal men te
re co nhe ci da como cen tro de ex ce lên cia em en si no e
pes qui sa nas mais di ver sas áre as. Entre ex-alu nos e
pro fes so res, fi gu ram 36 ga nha do res do Prê mio No -
bel. Do seu cor po do cen te atu al, 78 pro fes so res per -
ten cem à So ci e da de Real e 112 à Aca de mia Bri tâ ni -
ca. Oxford man tém la ços tra di ci o na is com a Amé ri ca
La ti na e com o Bra sil em par ti cu lar. No mes ex pres si -
vos da cul tu ra na ci o nal pas sa ram por Oxford, como
Gil ber to Frey re. Os es tu dos so bre o Bra sil sem pre es -
ti ve ram pre sen tes nas ati vi da des dos Col le ges da
Uni ver si da de e em seus ins ti tu tos es pe ci a li za dos.
Mais re cen te men te, com a cri a ção do Cen tro de Estu -
dos Bra si le i ros, Oxford tem con tri bu í do para o res sur -
gi men to do in te res se no Re i no Uni do pelo es tu do do
Bra sil, de sua his tó ria, eco no mia, cul tu ra e so ci e da de.
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Ina u gu ra do ofi ci al men te, em de zem bro de
1997, pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
por oca sião de sua vi si ta de Esta do ao Re i no Uni do, o
Cen tro de Estu dos Bra si le i ros tem de sen vol vi do in -
ten so pro gra ma aca dê mi co e nú me ro ex pres si vo de
ati vi da des li ga das ao Bra sil, es pe ci al men te no que se
re fe re à or ga ni za ção de con fe rên ci as e se mi ná ri os e
ao in ter câm bio com ins ti tu i ções uni ver si tá ri as bra si le -
i ras. Di ri gi do com di na mis mo pelo Pro fes sor Les lie
Bet hell, o Cen tro está com ple tan do cin co anos de ati -
vi da des. O es tí mu lo ao de ba te fran co e plu ra lis ta tem
con tri bu í do para uma re fle xão abran gen te so bre o
tema de re le vân cia para o Bra sil, con so li dan do o pa -
pel do Cen tro de Oxford como um dos mais ati vos nú -
cle os de es tu dos bra si le i ros exis ten tes hoje.

Na Re pú bli ca Do mi ni ca na, o Pre si den te par ti ci -
pou da XII Re u nião de Cú pu la de Che fes de Esta do e
de Go ver no da Co mu ni da de Ibe ro-Ame ri ca na.

O pro ces so de Cú pu las Ibe ro-ame ri ca nas, lan -
ça do em 1991 com a Cú pu la de Gu a da la ja ra, Mé xi co,
cons ti tui um foro de con ver gên cia po lí ti ca, en ten di -
men to e co o pe ra ção, for ja do a par tir de la ços his tó ri -
co-cul tu ra is e de va lo res e prin cí pi os com par ti lha dos
pe los 21 pa í ses que dele par ti ci pam.

Como as si na lou o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so, em ar ti go in clu í do na do cu men ta ção
dis tri bu í da du ran te a Cú pu la, “a so li da ri e da de en tre
os po vos ibe ro-ame ri ca nos re ve la-se de enor me va lia 
no atu al con tex to in ter na ci o nal. Não fal tam pro ble mas 
em nos sa agen da. A co o pe ra ção in ter na ci o nal, no
pla no eco nô mi co, está lon ge de res pon der ade qua -
da men te às ne ces si da des de de sen vol vi men to e de
ação con jun ta para a re du ção da po bre za. Des de se -
tem bro de 2001, agra va ram-se as pre o cu pa ções re la -
ti vas à se gu ran ça in ter na ci o nal, em par ti cu lar à luz do 
fe nô me no do ter ro ris mo. Con ti nua a exis tir o ris co do
apro fun da men to de um hi a to tec no ló gi co en tre pa í -
ses do nor te e do sul. Per sis te a ne ces si da de de for ta -
le cer a go ver na bi li da de de mo crá ti ca e de aper fe i ço ar
as ins ti tu i ções do Esta do de di re i to”.

Estas fo ram al gu mas das ques tões de ba ti das
na Re pú bli ca Do mi ni ca na. Em sua in ter ven ção, o Pre -
si den te en fa ti zou os de sa fi os en fren ta dos pe los pa í -
ses ibe ro-ame ri ca nos no mun do glo ba li za do. De fen -
deu a ne ces si da de de avan ços con cre tos seja na atu -
a li za ção e aper fe i ço a men to das ins ti tu i ções de Bret -
ton Wo ods, seja na nova ro da da de ne go ci a ções co -
mer ci a is mul ti la te ra is ini ci a da na re u nião de Doha, no
Ca tar, em no vem bro do ano pas sa do. Em um mun do
afe ta do por cri ses e tur bu lên ci as fi nan ce i ras, bem
como por prá ti cas pro te ci o nis tas e de sub sí di os que
im pe dem o aces so de nos sos pro du tos aos gran des

mer ca dos in ter na ci o na is, mais e mais se im põem a
so li da ri e da de e a co o pe ra ção en tre os pa í ses em de -
sen vol vi men to. A pa la vra do Pre si den te nes se sen ti do 
foi uma con tri bu i ção sig ni fi ca ti va para os tra ba lhos da
re u nião.

Espe ci al re le vân cia teve a pro pos ta do Pre si den -
te do Go ver no es pa nhol José Ma ria Aznar de que o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so fos se en car -
re ga do, de po is de de i xar o Go ver no, de pre si dir um
gru po de re fle xão so bre o fu tu ro da Co mu ni da de Ibe -
ro-Ame ri ca na e ini ci a ti vas ten den tes a pro mo ver as re -
for mas ne ces sá ri as no seio da or ga ni za ção. Essa pro -
pos ta foi apro va da por acla ma ção por to dos os Che fes
de Esta do e de Go ver no pre sen tes ao en con tro da Re -
pú bli ca Do mi ni ca na e foi mais uma pro va do pres tí gio
in ter na ci o nal do Pre si den te da Re pú bli ca.

A re u nião apro vou ain da uma mo ção elo gi an do
a obra de go ver no re a li za da pelo Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so, des ta can do a im por tân cia do
pro ces so de tran si ção ora em cur so no Bra sil e, ain da, 
ma ni fes tan do as ex pec ta ti vas po si ti vas em re la ção ao 
fu tu ro Go ver no do Pre si den te ele i to Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

Por to das es sas ra zões, Sr. Pre si den te, fiz ques -
tão de fa zer aqui, no Se na do Fe de ral, esse re la to su -
cin to dos as pec tos mais re le van tes da re cen te vi a -
gem pre si den ci al. Jul guei opor tu no fazê-lo não só
pelo sig ni fi ca do di plo má ti co ine ren te a es sas vi si tas,
mas, so bre tu do, para va lo ri zar, uma vez mais, o pa pel 
do Le gis la ti vo e sua par ti ci pa ção nas ações da po lí ti -
ca ex ter na bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e

Srs. Se na do res, an tes de pas sar à Ordem do Dia, a
Mesa – e eu par ti cu lar men te – sen te-se no in de cli ná -
vel de ver de dar uma ex pli ca ção à Casa em vir tu de de 
um pro nun ci a men to do Se na dor Ro ber to Re quião,
em ses são pre si di da pelo Se na dor Ma gui to Vi le la,
quan do eu não me en con tra va em ple ná rio.

Ontem, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
foi apre sen ta do um pro je to de mi nha au to ria – opor tu -
ni da de em que foi apre sen ta do pe di do de vis tas pelo
Se na dor Edu ar do Su plicy –, re fe ren te à fa cul da de de
isen ção do Impos to so bre Cir cu la ção de Mer ca do ri as
dos pro du tos que com põem a ces ta bá si ca. Ontem,
em ple ná rio, o Se na dor Ro ber to Re quião aqui com -
pa re ceu e pro fe riu um dis cur so no qual es tra nha va
que um pro je to da mes ma na tu re za, de sua au to ria,
te nha sido ar qui va do há al guns me ses na Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos. Dis se S. Exª que esse pro -
je to au to ri za va os Esta dos a re du zi rem suas alí quo -
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tas de ICM dos pro du tos da ces ta bá si ca a zero. Sus -
ten tou que o pro je to foi ar qui va do, apre sen tou al gu -
mas ra zões e, em de ter mi na do mo men to, afir mou
que esse era um fe nô me no ge né ti co, uma clo na gem,
re fe rin do-se ao meu pro je to com re la ção ao dele.

To mei a pre ca u ção de fa zer al guns le van ta men -
tos e que ro dar ex pli ca ções a esta Casa. Ape sar da
au sên cia do Se na dor Ro ber to Re quião, não pos so
tar dar em dar uma res pos ta. De se jo ape nas di zer-lhe
que, em pri me i ro lu gar, o seu pro je to não está ar qui -
va do, mas sim foi re me ti do à Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia. S. Exª deve acom pa nhar a
tra mi ta ção do pro je to, e a Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia deve dar-lhe uma res pos ta. Em
se gun do lu gar – aí é mais gra ve –, que ro di zer ao Se -
na dor Ro ber to Re quião que o meu pro je to é di fe ren te
do de S. Exª e que sou con trá rio a qual quer es pé cie
de clo na gem, quan to mais a clo na gem ge né ti ca e de
se res hu ma nos. Não te nho vo ca ção para isso. Qu an -
do mu i to, a mi nha hu mil da de só per mi te que eu bus -
que nos ou tros, na que les que têm mais ca pa ci da de,
ins pi ra ção para atos da mi nha vida pú bli ca, mas ja -
ma is co pie qual quer pro je to ou qual quer co i sa de
quem quer que seja. Não te nho vo ca ção para atri bu ir
a mim co i sas fe i tas por ter ce i ros. É só ler o pro je to de
S. Exª e ler o meu para ve ri fi car que são bem di fe ren -
tes um do ou tro.

Era essa a ex pli ca ção que eu gos ta ria de dar.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 676, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 258, do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, a tra mi ta ção, em con jun -
to, dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 238 e 248, am -
bos de 2002, que al te ram os ar ti gos 185 e 792, do De -
cre to-Lei nº 3.689/1941 (Có di go de Pro ces so Pe nal)

Sala das Ses sões, 27 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido será pu bli ca do e, pos te ri or men te, in clu í -
do em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, in ci so II,
alí nea “c”, item 8, do Re gi men to Inter no.

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 Ante ro Paes
de Bar ros.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 255, DE 2002

Alte ra Lei nº 10.525/02, que “dis põe
so bre o sa lá rio mí ni mo a par tir de 1º de
abril de 2002, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen ta-se o art. 1º A à Lei nº 10.525/02,

com a se guin te re da ção:

“Art. 1º-A A par tir do ano de 2003, até
o ano de 2003, in clu si ve, o sa lá rio mí ni mo
será anu al men te re a jus ta do, sem pre no dia
1º de maio, com ga nho real nun ca in fe ri or a
10% (dez por cen to)”.

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

Jus ti fi ca ção

O in ci so IV do art. 7º da Cons ti tu i ção em vi gor
es ta be le ce, como um dos di re i tos dos tra ba lha do res
ur ba nos e ru ra is, um sa lá rio mí ni mo ca paz de aten der 
às ne ces si da des bá si cas pró pri as e das res pec ti vas
fa mí li as, pre ven do tam bém “re a jus tes pe rió di cas que
lhe pre ser ve o po der aqui si ti vo”.

Estu dos re a li za dos pelo De par ta men to Inter -
sin di cal de Esta tís ti cas e Estu dos Só cio-Eco nô mi cos 
– DIEESE cal cu lam em R$946,00 (no ve cen tos e
qua ren ta e seis re a is) o va lor do sa lá rio mí ni mo que
per mi ta ao tra ba lha dor a sa tis fa ção das ne ces si da -
des ar ro la das na Lei Ma i or, tais como mo ra dia, ali -
men ta ção, sa ú de, edu ca ção etc.

Ci en te, po rém, da im pos si bi li da de atu al de se
atin gir tal va lor e na cer te za do cres ci men to real da
nos sa eco no mia nos pró xi mos anos, pro po nho que
os re a jus tes pe rió di cos do sa lá rio mí ni mo pre vis tos
na Cons ti tu i ção co me cem a ser re a li za dos a par tir
do ano de 2003 até o ano de 2013 in clu si ve, quan do 
en tão o Bra sil de ve rá es tar em con di ções de dar os
pri me i ros pas sas para ele var o sa lá rio mí ni mo ao
va lor mais con di zen te com a re a li da de.

Con si de ro, ou tros sim, que esse re a jus te anu al
vol te a ser con ce di do no dia 1º de maio, Dia do Tra -
ba lho, não só em res pe i to à tra di ção e à im por tân cia 
des sa data, mas pela ex pec ta ti va e pela va lo ri za ção
da que les que se in se rem nes sa ca te go ria.

Sala das Ses sões, 27 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Car los Pa tro cí nio, PTB – TO.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.525, DE 6 DE AGOSTO DE 2002

Dis põe so bre o sa lá rio mí ni mo a
par tir de abril de 2002, 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 35, de 2002, que o Con -
gres so Na ci o nal apro vou, e eu, Ra mez Te bet, Pre si -
den te da Mesa do Con gres so Na ci o nal, para os efe i -
tos do dis pos to no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
com a re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
32, de 2001, pro mul go a se guin te lei:

Art. 1º A par tir de 1º de abril de 2002, após a
apli ca ção dos per cen tu a is de nove in te i ros e qua ren ta 
e sete cen té si mos por cen to, a tí tu lo de re a jus te, e um
in te i ro e cin qüen ta cen té si mos por cen to, a tí tu lo de
au men to real, so bre o va lor de R$180,00 (cen to e oi -
ten ta re a is), o sa lá rio mí ni mo será de R$200,00 (du -
zen tos re a is).

Pa rá gra fo úni co. Em vir tu de do dis pos to no ca -
put, o va lor diá rio do sa lá rio mí ni mo cor res pon de rá a
R$6,67 (seis re a is e ses sen ta e sete cen ta vos) e o
seu va lor ho rá rio a R$0,91 (no ven ta e um cen ta vos).

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

Con gres so Na ci o nal, 6 de agos to de 2002; 181º
da Inde pen dên cia e 114º da

Re pú bli ca. – Se na dor Ra mez Te bet, Pre si den te
da Mesa do Con gres so Na ci o nal.

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

(Às Co mis sões de Assun tos Eco nô mi -
cos e de Assun tos So ci a is, ca ben do à úl ti -
ma a De ci são Ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pro je to 
lido será pu bli ca do e re me ti do às Co mis sões com pe -
ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia re ce beu, nos ter mos do art. 52, in ci so V, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, do Pre si den te da Re pú bli ca, as
se guin tes Men sa gens:

 – Nº 324, de 2002 (nº 1.023/2002, na
ori gem), de 25 do cor ren te, so li ci tan do seja
au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de
cré di to ex ter no, no va lor to tal de até cin co
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Ban co Inter na ci o nal para Re cons -
tru ção e De sen vol vi men to – Bird, des ti na da
a fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro je to de Apo io 

à Re for ma dos Sis te mas Mu ni ci pa is de Pre -
vi dên cia – Prev – Mu ni cí pi os; e

 – Nº 325, de 2002 (nº 1.024/2002, na
ori gem), de 25 do cor ren te, so li ci tan do seja
au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de
cré di to ex ter no, no va lor to tal de cin co mi -
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen -
vol vi men to – BID, des ti na da ao fi nan ci a men -
to do Pro je to Di ver si da de na Uni ver si da de –
Aces so à Uni ver si da de de Gru pos So ci al -
men te Des fa vo re ci dos.

As ma té ri as vão à Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, uma vez fin do o
pra zo fi xa do no pa rá gra fo úni co do art. 254 do Re gi -
men to Inter no, sem in ter po si ção do re cur so ali pre vis -
to, de ter mi nou o ar qui va men to de fi ni ti vo do Pro je to de 
Lei da Câ ma ra nº 102, de 2001 (nº 1.130/95, na Casa
de ori gem), que dis põe so bre a li be ra ção da con tri bu i -
ção de Con se lhos Pro fis si o na is re gi o na is e fe de ra is.

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) – Encer -
rou-se, na úl ti ma sex ta-fe i ra, o pra zo para apre sen ta -
ção de emen das ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
561, de 2002, de ini ci a ti va da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, que au to ri za o Go ver no do Esta do do
Pará a ali e nar ter ras de pro pri e da de des se Esta do até 
o li mi te de 16 mil hec ta res à So cô co Agro in dús tri as da 
Ama zô nia Ltda.

Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria será in -
clu í da em Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de 10 de de zem bro.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia lem bra às Srªs e aos Srs. Se na do res que o
Con gres so Na ci o nal está con vo ca do para uma ses -
são con jun ta a re a li zar-se hoje, quar ta-fe i ra, dia 27 de 
no vem bro, às 19 ho ras, no ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, des ti na da à apre ci a ção de pro je tos de lei
do Con gres so Na ci o nal, apre ci a dos pela Co mis são
de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

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 a 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, dis -
cu ti mos com di ver sas Li de ran ças a res pe i to da vo ta -
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ção da Me di da Pro vi só ria nº 64 – item 1 da Ordem do
Dia – e da ma té ria sub se qüen te, que tra ta da re for ma
do Po der Ju di ciá rio. Está va mos mon tan do um en ten -
di men to e tí nha mos a in for ma ção de que a Mesa fa ria
uma pro po si ção de vo ta ção da re fe ri da re for ma.

Ten do em vis ta que há um acor do quan to à vo ta -
ção da MP nº 64 e como, de cer ta for ma, ela po de ria
obs ta cu li zar a re for ma do Ju di ciá rio, faço um ape lo a
V. Exª para que, an tes de ini ci ar a Ordem do Dia, ex -
po nha a for ma da dis cus são e da vo ta ção da re for ma,
por que, de pen den do do que seja en ca mi nha do, ire -
mos vo tar ou não a MP nº 64, de acor do com o com -
pro mis so fir ma do com o PT.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vou aten -
der ao ape lo de V. Exª, in for man do ao Ple ná rio que,
em ses são an te ri or, a Pre si dên cia apre sen tou duas
su ges tões – a esta al tu ra, pelo que sei dos en ten di -
men tos, en ten do des ne ces sá rio lê-las –, que não re -
ce be ram ma ni fes ta ções das Li de ran ças.

Mas te mos uma ou tra pro pos ta, ten do em vis ta
que, quan do do pre pa ro do en ca mi nha men to da vo ta -
ção, fo ram de tec ta das al gu mas po si ções con fli tan tes
em re la ção ao mes mo dis po si ti vo. Cito um exem plo:
para um mes mo in ci so, fo ram apre sen ta das uma
emen da su pres si va e uma ou tra es ta be le cen do tex to,
ten do am bas re ce bi do pa re cer fa vo rá vel. A esse dis -
po si ti vo ain da não foi apre sen ta do um re que ri men to
de des ta que para vo ta ção em se pa ra do.

O art. 300, in ci so II, do Re gi men to Inter no, pre -
vê que “a vo ta ção do pro je to, sal vo de li be ra ção do
Ple ná rio, será em glo bo, po den do a Pre si dên cia di vi -
dir a pro po si ção, quan do con ve ni en te”. E o in ci so XII
do mes mo ar ti go dis põe que “se a vo ta ção do pro je to 
se fi zer se pa ra da men te em re la ção a cada ar ti go, o
tex to des te será vo ta do an tes das emen das a ele
cor res pon den tes, sal vo se fo rem su pres si vas ou
subs ti tu ti vas”.

Nes se sen ti do – e, nes te pon to, cha mo a aten ção 
do Ple ná rio – esta Pre si dên cia pro põe que a vo ta ção
seja fe i ta por ar ti go, sen do com eles vo ta das tam bém
to das as emen das e des ta ques per ti nen tes. (Pa u sa.)

Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, a Pre si dên -
cia vai re ti rar a ma té ria da pa u ta da pre sen te ses são,
para o pre pa ro des sa for ma de vo ta ção, in clu in do-a
na Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or di ná ria da
pró xi ma quar ta-fe i ra, dia 04 de de zem bro.

Qu e ro lem brar à Casa que a ma té ria é de trans -
cen den tal im por tân cia. Esfor ços fo ram fe i tos pelo Re -
la tor, Se na dor Ber nar do Ca bral, e por toda a Casa.
Assim, já com o tem po de cor ri do, há a ne ces si da de
im pe ri o sa de apre ci ar mos, da me lhor ma ne i ra pos sí -
vel, o pro je to da re for ma do Ju di ciá rio. Acre di to que,

vo tan do-se item por item, a Casa terá mais con di ções 
de apre sen tar um me lhor re sul ta do des se tra ba lho.

É o que es tou pro pon do. Se não hou ver ob je ção
da Casa, va mos se guir a su ges tão da Mesa.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Con cor dan do com
V. Exª, gos ta ria de fa zer uma pro po si ção e uma pon -
de ra ção. É fun da men tal a or ga ni za ção des se pro ces -
so de vo ta ção ar ti go por ar ti go re al men te, por que
exis tem des ta ques que são con fli tan tes e, efe ti va -
men te, se for apro va do um des ta que con fli tan te, o ou -
tro será pre ju di ca do, e, na ver da de, não se vai pa u tar
uma dis cus são mais glo bal, como que re mos.

Con cor da re mos, des de que, na pró xi ma quar -
ta-fe i ra, pos sa mos co me çar a vo tar essa ques tão.

E faço ain da uma su ges tão: que o tra ba lho da
Mesa pos sa ser fe i to, no má xi mo, até se gun da-fe i ra à
tar de, para que, na ter ça-fe i ra, os Lí de res, jun to com o 
Se na dor Ber nar do Ca bral, pos sam de fi nir a or dem
dos ar ti gos a se rem vo ta dos, exa ta men te para se ten -
tar bus car um con sen so e fa ci li tar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor 
Ro me ro Jucá, an tes de ou vir a ma ni fes ta ção de ou -
tros emi nen tes Se na do res, que ro di zer que cos tu -
ma mos per ce ber o tra ba lho de cada Se na dor, mas
que ro apro ve i tar esta opor tu ni da de para lou var o tra -
ba lho da que les que es tão aju dan do a Mesa, de to -
dos os com po nen tes da Se cre ta ria-Ge ral da Casa. O 
tra ba lho a ser re a li za do será di fí cil e vai re que rer o
es for ço, que nun ca nos fal tou, da que les que au xi li am 
a Mesa. Va mos ver se, até se gun da-fe i ra, a Mesa po -
de rá en tre gar o as sun to or ga ni za do a to dos os Srs.
Se na do res.

Qu e ro avi sar ao Sr. Se cre tá rio-Ge ral, Dr. Ra i -
mun do Car re i ro, e a to dos que es tão aqui que a Se -
cre ta ria-Ge ral da Mesa fi ca rá per ma nen te men te
aber ta. Se a por ta não es ti ver aber ta, es ta rá li ga do o
ce lu lar de cada um dos que nos es tão aju dan do, de
to dos os mem bros da Mesa, in clu si ve da Pre si dên cia, 
para o es cla re ci men to de qual quer dú vi da, a fim de
que esse tra ba lho seja per fe i ta men te or de na do e
para que fa ça mos jus ti ça ao tra ba lho de tan tos e tan -
tos anos da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do da
Re pú bli ca. Na ses são an te ri or, ou vi mos o dis cur so vi -
bran te e emo ci o na do do Re la tor da ma té ria.

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) – Tem V.
Exª a pa la vra.
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O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, não
que ro que pa re ça que o Re la tor não teve o cu i da do de 
en ca mi nhar à Mesa o seu pa re cer, as emen das apro -
va das – to das elas ali nha das –, as emen das re je i ta -
das e as emen das pre ju di ca das. Foi um tra ba lho que
nun ca ti nha sido fe i to an te ri or men te. Não que ro cha -
mar para mim o mé ri to, mas para to dos aque les que
co la bo ra ram. Até pa re ce que só ago ra os emi nen tes
Lí de res po de rão re ce ber o do cu men to, mas ele já
está pron to, in clu si ve para esse co te jo. Não será cul -
pa do Re la tor se a pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal 
da re for ma do Po der Ju di ciá rio não for vo ta da este
ano. A Re la to ria não tem nada a ver com esse adi a -
men to, seja res pon sa bi li da de de quem for.

Sr. Pre si den te, que ro ape nas fa zer o meu re gis -
tro pes so al, nada ten do a me opor à de ci são do Ple -
ná rio, su ge ri da por V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O tra ba -
lho de V. Exª, Se na dor Ber nar do Ca bral, foi am pla -
men te re co nhe ci do não só pela Casa, como pela so -
ci e da de bra si le i ra.

O SR. JOSÉ EDUADO DUTRA (Blo co/PT – SE) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si -
den te, na se ma na pas sa da, o Ple ná rio des ta Casa
de ci diu ini ci ar a vo ta ção da re for ma do Ju di ciá rio.
Aliás, já a ini ci ou quan do vo ta mos os re que ri men tos
de des ta que na que la se ma na.

Enten de mos que a pro pos ta da Mesa re al men te 
fará com que a vo ta ção e a dis cus são da ma té ria se -
jam fe i tos da for ma mais cla ra pos sí vel. Inclu si ve,
quan do nos pre pa rá va mos para a vo ta ção de hoje,
ela bo ra mos al guns re que ri men tos de pre fe rên cia,
por que vi mos que al guns des ta ques po de ri am vir a
ser pre ju di ca dos em fun ção da vo ta ção de ou tros. 

Por tan to, a pro pos ta fe i ta pela Mesa, de vo tar
ar ti go por ar ti go, é a mais ade qua da, por que, den tro
de cada ar ti go, se rão ve ri fi ca das as emen das re la ti -
vas a ele, bem como os des ta ques, e, as sim, ao vo tar -
mos o ar ti go, ele es ta rá au to ma ti ca men te de fi ni do.

Embo ra, à pri me i ra vis ta, esse atra so de uma
se ma na pos sa pa re cer pro te la tó rio, en ten do que a
su ges tão apre sen ta da pela Mesa e que ago ra está
sen do sub me ti da ao Ple ná rio, com a qual con cor da -
mos, pos si bi li ta rá, in clu si ve, uma agi li za ção ma i or.

Qu e ria ape nas acom pa nhar o ape lo do Se na dor
Ro me ro Jucá no sen ti do de, até a pró xi ma ter ça-fe i ra,
ter mos a sis te ma ti za ção. Pen so, in clu si ve, que é dis pen -
sá vel a re u nião de Lí de res para es ta be le cer a or dem de

vo ta ção. A or dem é a nu mé ri ca de cada ar ti go. Sa be mos
que al gu mas ques tões são mais po lê mi cas, vão de man -
dar mais de ba tes, e ou tras me nos po lê mi cas.

O fun da men tal é que to dos os Se na do res, e não 
só os Lí de res, dis po nham des se tra ba lho sis te ma ti za -
do até a pró xi ma ter ça-fe i ra, para que cada um veja
qua is os ar ti gos em que tem mais in te res se, a fim de
se pre pa rar para o de ba te na quar ta-fe i ra.

Con cor da mos com a pro pos ta da Mesa. 
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pelo que

sin to, o Ple ná rio aca ta a su ges tão da Mesa, pelo que
des de já agra de ce.

A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma 
quar ta-fe i ra, dia 4 de de zem bro, se Deus qui ser.

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

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 29, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do § 6º do 
art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção

dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 29, de 2002, pro ve -
ni en te da Me di da Pro vi só ria 64, de 2002,
que dis põe so bre re cur sos para sub ven ção
a con su mi do res de ener gia elé tri ca da Sub -
clas se Ba i xa Ren da, e dá nova re da ção aos 
arts. 27 e 28 da Lei nº 10.438, de 26 de abril 
de 2002, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do José Car -
los Ale lu ia (PFL-BA), pre li mi nar men te pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o -
na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua -
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e, quan to ao
mé ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria e às
Emen das nºs 1 a 32, na for ma do Pro je to de 
Lei de Con ver são nº 29 de 2002.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, va mos à
apre ci a ção da ma té ria.

A Mesa de sig na o no bre Se na dor Pa u lo Sou to
como Re la tor Re vi sor da ma té ria. 

Tem S. Exª a pa la vra.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. 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, um dos pro du tos da Co mis são 
que tra tou da cri se so bre ener gia elé tri ca que o País
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vi veu no ano pas sa do foi a cons ti tu i ção de um Co mi tê
de Re vi ta li za ção do Se tor Elé tri co. 

Esta me di da pro vi só ria tra ta ba si ca men te de
mu i tas das su ges tões que fo ram apre sen ta das por
esse Co mi tê de Re vi ta li za ção. 

Sin to-me na obri ga ção de fa zer, ain da que ra pi -
da men te, al guns co men tá ri os so bre es ses ar ti gos re -
fe ren tes ao Pro je to de Lei de Con ver são nº 29, re fe -
ren te à Me di da Pro vi só ria nº 64, que foi ob je to de uma 
am pla ne go ci a ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, en vol -
ven do to dos os par ti dos po lí ti cos do Con gres so Na ci -
o nal, à qual tam bém sou fa vo rá vel.

O art. 1º tem como ob je ti vo evi tar que as con -
ces si o ná ri as e per mis si o ná ri as do ser vi ço pú bli co de
ener gia elé tri ca apre sen tem como ga ran ti as de fi nan -
ci a men tos es tra nhos à con ces são os di re i tos so bre
essa con ces são e os ati vos re fe ren tes a ela. Tra ta-se,
por tan to, de uma me di da ex tre ma men te pro te to ra
dos fi nan ci a men tos, para que os ati vos e os di re i tos
re fe ren tes a essa con ces são sir vam ape nas de ga -
ran tia a fi nan ci a men tos re fe ri dos a essa con ces são.
É, por tan to, um ar ti go ex tre ma men te pro ve i to so ao
se tor. Ele aten de a uma ex cep ci o na li da de das con -
ces si o ná ri as do ser vi ço pú bli co de ener gia, que po de -
rão ofe re cer ga ran ti as e fi nan ci a men tos de em pre en -
di men tos de ge ra ção de ener gia elé tri ca de que par ti -
ci pam, ou tor ga dos an tes da vi gên cia des sa lei. Isso
não in va li da, en tre tan to, o ob je ti vo prin ci pal do art. 1º.

O art. 2º vem na li nha de trans pa rên cia, de co -
nhe ci men to dos pre ços de ener gia elé tri ca. Ele per mi -
ti rá uma re fe rên cia dos pre ços de ener gia elé tri ca
nes te País, quan do es ta be le ce que “as con ces si o ná -
ri as de ser vi ço pú bli co so men te po de rão es ta be le cer
con tra to de com pra de ener gia elé tri ca por meio da li -
ci ta ção na mo da li da de de le i lão ou por meio dos le i -
lões pú bli cos, já pre vis tos em le gis la ção an te ri or”.
Exis tem al gu mas ex clu sões, que são bas tan te jus tas,
como as re fe ren tes aos con tra tos bi la te ra is dos sis te -
mas iso la dos ou as re fe ren tes às ener gi as al ter na ti -
vas, com o ob je ti vo de ga ran tir os in cen ti vos que são
da dos às ener gi as al ter na ti vas. 

Tra ta-se, por tan to, esse art. 2º, de um ar ti go ex -
tre ma men te in te res san te den tro des se mo de lo que
se pre ten de cons ti tu ir, re for çar e aper fe i ço ar.

O art. 3º per mi te um ma i or co nhe ci men to por
par te dos con su mi do res ca ti vos, ou seja, aque les,
como to dos nós que es ta mos aqui, que so mos obri -
ga dos pelo mo no pó lio na tu ral a com prar ener gia de
de ter mi na da dis tri bu i do ra de ener gia elé tri ca, uma
vez que os con tra tos se rão se pa ra dos. Hoje, não se
sabe quan to se paga pela ener gia, pela dis tri bu i ção e
pela co ne xão. Essa me di da per mi ti rá di vi dir os con tra -
tos para sa ber mos exa ta men te a par ce la do cus to de
ener gia e dos ou tros cus tos re fe ren tes à trans mis são
e co ne xão. 

É, por tan to, um ar ti go na li nha da trans pa rên cia, 
que per mi ti rá aos con su mi do res – que hoje são ca ti -
vos, mas que um dia de i xa rão de ter essa po si ção  –
fa zer, even tu al men te, uma op ção por um tipo de ener -
gia mais ba ra ta que lhes seja ofe re ci da. Há tam bém
al gu mas ex ce ções, que são in te i ra men te jus ti fi ca das.

O art. 4º tra ta de uma con ces são de sub sí dio
para a re du ção da ta ri fa do trans por te de gás na tu ral.
Isso é ex tre ma men te im por tan te, so bre tu do quan do
sa be mos que a pro du ção de ener gia elé tri ca a par tir
do gás na tu ral é uma das al ter na ti vas para a ex pan -
são do sis te ma elé tri co. Ora, uma das co i sas que en -
ca re ce é o cus to do gás. Então, en ten deu-se que se -
ria in te res san te, para re du zir o pre ço da ener gia pro -
ve ni en te do gás, que hou ves se um sub sí dio no trans -
por te. Por exem plo, a Pe tro bras fez um gran de in ves ti -
men to e, na tu ral men te, por si pró pria, não po de ria dar 
esse sub sí dio, mas esse ar ti go per mi te que esse sub -
sí dio seja dado por meio da ar re ca da ção da Con tri bu -
i ção da Inter ven ção do Do mí nio Eco nô mi co. Com
isso, quem sabe, po de re mos re du zir o pre ço da ener -
gia elé tri ca ge ra da a par tir de gás e di mi nu ir um pa ta -
mar que, no fu tu ro, po de rá dar, sem dú vi da, a base de 
um pre ço de ener gia elé tri ca no País. 

Essa ques tão foi ex tre ma men te dis cu ti da du ran -
te a cri se e pen so que a apro va ção des se ar ti go é tam -
bém mu i to pro du ti va, pois per mi ti rá que as ter mo e lé tri -
cas a gás pos sam, efe ti va men te, ter pre ços um pou co
mais com pe ti ti vos no mer ca do de ener gia elé tri ca.

O art. 5º é mu i to im por tan te, pois tra ta de dar
uma con di ção efe ti va para que o sub sí dio que foi
dado aos con su mi do res de ba i xa ren da – uma pro vi -
dên cia que foi to ma da este ano por uma das me di das
apro va das aqui no Con gres so – seja, efe ti va men te,
ga ran ti do por fon tes de fi nan ci a men tos que fi cam mu -
i to bem ex pli ci ta das. Essas fon tes se rão o adi ci o nal
de di vi den dos da Ele tro brás e a Re ser va Glo bal de
Re ver são. Qu e ro di zer que a lei fala mu i to cla ra men te
em sub ven ção, de modo que es ta mos en ten den do que 
isso se fará a fun do per di do, por tan to, por meio des sas
duas fon tes que es tão aqui mu i to bem co lo ca das: a
RGR e o adi ci o nal de di vi den dos de vi dos à União pe -
las Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras, a Ele tro brás.

Tra ta-se, por tan to, de re sol ver, no ho ri zon te de
dois ou três anos, até que se te nha uma so lu ção me -
lhor, essa ques tão im por tan te que é o sub sí dio para os
con su mi do res de ba i xa ren da, que es tão per mi tin do
uma gran de di mi nu i ção nas con tas de ener gia elé tri ca
no País e que já es tão se re tra tan do nas con tas que
es ses con su mi do res re ce be ram nos úl ti mos me ses.

O art. 6º, por fim, tam bém im por tan te, vai re sol ver
um pro ble ma sig ni fi ca ti vo de par te da in dús tria na ci o nal. 
As in dús tri as con su mi do ras de ener gia elé tri ca, in dús tri -
as in ten si vas de ener gia elé tri ca, di fi cil men te te ri am
con di ções de con cor rer nos le i lões com as dis tri bu i do -
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ras de ener gia elé tri ca. Então, esse ar ti go per mi te que
se fa çam le i lões ex clu si vos para con su mi do res fi na is,
que vão po der com prar em le i lão pú bli co essa ener gia
para ati var as suas in dús tri as, e, den tro de um pra zo ra -
zoá vel que será es ta be le ci do em re gu la men to, adi tar os 
con tra tos que es te jam em vi gor. Isso tira uma gran de
an si e da de em mu i tas des sas in dús tri as.

Por fim, re sul tan te de uma dis cus são que foi fe i -
ta e a pe di do do Par ti do dos Tra ba lha do res, foi co lo -
ca do o § 7º, por meio do qual as con ces si o ná ri as ge -
ra do ras de ser vi ço pú bli co, sob con tro le fe de ral ou es -
ta du al, po de rão adi tar os con tra tos ini ci a is ou equi va -
len tes que es te jam em vi gor.

Essa é uma me di da po lê mi ca, eu di ria que ini ci -
al men te não foi co lo ca da nes sa me di da pro vi só ria
pelo Go ver no, mas, no en ten di men to que exis tiu na
Câ ma ra, o Par ti do dos Tra ba lha do res so li ci tou como
con di ção para a sua apro va ção a in clu são des se § 7º,
que é dis cu ti do do pon to de vis ta de que isso efe ti va -
men te in ter rom pe pro vi so ri a men te a li be ra ção da
ener gia ve lha a car go das con ces si o ná ri as fe de ra is,
mas, en fim, foi um en ten di men to para per mi tir, por
acor do, a apro va ção des se Pro je to de Lei de Con ver -
são nº 29, re sul tan te da Me di da Pro vi só ria nº 64.

Por tudo isso, voto fa vo ra vel men te à apro va ção
des se pro je to de lei de con ver são. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, o pa re cer do Se na dor Pa u lo Sou to,
nes ta Casa, ra ti fi ca, com as am plas ex pli ca ções da -
das, o pa re cer vin do da Câ ma ra. 

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor, De pu ta do José
Car los Ale lu ia, pelo aten di men to dos pres su pos tos
cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e pela ade qua -
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da me di da pro vi só ria.

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.
Va mos à apre ci a ção do mé ri to.
Dis cus são, em con jun to, da me di da pro vi só ria,

do pro je to de lei de con ver são e das emen das, em tur -
no úni co.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
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 He lo í sa He le na para dis cu tir o mé ri to.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, an tes de ana li sar al guns pon tos, eu gos ta ria de
ques ti o nar o Se na dor Pa u lo Sou to – eu não con si go
lem brar se o fez na sua ex ce len te ex po si ção – se no
art. 5º S. Exª en ten de como con ces são de sub ven ção
o con ce i to im plí ci to de a fun do per di do.

O Sr. Pa u lo Sou to (PFL – BA) – Se na do ra He lo í -
sa He le na, ima gi no que te nha fa la do, mas, se não fa lei
isso, que ro de i xar mu i to cla ro que o ob je ti vo e o es pí ri -
to do le gis la dor é tra tar esse sub sí dio, efe ti va men te re -
sul tan te tan to da RGR como da ou tra fon te pre vis ta,
como uma sub ven ção, por tan to, um re cur so a fun do
per di do, que será pago para per mi tir a ga ran tia da ta ri -
fa ex cep ci o nal e pri vi le gi a da para os con su mi do res de
ba i xa ren da no País. É esse o meu en ten di men to.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – Sr.
Pre si den te, en tra rei, ago ra, no mé ri to da dis cus são.
Agra de ço ao Se na dor Pa u lo Sou to pe las ex pli ca ções, 
que são fun da men ta is, em fun ção de po lê mi cas que,
às ve zes, exis tem em re la ção a de ter mi na dos con ce i -
tos es ta be le ci dos no mun do ju rí di co e, daí, fi can do
cla ra que a in ten ção do le gis la dor é, ne ces sa ri a men -
te, essa.

Gos ta ria, Sr. Pre si den te – e sei que to dos en ten -
de ram mu i to bem a ex ce len te ex po si ção que foi fe i ta
pelo Se na dor Pa u lo Sou to so bre uma MP que é re sul -
ta do de um acor do, acor do pos sí vel, fe i to na Câ ma ra.

Sr. Pre si den te, eu não po de ria de i xar de fa zer
uma bre ve con si de ra ção, até para que cons te nos
Ana is da Casa, para que eu fi que com mi nha cons -
ciên cia tran qüi la. Qu an do fi ze mos o de ba te da pri va ti -
za ção do se tor elé tri co, do mes mo je i to quan do fa ze -
mos o de ba te do se tor pú bli co, de uma for ma ge ral,
não sim ples men te do pon to de vis ta do con te ú do es -
tra té gi co que ele tem para um país, mas de uma for -
ma mu i to es pe ci al em re la ção a de ter mi na dos in ves ti -
men tos, como, por exem plo, abas te ci men to de ener -
gia e o abas te ci men to de água para de ter mi na das co -
mu ni da des cu jos in ves ti men tos não são con si de ra -
dos ren tá ve is. E to dos nós dis cu tía mos isso no pro -
ces so de pri va ti za ção e, a par tir do mo men to em que
hou ves se a pri va ti za ção, a ló gi ca do se tor pri va do ne -
ces sa ri a men te se ria a ló gi ca do lu cro. A ló gi ca da dis -
cus são do pro ces so de pri va ti za ção trans for ma ria a
ener gia em mer ca do ria. To dos dis cu tía mos aqui
como fi ca ri am, por exem plo, as co mu ni da des de ba i -
xa ren da para ter aces so ao abas te ci men to de ener -
gia; como fi ca ri am os pe que nos pro du to res ru ra is;
como fi ca ri am as pe que nas co mu ni da des da pe ri fe ria 
das ci da des, que são de ba i xa ren da e não po de ri am
pa gar o pre ço da ta ri fa que fos se com pa tí vel com os
in ves ti men tos a se rem fe i tos. 

Qu an do es sas em pre sas eram pú bli cas, al guns
pa ga vam por que po di am fazê-lo, e essa si tu a ção lu -
cra ti va pro por ci o na va que es sas mes mas em pre sas
pú bli cas, que ti nham lu cro de um lado e com esse lu -
cro do lado de quem po dia pa gar, elas po di am fa zer
in ves ti men tos para os mais po bres.

Com a pri va ti za ção, o que ocor reu? As dis tri bu i -
do ras, as in sa ciá ve is dis tri bu i do ras de ener gia – na
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se ma na pas sa da, re ce be ram sete bi lhões e ago ra es -
tão que ren do mais dois e meio bi lhões – que fo ram pri -
va ti za das (bel gas, fran ce sas, es pa nho las), que to dos
os anos es tão man dan do seus lu cros, di nhe i ro e mais
di nhe i ro para seus pa í ses de ori gem, fi ca ram ad mi nis -
tran do a par te que dá lu cro. Mais uma vez, per gun ta -
mos: quem in ves ti rá na co mu ni da de de ba i xa ren da?
Quem in ves ti rá para que o fa ve la do te nha abas te ci -
men to de ener gia? Quem vai pro mo ver in ves ti men to
de ener gia no cam po para o pro du tor ru ral que não tem 
como pa gar? O se tor pú bli co; é o se tor pú bli co que vai
fa zer. Antes, o se tor pú bli co in ves tia nas co mu ni da des
mais po bres com o lu cro que ti nha dos in ves ti men tos
de quem po dia pa gar. Ago ra não; ago ra es ta mos com -
pran do a ener gia mais cara, pelo pre ço de mer ca do,
para vi a bi li zar o que é cer to, o que é cor re to: ta ri fa di fe -
ren ci a da para o con su mi dor de ba i xa ren da; para o pe -
que no pro du tor ru ral que, efe ti va men te, não tem como
se sub me ter às leis do mer ca do. Há uma ta ri fa que não 
é dis cu ti da em fun ção do que é es sen ci al, o abas te ci -
men to de ener gia, mas que é dis cu ti da qua se como se
fos se pre ço. É, por tan to, o equi lí brio eco nô mi co-fi nan -
ce i ro des sas em pre sas. 

Sr. Pre si den te, não po de ria de i xar de fa zer este
re gis tro. Fi ze mos o de ba te da pri va ti za ção e, ago ra,
es ta mos pa gan do um pre ço alto: pa ga mos mais caro
pela ener gia do que se paga em Pa ris, que con so me
a ener gia mais cara por tra tar-se de ener gia nu cle ar.
Aqui, o pe que no paga mais caro pela ener gia do que
se paga em Pa ris, re sul ta do do mo de lo de pri va ti za -
ção que foi im ple men ta do. 

Os in sa ciá ve is bel gas, es pa nhóis e fran ce ses
vi e ram aqui só para ad mi nis trar o bom, o que dá lu cro: 
as dis tri bu i do ras de ener gia. Estão man dan do mi -
lhões para seus pa í ses de ori gem. Além dos sete bi -
lhões que ob ti ve ram al gu mas se ma nas atrás, que -
rem, ago ra, mais três bi lhões para vi a bi li zar as su pos -
tas per das pelo ra ci o na men to. Ago ra, es ta mos com -
pran do ao pre ço da ta ri fa es ta be le ci da por es sas em -
pre sas pri va das para fa zer o que é obri ga ção do Esta -
do: pro mo ver o abas te ci men to de ener gia para os que 
não po dem pa gar.

Sr. Pre si den te, es pe ro que, um dia, o povo bra si -
le i ro pos sa ver es cla re ci da essa aber ra ção fe i ta no
pro ces so de pri va ti za ção do País.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -
ven do mais ora do res ins cri tos, en cer ro a dis cus são.

Vo ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 29,
de 2002, apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos, em
tur no úni co. (Pa u sa.)

Não há ora do res para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para ori en tar a vo ta ção
pela Li de ran ça do Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra para ori en tar.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, en ca mi nho fa vo ra vel men te, ape sar de 
re gis trar que, pes so al men te, te nho al gu mas crí ti cas
ao pro je to de lei de con ver são. Mas para hon rar o en -
ten di men to e a dis cus são fe i tos na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, en ca mi nha mos fa vo ra vel men te ao pro je to e
ao re la tó rio do Se na dor Pa u lo Sou to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Go ver -
no en ca mi nha fa vo ra vel men te.

Como vota o Lí der do PFL, Se na dor Ro meu
Tuma?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, o PFL vota fa vo ra vel men te ao re la tó rio do Se -
na dor Pa u lo Sou to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do PMDB, Se na dor Na bor Jú ni or?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Pre -
si den te, o PMDB ma ni fes ta a sua con cor dân cia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do Blo co PSDB/PPB? (Pa u sa.)

Como vota o Lí der do PTB, Se na dor Car los Pa -
tro cí nio?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB en ca mi nha o voto fa vo rá vel ao re -
la tó rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do PDT, Se na dor Jef fer son Pe res?

O SR. JEFFERSON PERES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, o PDT é fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der da Opo si ção, Se na dor Edu ar do Su plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Fa vo rá vel, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do PSB? (Pa u sa.)

Em vo ta ção o Pro je to de Lei de Con ver são nº
29, 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.
Fi cam pre ju di ca das a me di da pro vi só ria e as

emen das.
A ma té ria vai à san ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os Itens
de nºs 2, 20, 21, 22 e 23 são ma té ria de con te ú do
cons ti tu ci o nal. A Mesa vai re ti rá-los de pa u ta por que
exi gem quo rum qua li fi ca do.

Os Itens de nºs 3 a 19 se rão re ti ra dos de pa u ta,
por acor do de Li de ran ça, e trans fe ri dos para a Ordem
do Dia da pró xi ma quar ta-fe i ra, dia 04 de de zem bro.

São os se guin tes os itens re ti ra dos de
pa u ta:

–  2 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 32, DE 2001

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em se gun do tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 32, de 2001, 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 in ci so II do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral
para per mi tir o de sen vol vi men to fun ci o nal de ocu pan -
te de car go efe ti vo ou em pre go per ma nen te, me di an -
te pro ces so se le ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 236, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Fo ga ça, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 20, quan do teve
sua vo ta ção trans fe ri da para hoje.

– 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)

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 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 ce res sob nºs 538 e 1.035, 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, 

 – 1º pro nun ci a men to (so bre as Pro pos tas): 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, 92, de 1999, 1, 5,
20, de 2000 e 15, de 2001, que tra mi tam em con jun to;
e

 – 2º pro nun ci a men to (so bre as Emen das nºs
106 a 239, de Ple ná rio, apre sen ta das du ran te a dis -
cus são em pri me i ro tur no): fa vo rá vel às Emen das nºs
106, 109, 111, 114, 117, 125, 133, 138, 139, 143, 146, 
147, 149, 152, 159, 163, 166, 167, 194, 204, 211, 218
e 222; fa vo rá vel, nos ter mos de su be men das, às
Emen das nºs 54-CCJ, 177, 181, 197, 217 e 232; pela
pre ju di ci a li da de das Emen das nºs 110, 124, 182 a
185, 189, 192, 193, 198 a 200, 202, 203, 205, 207 a
210, 212, 213, 215, 223, 228 a 231, 233, 235 a 237; e
pela re je i ção das Emen das nºs 107, 108, 112, 113,
115, 116, 118 a 123, 126 a 132, 134 a 137, 140 a 142,
144, 145, 148, 150, 151, 153 a 158, 160 a 162, 164,
165, 168 a 176, 178 a 180, 186 a 188, 190, 191, 195,
196, 201, 206, 214, 216, 219 a 221, 224 a 227, 234,
238 e 239. 

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be ra -
ti va or di ná ria do úl ti mo dia 20, quan do teve a con ti nu -
a ção da sua vo ta ção trans fe ri da para esta data.

– 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)

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.

– 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)

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.
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– 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)

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.

– 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)

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.

– 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)

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.

–  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)

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.

– 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)

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.

– 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)

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.

– 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)

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.

– 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)

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 -
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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.

– 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)

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.

– 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)

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.

– 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)

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.

– 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)

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.

– 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)

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.

– 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)

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.

– 20 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 42, DE 2000

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são, em pri me i -
ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
42, de 2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na -
dor Ma gui to Vi le la, que dá nova re da ção ao art. 217
da Cons ti tu i ção Fe de ral, para ve dar a re con du ção
dos di ri gen tes de en ti da des de ad mi nis tra ção do des -
por to por mais de um pe río do con se cu ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1.178, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Álva ro Dias, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 e
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2-CCJ, que apre sen ta, e vo tos con trá ri os dos Se na -
do res José Edu ar do Du tra, Le o mar Qu in ta ni lha e Bel -
lo Par ga.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 20, quan do teve
sua vo ta ção trans fe ri da para hoje.

– 21 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 14, DE 2002

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 14, de 2002, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Fer nan do Ri be i ro, que
cria com pen sa ção fi nan ce i ra, com par te da re ce i ta do 
im pos to de im por ta ção, às uni da des da Fe de ra ção
que pro du zi rem sal do po si ti vo na sua ba lan ça com o
ex te ri or, ten do

Pa re cer sob nº 532, 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
Anto nio Car los Ju ni or, fa vo rá vel, com as Emen das
nºs 1 a 4-CCJ, de re da ção, que apre sen ta, e abs ten -
ção do Se na dor Ri car do San tos.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 20, quan do teve
sua dis cus são en cer ra da e a vo ta ção trans fe ri da para
esta data.

– 22 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 2, DE 2002

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são, em pri me i ro
tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 2, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ri car -
do San tos, que al te ra o § 5º do art. 212 da Cons ti tu i ção
Fe de ral (des ti na ção do sa lá rio-edu ca ção), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 486, 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.

– 23 –

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 240, DE 2001 – COMPLEMENTAR

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 240, de 2001-Com ple men tar, de au to ria do
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra a Lei Com ple men -
tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996, que dis põe so -
bre o im pos to dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral so bre
Ope ra ções Re la ti vas à Cir cu la ção de Mer ca do ri as e

so bre Pres ta ções de Ser vi ços de Trans por te Inte res -
ta du al e Inter mu ni ci pal e de Co mu ni ca ção, ten do

Pa re cer sob nº 300, de 2002, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Anto nio
Car los Jú ni or, fa vo rá vel, com Emen da nº 1-CAE, de
re da ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pro po -
nho ao Ple ná rio que ace i te a vo ta ção de al gu mas
men sa gens, como, por exem plo, a re fe ren te à es co -
lha de no mes para o cor po di plo má ti co. 

Para a Re pú bli ca Do mi ni ca na a in di ca ção é do
nome do Sr. Ro nal do Edgar Dun lop; para a Con fe de -
ra ção Hel vé ti ca, o Sr. Ma u ro Luís Iec ker Vi e i ra; para o
Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar, o Almi ran te-de-Esqua dra
Mar cos Au gus to Leal de Aze ve do; e a in di ca ção do Sr. 
Fre de ri co Ce zar de Ara ú jo como Emba i xa dor do Bra -
sil jun to à Co mu ni da de da Aus trá lia. (Pa u sa.)

Não há ob je ção.
Va mos à vo ta ção des sas ma té ri as.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 

PARECER Nº 1.123, DE 2002
Esco lha de au to ri da de

(Inclu í do em pa u ta com aqui es cên cia
do Ple ná rio.)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 1.123,
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, so bre a Men -
sa gem nº 307, de 2002 (nº 971/2002, na ori gem),
atra vés da qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do o nome do Almi ran -
te-de-Esqua dra Mar cos Au gus to Leal de Aze ve do
para exer cer o car go de Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal
Mi li tar, na vaga de cor ren te da apo sen ta do ria do Almi -
ran te-de-Esqua dra Do min gos Alfre do Sil va.

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

dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com o dis -

pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi men to Inter no,
de ver ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

As Sras e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se -
cre ta pelo pro ces so ele trô ni co.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con vi do
os Srs. Se na do res que não se en con tram no ple ná rio a 
vi rem ao mes mo, a fim de exer ci ta rem o di re i to de voto.

Se to dos os Srs. Se na do res já vo ta ram, vou de -
cla rar en cer ra do o pro ces so de vo ta ção. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Encer ra -
da a vo ta ção.

Vo ta ram SIM 48 Srs. Se na do res; e NÃO 03.
Hou ve uma abs ten ção.
To tal: 52 vo tos.
Apro va da a in di ca ção do nome do Sr. Mar cos

Au gus to Leal de Aze ve do.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 

MENSAGEM Nº 280, DE 2002
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Inclu í do em pa u ta com aqui es cên cia 
do Ple ná rio)

Men sa gem nº 280, de 2002 (nº 791/2002..... , na 
ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me -
te à de li be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor Fre -
de ri co Ce zar de Ara ú jo, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se
da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Co mu ni da de
da Aus trá lia.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor 
Car los Wil son, para a le i tu ra do pa re cer.

PARECER Nº 1.155, de 2002-CRE

Sr. Pre si den te, a in di ca ção do nome do Sr. Fre -
de ri co Ce zar de Ara ú jo ob te ve a apro va ção da Co mis -
são de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal
com 13 vo tos fa vo rá ve is; ne nhum voto con trá rio; ne -
nhum voto em bran co; ne nhum voto nulo; ne nhu ma
abs ten ção. Por tan to, pela una ni mi da de dos Mem bros
pre sen tes.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção. 
As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar. 

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se -
cre ta pelo pro ces so ele trô ni co.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
ape la às Srªs e aos Srs. Se na do res para que S. Exªs
exer ci tem o di re i to de voto.

Se to dos os Srs. Se na do res já vo ta ram, en cer ra -
rei a vo ta ção.

Avi so que ha ve rá mais duas vo ta ções. 
So li ci to às Srªs e aos Srs. Se na do res que se en -

con tram no ple ná rio que nele per ma ne çam e àque les

que não se en con tram pre sen tes que ve nham pro ce -
der às vo ta ções. (Pa u sa.)

Está en cer ra do o pro ces so de vo ta ção da men -
sa gem in di ca ti va do Sr. Fre de ri co Cé zar de Ara ú jo
para o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à co mu ni -
da de da Aus trá lia.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 47 Srs. Se na do res; e NÃO 6.

Hou ve uma abs ten ção.
To tal: 54 vo tos.
Apro va da a in di ca ção do nome do Sr. Fre de ri co

Ce zar de Ara ú jo.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Exce len tís -

si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 

MENSAGEM Nº 281, DE 2002
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Inclu í do em pa u ta com aqui es cên cia
do Ple ná rio.)

Men sa gem nº 281, de 2002 (nº 792/2002, na ori -
gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
apre ci a ção do Se na do a es co lha do Se nhor Ro nal do
Edgar Dun lop, Mi nis tro de Se gun da Clas se da Car re i -
ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Do mi ni ca na.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor 
Car los Wil son, para a le i tu ra do pa re cer. 

PARECER Nº 1.156, de 2002 - CRE

Sr. Pre si den te, a in di ca ção do nome do Sr. Ro -
nal do Edgar Dun lop ob te ve a apro va ção da Co mis são 
de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal com 11
vo tos fa vo rá ve is; ne nhum voto con trá rio; ne nhum em
bran co; ne nhum nulo; ne nhu ma abs ten ção. Por tan to,
pela una ni mi da de dos Mem bros pre sen tes.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são o pa re cer.

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 já po dem vo tar. 

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se -
cre ta pelo pro ces so ele trô ni co.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se to dos
os Srs. Se na do res já vo ta ram, en cer ro o pro ces so de
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vo ta ção, lem bran do a to dos que ain da ha ve rá mais
uma vo ta ção.

Peço a pre sen ça dos Se na do res em ple ná rio.
Está en cer ra da a vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 47 Srs. Se na do res; e NÃO 6.

Hou ve uma abs ten ção.
To tal: 54 vo tos.
Apro va da a in di ca ção do nome do Sr. Ro nal do

Edgar Dun lop.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Exce len tís -

si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –

MENSAGEM Nº 287, DE 2002
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Inclu í do em pa u ta com aqui es cên cia
do Ple ná rio.)

Men sa gem nº 287, de 2002 (nº 819/2002, na ori -
gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor Ma u ro
Luís Iec ker Vi e i ra, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se do Qu -
a dro Per ma nen te da Car re i ra de Di plo ma ta, para
exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Con -
fe de ra ção Hel vé ti ca.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor 
Car los Wil son, para a le i tu ra do pa re cer.

PARECER Nº 1.157, DE 2002–CRE

Sr. Pre si den te, a in di ca ção do nome do Sr. Ma u -
ro Luís Iec ker Vi e i ra ob te ve a apro va ção da Co mis são 
de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal com 13
vo tos fa vo rá ve is; ne nhum con trá rio; ne nhum em bran -
co; ne nhum nulo; ne nhu ma abs ten ção. Por tan to, pela
una ni mi da de dos Mem bros pre sen tes.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
Escla re ço ao Ple ná rio que a vo ta ção será fe i ta

pelo sis te ma ele trô ni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se -
cre ta pelo pro ces so ele trô ni co.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
ape la às Srªs e aos Srs. Se na do res para que exer çam 

o seu di re i to de voto e cha ma os que não se en con -
tram em ple ná rio para que ve nham pro ce der à vo ta -
ção.

Apro ve i to a opor tu ni da de para fa zer a co mu ni -
ca ção de que a pos se dos Exce len tís si mos Se nho res
Luiz Iná cio Lula da Sil va e José Alen car Go mes da
Sil va, cuja pre sen ça está hon ran do este Ple ná rio,
será no dia 1º de ja ne i ro de 2003, con for me man da a
Cons ti tu i ção, às 15 ho ras, quar ta-fe i ra, no ple ná rio da 
Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – 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. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ria
ape nas dar o avi so de que ha ve rá uma re u nião ex tra -
or di ná ria da CAE logo após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A pa la vra 
de V. Exª já se cons ti tu iu no avi so.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – So li ci to
aos Srs. Se na do res que lá com pa re çam, por que tra -
ta re mos de as sun to de suma im por tân cia para a Re -
pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se to das
as Srªs e Srs. Se na do res já vo ta ram, a Mesa vai en cer -
rar o pro ces so de vo ta ção que está em cur so. (Pa u sa.)

Está en cer ra do o pro ces so de vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Va mos
ao re sul ta do.

Vo ta ram SIM 48 Srs. Se na do res; e NÃO 03.
Hou ve 02 abs ten ções.
To tal: 53 vo tos.
Apro va do o nome do Sr. Ma u ro Luís Iec ker Vi e i ra.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 24:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 21, 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 21, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Antô nio Car los
Va la da res, que al te ra a re da ção do ar ti go 6º 
da Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta aos di -
re i tos so ci a is o di re i to à ali men ta ção), ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 783, 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 Se bas tião Ro cha.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus são

da ma té ria terá pros se gui men to na ses são de li be ra ti -
va or di ná ria de ama nhã.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 25:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 52, 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 52, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro ber to Re quião, 
que acres cen ta in ci so e pa rá gra fo úni co ao
art. 49 e in ci so ao art. 84 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral (com pe tên ci as pri va ti vas do Con gres so 
Na ci o nal e da Pre si dên cia da Re pú bli ca re fe -
ren tes a atos in ter na ci o na is), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 861, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus são

da ma té ria terá pros se gui men to na ses são de li be ra ti -
va or di ná ria de ama nhã.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 26:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 252, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 252, de 2002
(nº 1.593/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), 
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Rá dio So ci e da de Vera Cruz Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Bar ro
Alto, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 753, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ma u ro Mi ran da.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 252, DE 2002

(Nº 1.593/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Rá dio So ci e da de Vera Cruz Ltda., para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Bar ro Alto, Esta do do Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 424, de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Rá dio So ci e da de Vera Cruz 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 Bar ro Alto, Esta do do Go iás.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 27:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 317, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 317, de 2002
(nº 1.614/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), 
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Empre sa de Co mu ni ca ção Inter na ci o nal
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 Ita jaí, Esta do de San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 971, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Adir Gen til.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 317, DE 2002

(Nº 1.614/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Empre sa de Co mu ni ca ção Inter na ci o nal
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 Ita jaí, 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 à Por -

ta ria nº 432, de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Empre sa de Co mu ni ca ção Inter na ci o nal
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 Ita jaí, 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 28:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 321, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 321, de 2002
(nº 1.499/2001, 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 Qu in tal do Sam ba a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Vi ço sa, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 996, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
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 321, DE 2002

(nº 1.499/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Cul tu ral Qu in tal do Sam ba a exe cu tar 
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Vi ço sa, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por -

ta ria nº 210, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Qu in tal do Sam ba a exe cu tar, por 
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vi ço sa, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 29:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 359, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 359, de 2002
(nº 1.409/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), 
que apro va o ato que au to ri za a Fun da ção
Luís Ri be i ro da Sil va a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mon -
se nhor Gil, Esta do do Pi a uí, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.005, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fre i tas Neto.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 359, DE 2002

(Nº 1.409/00, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a fun da -
ção Luís Ri be i ro da Sil va a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Mon se nhor Gil, Esta do do Pi a uí.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 324, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Fun da ção Luiz Ri be i ro da Sil va e 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 Mon se nhor Gil, Esta -
do do Pi a uí.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tre em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 30:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 412, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 412, de 2002
(nº 1.388/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Assis ten ci al da Cha pa da (AAC) a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Utin ga, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.105, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Anto nio Car los Jú ni or.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 412, DE 2002

(nº 1.388/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Assis ten ci al da Cha pa da (AAC) a
exe cu ção de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Utin ga, es ta 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 117, de 6 de mar ço de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Assis ten ci al da Cha pa da (AAC) 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 Utin ga, Esta do 
da Ba hia.

Art. 2º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 31:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 421, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 421, de 2002
(nº 1.550/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à
Fun da ção Co mu ni tá ria e Edu ca ti va de Pa ra -

ca tu para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de Pa ra ca tu,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.065, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
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 421, DE 2002

(Nº 1.550/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Co mu ni tá ria e Edu ca ti va
de Pa ra ca tu para exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Pa ra ca tu, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº de 11 de ju nho de 2001, que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Co mu ni tá ria e Edu ca ti va de Pa ra -
ca tu para exe cu tar, por quin ze anos, sem di re to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de
de Pa ra ca tu, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 32:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 82, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 82, de 2000, de ini ci a ti va
da Co mis são Di re to ra, que dis põe so bre a
Po lí cia do Se na do Fe de ral, ten do

Pa re ce res sob nºs 972 e 973, de 2002, 
das Co mis sões

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, 
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, fa vo rá vel,
com as Emen das nºs 3 a 6-CCJ, que apre -
sen ta; pela re je i ção das Emen das nºs 1 e
2-Plen, com vo tos em se pa ra do, con trá rio
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do Se na dor Ro ber to Fre i re, e fa vo rá vel do
Se na dor Se bas tião Ro cha; e

– da Co mis são Di re to ra, Re la tor: Se na -
dor Car los Wil son, fa vo rá vel, com a Emen da
nº 7-CDir (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 20, quan do teve
sua apre ci a ção trans fe ri da para esta data.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 677, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do in ci so II do art. 279 do
Re gi men to Inter no, o adi a men to da dis cus são do
PRS/82/2000, que dis põe so bre a Po lí cia do Se na do
Fe de ral, para que a ma té ria seja re e xa mi na da pela
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Jus ti fi ca ção

A dis cus são da pre sen te pro po si ção, no âm bi to
da co mis são téc ni co, sus ci tou inú me ras dú vi das e
pre o cu pa ções, en tre ou tras pela per mis são do por te
de arma, pe los ser vi do res no exer cí cio de ati vi da de tí -
pi ca de po lí cia, mes mo que isto ocor ra com au to ri za -
ção ex pres sa do Pre si den te da Casa. Ora, num mo -
men to em que a so ci e da de bra si le i ra está em pe nha -
da no de sar ma men to, não nos pa re ce pró prio que o
Con gres so Na ci o nal por meio de sua Câ ma ra Alta,
ve nha au to ri zar o uso de ar mas no re cin to de uma de
suas Ca sas. Lem bre mos que exa ta men te no pe río do
em que tal pro i bi ção não exis tia, o Se na do Fe de ral re -
quen tou as pá gi nas po lí ci as, quan do al guns de seus
in te gran tes pro pug na ram ce nas de bang-bang em
suas de pen dên ci as, in clu si ve com ví ti mas fa ta is. É
acon se lhá vel um ma i or de ba te so bre a ma té ria.

Sala das Ses sões, 27 de no vem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy.

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

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria sai da Ordem do Dia para re tor nar ao

exa me da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Vol ta-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da -
ner. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy. 
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni -
no. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men -
des. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Chi co Sar to ri.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Pro -
nun cia o se guin te o dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ins cre vi-me
por que gos ta ria de fa lar nes ta tar de, an tes de ini ci -
ar mos a dis cus são da re for ma do Ju di ciá rio e de
sua vo ta ção.

Sei que fo ram so li ci ta dos des ta ques para 114
emen das, sal vo me lhor ju í zo. Re ce bi um do cu men to – 
e cre io que a ma i o ria dos Se na do res tam bém –, a
cha ma da Car ta de Ara ca ju, da emi nen te Pre si den te
do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do do Pará, De sem bar -
ga do ra Cli me nie Pon tes, que pas so a ler:

O Co lé gio Per ma nen te de Pre si den te
de Tri bu na is de Jus ti ça do Bra sil, re u ni do
em Ara ca ju, Esta do de Ser gi pe, nos dias 21
a 23 de no vem bro de 2002, vem a pú bli co:

re u ni dos em Ara ca ju, Esta do de Ser gi -
pe, nos dias 21 e 23 de no vem bro de 2002,
vem a pú bli co:

1 – afir mar a sua con vic ção de que é
im pres cin dí vel e ina diá vel dar con ti nu i da de
à vo ta ção, no Se na do Fe de ral, do pro je to de 
Re for ma do Po der Ju di ciá rio, ali em an da -
men to, ex pres san do sua con fi an ça de que
se rão re je i ta das, por con trá ri as ao in te res se
pú bli co, as pro pos tas de ele i ção di re ta para
os ór gãos de di re ção dos Tri bu na is Esta du a -
is, de ele i ção de me ta de dos com po nen tes
do ór gão es pe ci al e de ex tin ção dos Tri bu -
na is de Alça da, esta re pre sen tan do in de vi da 
usur pa ção à ini ci a ti va pre vis ta aos Tri bu na is 
de Jus ti ça.

Ain da na Car ta de Ara ca ju, Sr. Pre si den te,
Srªs. e Srs. Se na do res:

Novembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra 28 22905

    583NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



2 – aguar dar, igual men te, a re je i ção do 
dis po si ti vo que tor na obri ga tó ria a re a li za -
ção dos con cur sos de in gres so para ma gis -
tra tu ra es ta du al por ins ti tu i ções ex ter nas ao
Ju di ciá rio, com o sig ni fi ca do ina ce i tá vel de
des con fi an ça da se ri e da de e isen ção dos
Tri bu na is de Jus ti ça, bem como o que bus ca 
des lo car para a Jus ti ça Fe de ral a com pe tên -
cia para o jul ga men to dos cri mes con tra os
di re i tos hu ma nos.

A car ta é as si na da pelo Pre si den te da Co mis -
são Exe cu ti va e por to dos os De sem bar ga do res e
Pre si den tes de Tri bu na is de Jus ti ça do Bra sil.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, 
fica aqui re gis tra do, nes te exa to mo men to, a so li ci ta -
ção fe i ta pelo Co lé gio Per ma nen te de Pre si den tes de
Tri bu na is de Jus ti ça do Bra sil. 

Da mes ma for ma, re ce bi da Asso ci a ção dos
Ma gis tra dos Bra si le i ros vá ri as pro pos tas no que se
re fe re a es ses des ta ques que se rão apre sen ta dos e
dis cu ti dos na pró xi ma quar ta-fe i ra pon to a pon to,
emen da por emen da, des ta que por des ta que.

No que se re fe re ao con cur so para in gres so na
ma gis tra tu ra, a Asso ci a ção dos Ma gis tra dos Bra si le i -
ros de fen de a re je i ção do tex to apro va do na Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que pre vê a
re a li za ção de con cur so por ór gão ex ter no ao Po der
Ju di ciá rio.

Faz a mes ma re la ção do do cu men to da Car ta
de Ara ca ju e traz, tam bém, no seu bojo, no seu en ten -
di men to, a jus ti fi ca ti va, di zen do que:

Estes des ta ques vão ao en con tro da
po si ção da ma gis tra tu ra bra si le i ra, que é
con trá ria à re a li za ção de con cur so pú bli co
para in gres so na ma gis tra tu ra, por en ti da de
ex ter na ao Po der Ju di ciá rio. Ade ma is, ór -
gãos ex ter nos ao Po der Ju di ciá rio, por mais
idô ne os e ca pa zes, ja ma is con se gui rão
aqui la tar, com pre ci são, as re a is ne ces si da -
des a se rem afe ri das em con cur so para in -
gres so na ma gis tra tu ra e, tam bém, de fi nir o
per fil exi gí vel para o bom de sem pe nho na
ma gis tra tu ra.

Faço, aqui, um bre ve co men tá rio. A ex pe riên cia 
mos tra que não pre ci sa ser con trá rio à for ma de re a -
li zar o con cur so. Hoje, to dos os con cur sos pú bli cos
no Bra sil nor mal men te são re a li za dos por uni ver si -
da des, como no caso, aqui, em Bra sí lia, a Uni ver si -
da de de Bra sí lia. Entre tan to as di re tri zes, as re gras,
as nor mas do con cur so são fe i tas pelo ór gão ou ins -

ti tu i ção que o está re a li zan do para con tra ta ção das
pes so as ha bi li ta das. Em mo men to al gum de i xa-se
de con tra tar ór gãos como as uni ver si da des fe de ra is
– as sim como no meu Esta do, em que para o úl ti mo
con cur so do Tri bu nal de Jus ti ça foi con tra ta da tam -
bém a UnB para a sua re a li za ção. Po rém, aque le
con cur so não foi fe i to de for ma to tal men te ori en ta da
pe las di re tri zes, nor mas e re gras do Tri bu nal. Assim, 
o Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do do Pará, como ou -
tros no Bra sil e até mes mo a pró pria Jus ti ça Fe de ral, 
aí in clu in do o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça e o Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral, po de rão, como é fe i to até
hoje, con ti nu ar a re a li zar o con cur so, con tra tan do
ins ti tu i ções idô ne as que te nham es tru tu ra ad mi nis -
tra ti va, co nhe ci men to, ex pe riên cia e que es te jam, eu 
po de ria di zer, em es tá gio de ex ce lên cia para re a li zar 
o con cur so, o qual se ria efe ti va do sob as pec tos, nor -
mas e di re tri zes que se ri am da dos pelo con tra tan te
do con cur so – isso com re la ção ao con cur so para
in gres so na ma gis tra tu ra.

Ain da so bre a Asso ci a ção dos Ma gis tra dos Bra -
si le i ros, quan to à ele i ção da me ta de do ór gão es pe ci al. 
“A Asso ci a ção dos Ma gis tra dos é con tra to dos os des -
ta ques que vi sem su pri mir o in ci so XI do art. 93, ob je to
da Emen da nº160,” apro va da tam bém na Co mis são de 
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que tem à fren te o
Se na dor Ber nar do Ca bral, que, in clu si ve, foi Re la tor
da Re for ma do Ju di ciá rio na mes ma Co mis são. 

Sen do as sim, ain da fa vo rá vel à ele i ção 
da me ta de do ór gão es pe ci al por to dos os
de sem bar ga do res.

Há, tam bém, jus ti fi ca ção da Asso ci a ção dos
Ma gis tra dos no que se re fe re aos Tri bu na is com mais
de 25 mem bros:

Pode ser cons ti tu í do ór gão es pe ci al,
onde se con cen tram to das as atri bu i ções ju -
ris di ci o na is e ad mi nis tra ti vas, com pos to
ape nas por 11 a 25 mem bros, den tre os
mais an ti gos. Com isso, os de ma is de sem -
bar ga do res es tão im pe di dos de ter qual quer 
par ti ci pa ção, se quer na es co lha da que les a
quem se rão con fe ri das to das as atri bu i ções
ju ris di ci o na is e ad mi nis tra ti vas do Tri bu nal
Ple no.

Por tan to, a ma nu ten ção do dis po si ti vo
apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos, bem 
como pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia do Se na do, oxi ge na rá, pela
via de mo crá ti ca da ele i ção e da par ti ci pa -
ção, os ór gãos que de fi nem a po lí ti ca ins ti -
tu ci o nal e ad mi nis tra ti va do Po der Ju di ciá -
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rio. Pre ser va-se a an ti gui da de quan to à me -
ta de dos mem bros, mas per mi te-se aos de -
ma is a par ti ci pa ção in di re ta no Órgão
Espe ci al pela ele i ção da ou tra me ta de, pelo 
que im por tan te à de mo cra ti za ção in ter na do 
Po der Ju di ciá rio.

Esse é o as pec to a que se re fe re o des ta que
com re la ção à ele i ção de me ta de do Órgão Espe ci al.

Ain da há sú mu la im pe di ti va de re cur so... Sr. Pre -
si den te, des cul pe-me por que es tou um pou co afô ni -
co, mas, as sim mes mo, vou cum prir mi nha mis são.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – V. Exª
en gas gou-se. A Pre si dên cia tam bém pede des cul pas
por que pen sou que V. Exª ha via con clu í do o dis cur so.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Re al -
men te, esse as sun to é mu i to po lê mi co e vai de man -
dar mu i to tem po des ta Casa. Te nho cer te za de que a
dis cus são dos 114 des ta ques com re la ção à Re for ma 
do Ju di ciá rio vai to mar o tem po do Se na do Fe de ral
até – com cer te za – o re ces so. Ape nas te re mos opor -
tu ni da de de vo tar o Orça men to da União por que pre -
ci sa mos votá-lo e apro vá-lo para po der mos, re al men -
te, en trar em re ces so.

Ain da como pro pos ta da Asso ci a ção dos Ma gis -
tra dos Bra si le i ros: a Sú mu la Impe di ti va de Re cur so. 

“A Asso ci a ção dos Ma gis tra dos Bra si le i ros de -
fen de a cri a ção da sú mu la im pe di ti va de re cur so no
lu gar da sú mu la vin cu lan te,” tão dis cu ti da, abor da da e 
le va da a sé rio por to das as ins ti tu i ções por que se de -
ba te que, com a sú mu la vin cu lan te, vai ha ver ra pi dez,
agi li za ção do Po der Ju di ciá rio, ten do em vis ta que os
jul ga men tos que já es tão den tro de uma ju ris pru dên -
cia, de uma de ci são ma i or da Jus ti ça, se rão vin cu la -
dos a cada caso por ven tu ra ain da exis ten te em al gu -
ma pré via, agen da ou pa u ta de jul ga men to do Po der
Ju di ciá rio.

Por tan to, a Asso ci a ção dos Ma gis tra dos Bra si -
le i ros é con trá ria e de fen de a cri a ção da sú mu la im pe -
di ti va de re cur so no lu gar da sú mu la vin cu lan te. E jus -
ti fi ca:

Os ju í zes de todo o Bra sil têm ple na
cons ciên cia de que a re pe ti ção de ações
ver san do ma té ri as já pa ci fi ca das pela ju ris -
pru dên cia com pro me te a ce le ri da de da
pres ta ção ju ris di ci o nal. O cres ci men to das
de man das e dos re cur sos, en tre tan to, tam -
bém pode ser in ter pre ta do, em sen ti do re -
ver so, como uma ma i or de mons tra ção de
con fi an ça do povo nas suas ins ti tu i ções, se -

gun do con clu são de pes qui sa da Fun da ção
Kon rad Ade na u er.

Isso sig ni fi ca di zer que a pre o cu pa ção
em en fren tar e re sol ver o ci ta do pro ble ma,
em um país como o nos so, cu jas re la ções
so ci a is aca ba ram sen do in ten sa men te ju di -
ci a li za das, não deve pro du zir li mi ta ção aos
di re i tos que a Cons ti tu i ção, em boa hora,
veio as se gu rar aos bra si le i ros.

A Asso ci a ção dos Ma gis tra dos Bra si le i ros in -
sis te – e sou de opi nião fa vo rá vel – no sen ti do de
que os re cur sos po dem e de vem ser uti li za dos no
ma i or di re i to de am pla de fe sa dos pre ju di ca dos, que 
re cor rem prin ci pal men te ao Po der Ju di ciá rio.

A Asso ci a ção diz ain da que “a pre ten di da no vi -
da de, as sim, en ges sa rá a ju ris pru dên cia e como con -
se qüên cia os ad vo ga dos, os pro mo to res e os ju í zes
fi ca rão afas ta dos do pro ces so de cri a ção e de adap -
ta ção do di re i to à re a li da de so ci al do país”).

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Con ce -
do um apar te a V. Exª com sa tis fa ção e mu i ta hon ra,
Se na dor José Fo ga ça, do Rio Gran de do Sul, por tra -
tar-se in clu si ve de um ex pert no as sun to da Re for ma
do Ju di ciá rio.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Obri -
ga do, Se na dor Luiz Otá vio, pelo apar te e pelo elo -
gio. Não sou ex pert; so men te es tou ten tan do aju dar
o Se na dor Ber nar do Ca bral no tra ba lho bri lhan te
que vem re a li zan do e con du zin do na Re for ma do
Po der Ju di ciá rio. A in ten ção do apar te é ape nas a
de cum pri men tar V. Exª, por que é a pri me i ra voz que 
se ma ni fes ta da tri bu na a fa vor da sú mu la im pe di ti va 
de re cur so. Como sou o au tor da emen da – es tou lu -
tan do por essa tese há mu i to tem po –, sin to-me num 
mo men to de gran de re go zi jo por ver V. Exª se ali an -
do na luta em de fe sa des se novo ins ti tu to pro ce di -
men tal da Jus ti ça, a cha ma da sú mu la im pe di ti va de
re cur so. Já te mos apro va da no tex to a cha ma da sú -
mu la vin cu lan te, que obri ga os ma gis tra dos, em pri -
me i ra ins tân cia e nos tri bu na is in fe ri o res, a de ne gar
qual quer ação ou ar güi ção de in cons ti tu ci o na li da de
que in ci da so bre ma té ria já de ci di da em sú mu la vin -
cu lan te. Ou seja, a sú mu la vin cu lan te tem o po der
de re al men te vin cu lar to das as de ci sões a res pe i to
da ma té ria nela ex pos ta. 

Mas a sú mu la vin cu lan te, a par de di mi nu ir o nú -
me ro de re cur sos ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral – e eu 
devo re co nhe cer que hoje esse nú me ro é re al men te
mu i to gran de e traz pre ju í zo à ce le ri da de da Jus ti ça, à 
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sua efi cá cia, por que jus ti ça que tar da pode não ser
jus ti ça –, a par de re co nhe cer que é pre ci so re du zir
esse vo lu me de de man das que che gam ao Su pre mo,
é pre ci so tam bém re co nhe cer que não se pode anu lar 
a fi gu ra do juiz in di vi du al. Esse juiz não pode per der o
seu po der de cri ar, o seu po der de ge rar no vos pa -
drões, no vas cul tu ras, no vas for mas de in ter pre ta ção
do Di re i to. E dar a opor tu ni da de a esse juiz para,
even tu al men te, em de ter mi na das con di ções his tó ri -
cas no vas, em de ter mi na do mo men to so ci o lo gi ca -
men te novo, vir a dis cor dar da sú mu la im pe di ti va e
pro du zir ma té ria nova. Na ver da de, com a sú mu la im -
pe di ti va de re cur so, em 95% dos ca sos, o juiz vai cor -
ro bo rar aqui lo que está de ci di do na sú mu la, vai de ci -
dir con for me a sú mu la im pe di ti va de re cur so. Por tan -
to, vai ha ver um cor te drás ti co, um cor te enor me no
nú me ro de ca u sas que vão ba ter no Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral. A sú mu la vin cu lan te tem esse efe i to po si -
ti vo de re du zir esse vo lu me de tra ba lho que mu i tas
ve zes é tra ba lho inú til por que re pe ti ti vo, tra ba lho des -
ne ces sá rio por que re pe ti ti vo. Mas ao tem po em que
re duz o tra ba lho do Tri bu nal, ela tam bém re duz, de
ma ne i ra pe ri go sa, a in de pen dên cia do juiz, a in de -
pen dên cia do ma gis tra do, a au to no mia e o po der do
juiz in di vi du al como al guém que atua em nome da
Jus ti ça, em nome do Po der que ele re pre sen ta e que
ele in cor po ra na sua ati vi da de. Nós va mos ter, por tan -
to, uma sú mu la im pe di ti va de re cur so que po de rá,
con for me o caso con cre to, ser ado ta da ou não pelo
ma gis tra do, pelo juiz in di vi du al, pelo juiz de pri me i ra
ins tân cia. Obvi a men te que na gran de ma i o ria dos ca -
sos o juiz vai se guir a sú mu la im pe di ti va e vai de cla rar
que o de man dan te não po de rá re cor rer aos tri bu na is
su pe ri o res. Em al guns ca sos – e se rão ca sos ex cep -
ci o na is – em que esse juiz te nha fe i to um gran de es tu -
do, um apro fun da do e cri te ri o so es tu do com base em
no vas re a li da des so ci a is, com base pos si vel men te
até em al gu mas mu dan ças que pos sam ter ocor ri do
na pró pria Cons ti tu i ção, ter al te ra do um pou co o es pí -
ri to in ter pre ta ti vo da Cons ti tu i ção, esse juiz po de rá
en tão não se guir a sú mu la im pe di ti va e con ce der a ar -
güi ção de in cons ti tu ci o na li da de fe i ta pelo de man dan -
te da ação. Com isso o seu re cur so vai su bir, é ver da -
de, mas vai tra zer um de ba te novo, vai tra zer ar gu -
men tos no vos. Fi ca rá ri dí cu lo para o juiz in di vi du al re -
pe tir sem pre os mes mos ar gu men tos se fo rem de po is 
re cu sa dos no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Só quem ti -
ver ar gu men tos ri cos do pon to de vis ta in te lec tu al e
ju rí di co, ar gu men tos só li dos do pon to de vis ta da sua
fun da men ta ção nor ma ti va é que não vai se guir, não
vai ado tar a sú mu la im pe di ti va de re cur so, o que sig ni -
fi ca que, na gran de ma i o ria dos ca sos, os ju í zes vão

ado tar a sú mu la im pe di ti va. Isso me dá a cer te za de
que o tra ba lho do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral será in -
ten sa men te ali vi a do, in ten sa men te re du zi do, dras ti -
ca men te di mi nu í do; por tan to, não ha ve rá aque les mi -
lha res de ca sos in ci din do so bre a mes ma ação, so bre
a mes ma ma té ria, como hoje ocor re. Essa sú mu la ga -
ran te dois ele men tos po si ti vos: de um lado, di mi nui o
vo lu me de de man das ao Su pre mo e, de ou tro lado,
as se gu ra a in de pen dên cia do juiz in di vi du al. A sú mu la 
im pe di ti va é um gran de acha do, é uma idéia bri lhan te, 
pro du to de pes qui sa de ma gis tra dos do meu Esta do,
o Rio Gran de do Sul, que eu, com gran de sa tis fa ção e 
até com mu i to or gu lho, ado tei e apre sen tei como
emen da na Re for ma do Ju di ciá rio. Ago ra V. Exª, Se -
na dor Luiz Otá vio, pro fe re uma pa la vra fa vo rá vel a
esta ma té ria. O apo io de V. Exª re for ça mu i to a po si -
ção que po de rá ser vi to ri o sa quan do apre ci ar mos a
pro po si ção no pró xi mo dia 4. Obri ga do, Se na dor Luiz
Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Eu
que lhe agra de ço a par ti ci pa ção, Se na dor José Fo -
ga ça e in cluo no meu pro nun ci a men to o apar te de
V. Exª.

Ain da com re la ção à re for ma do Po der Ju di ciá -
rio, te nho cer te za de que, se eu ti ves se tido a opor tu -
ni da de de usar da tri bu na an tes do adi a men to da vo -
ta ção dos des ta ques, que se ria ini ci a da hoje, com
cer te za, te ría mos tido uma opor tu ni da de bem ma i or.
Mes mo adi an do para a pró xi ma quar ta-fe i ra, dia 4 de
de zem bro, nós te ría mos tido a opor tu ni da de de aqui
es ta be le cer um de ba te so bre to dos es ses te mas tão
im por tan tes para o nos so País.

Em re la ção aos cri mes con tra os di re i tos hu ma -
nos, a Asso ci a ção dos Ma gis tra dos Bra si le i ros pro -
põe às Srªs e aos Srs. Se na do res a re je i ção da Emen -
da nº 167, apro va da na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia. Por tan to, de fen de a apro va ção
do Des ta que nº 617 ou dos Des ta ques nºs 618, 619,
620 e 621; to dos com o mes mo teor.

A jus ti fi ca ção diz:

A ma gis tra tu ra bra si le i ra fe chou ques -
tão con tra a fe de ra li za ção da com pe tên cia
para o jul ga men to dos cri mes abran gi dos
por tra ta dos in ter na ci o na is de di re i tos hu ma -
nos dos qua is o país seja par te. 

A Jus ti ça Fe de ral não pos sui ju í zes em 
to das as co mar cas do País, o que con tri bu i -
ria para ma i or de mo ra no jul ga men to dos
pro ces sos a ela di ri gi dos por for ça do pre -
ten di do des lo ca men to de com pe tên cia.
Enquan to isso, a Jus ti ça es ta du al man tém
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enor me ca pi la ri da de em todo o ter ri tó rio na -
ci o nal, tan to que as su miu, com re co nhe ci da
efi ciên cia, a fun ção ele i to ral, que é de na tu -
re za ti pi ca men te fe de ral. De man das ju di ci a is 
le va das a ju í zes fe de ra is dis tan tes do lo cal
dos fa tos acar re ta ri am ne ces sa ri a men te a
pro du ção de pro vas, por car tas pre ca tó ri as,
pela Jus ti ça Esta du al.

A pro pos ta con subs tan ci a da nos dis -
po si ti vos aci ma não con ta com a apro va ção
da ma gis tra tu ra prin ci pal men te por que pre -
vê que a sus ci ta ção de in ci den te de des lo -
ca men to da com pe tên cia da Jus ti ça dos
Esta dos para a Jus ti ça Fe de ral fi que en tre -
gue à con ve niên cia do Po der Exe cu ti vo, por
meio do Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, o
ór gão in cum bi do de exe cu tar suas po lí ti cas,
nes se cam po.

A re fe ri da pro pos ta gera, tam bém, in se gu ran ça
ju rí di ca. Ao sus ci tar o in ci den te, o Pro cu ra dor-Ge ral
en se ja a avo ca ção da ca u sa de du zi da pelo Pro mo tor
de Jus ti ça ori gi ná rio e agri de o prin cí pio-ga ran tia do
ju í zo na tu ral, con si de ra do cláu su la pé trea, in sus ce tí vel 
de al te ra ção pelo Po der Cons ti tu in te de ri va do.

Esse, por tan to, é o des ta que que se re fe re a cri -
mes con tra os di re i tos hu ma nos.

Com re la ção à ele i ção di re ta para os Tri bu na is,
a Asso ci a ção dos Ma gis tra dos Bra si le i ros de fen de a
ele i ção para seus ór gãos di re ti vos. Por tan to, pro -
põe a apro va ção do Des ta que de Ple ná rio nº 608 ou 
os Des ta ques nºs 609 e 610, que têm os mes mos
ob je ti vos.

Na sua jus ti fi ca ção, diz:

Des de o fi nal do Esta do Novo, to das
as Cons ti tu i ções ou tor ga ram au to no mia aos 
Tri bu na is para a ele i ção dos seus car gos di -
re ti vos, con sa gran do o prin cí pio do au to go -
ver no da ma gis tra tu ra. 

No en tan to, com a con so li da ção do
Esta do De mo crá ti co de Di re i to, é pre ci so
ga ran tir aos ju í zes o di re i to de ele ger di re ta -
men te os ad mi nis tra do res de seus res pec ti -
vos Tri bu na is, ga ran tin do-lhes par ti ci pa ção
mais efe ti va nos ru mos da Ma gis tra tu ra. 

Não fora por es ses as pec tos, que, por si, já
jus ti fi ca ri am a apro va ção dos des ta ques su pra ci ta -
dos, há, ain da, o que diz com o ob je ti vo da ma i or
de mo cra ti za ção in ter na do Po der Ju di ciá rio, re cla -

ma do por toda ma gis tra tu ra e pela so ci e da de bra si -
le i ra como um todo.

Ou tro des ta que diz res pe i to à apo sen ta do ria
com pul só ria, ma té ria que foi dis cu ti da na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia no que se re fe re
à ele va ção da ida de da apo sen ta do ria com pul só ria,
de 70 para 75 anos.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na -
dor Luiz Otá vio, a Mesa pede a com pre en são de V.
Exª. Há, ain da, dois ora do res e a Se na do ra Ma ri na
Sil va vai pe dir a pa la vra como Lí der.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Sr.
Pre si den te, sin ce ra men te, vou aten der à so li ci ta ção
de V. Exª, mas eu gos ta ria de re gis trar que não usei
ain da nem os meus 20 mi nu tos, e, após a Ordem do 
Dia, te mos di re i to de usar da tri bu na du ran te 40 mi -
nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Mesa 
está pe din do a com pre en são de V. Exª, por que se -
não o tem po da ses são vai se es go tar.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Ah,
en tão, como 1º Se cre tá rio e tam bém como meu
ami go pes so al, Se na dor Car los Wil son, vou aten der
V. Exª, mas de i xo aqui fri sa do que isso já ocor reu
em ou tras opor tu ni da des e quem ar güiu o seu di re i -
to com base no Re gi men to Inter no da Casa per ma -
ne ceu na tri bu na. Esse não é o meu caso, pois da rei 
como lido o meu pro nun ci a men to.

Sr. Pre si den te, peço a V. Exª ape nas mais um
mi nu to para re gis trar o tí tu lo dos des ta ques: Qu a ren -
te na para exer cer a ad vo ca cia; Qu a ren te na para in -
gres so no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral; Com po si ção
dos TREs; Extin ção dos Tri bu na is de Alça da; e, fi nal -
men te, Apo sen ta do ria Com pul só ria, tema de que eu
fa la va.

So li ci to a V. Exª que seja dado como lido o meu
pro nun ci a men to, até por que a fu tu ra Mi nis tra Ma ri na
Sil va deve ter algo mu i to im por tan te a di zer nes ta tar de.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LUIZ OTÁVIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Luiz Otá vio,
o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa a ca -
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. 
Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Mesa
agra de ce a com pre en são de V. Exª, que de mons tra
seu es pí ri to de mo crá ti co ao per mi tir que seus com -
pa nhe i ros e com pa nhe i ras tam bém pos sam usar da
pa la vra.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va,
como Lí der.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Como 
Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, fa rei um bre ve re gis tro. O
pes qui sa dor João Bos co Bon fim re a li zou um tra ba -
lho mu i to sig ni fi ca ti vo no que con cer ne às ações e
de nún ci as re fe ren tes à ex clu são so ci al e à po bre za.

No dia 28, às 19 ho ras e 30 mi nu tos, no Cen tro 
Cul tu ral de Bra sí lia, ele lan ça rá o li vro A Fome que
não Sai no Jor nal, tí tu lo até mu i to pa re ci do com a
mú si ca de Chi co Bu ar que que diz: “a nos sa dor não
sai no jor nal”.

A ação dos Par la men ta res se pa u ta, em mu i -
tos mo men tos, por aque las in for ma ções que saem
na mí dia. Te mos a obri ga ção de acom pa nhá-la para
es tar mos sem pre atu a li za dos e sa be mos que em
mu i tos mo men tos im por tan tes da vida do País os
me i os de co mu ni ca ção têm abor da do as sun tos re le -
van tes para a so ci e da de. 

Eu pró pria tive a ex pe riên cia, no pe río do em
que tra ba lha mos na Co mis são Mis ta Espe ci al de
Com ba te à Po bre za, de ve ri fi car a im por tân cia dada
pela gran de im pren sa às vá ri as pro pos tas que sur gi -
ram na que la Co mis são, in clu si ve a que já ha via sido 
apre sen ta da a res pe i to do Fun do de Com ba te à Po -
bre za, de au to ria do Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães. 

O pes qui sa dor aler ta para o fato de que, em -
bo ra exis ta essa gran de quan ti da de de in for ma ções, 
nem sem pre elas se tra du zem em ações con cre tas
de com ba te à fome e de so lu ções para que as pes -
so as pos sam me lho rar sua con di ção de vida.

Evi den te men te, esse não é o pa pel da im pren -
sa, mas pre ci sa mos es tar sem pre aten tos para o
fato de que não po de mos nos con for mar com essa
si tu a ção nem tra tar como nor ma is as vá ri as e ter rí -
ve is no tí ci as que re ce be mos a todo mo men to acer -
ca de ca sos de ex tre ma po bre za e de mi sé ria no
mun do in te i ro. No Bra sil, há 53 mi lhões de pes so as
po bres e, no Pla ne ta, exis tem dois bi lhões de se res
hu ma nos vi ven do aba i xo da li nha da po bre za.

Então, na ver da de, faz-se esse aler ta de que
de ve mos es tar sem pre vol ta dos para as ações que,

ten do em vis ta a pra xis do nos so co ti di a no – quer
na po lí ti ca, quer no Exe cu ti vo – pos sam le var a cabo 
ações que pos sam di mi nu ir o so fri men to hu ma no
na qui lo que é ra di cal men te le gí ti mo, que é a sua ne -
ces si da de de so bre vi vên cia. Então, que ro ape nas
dar re le vo aqui para o lan ça men to do li vro A Fome
que não Sai no Jor nal, di zen do que se tra ta de um
do cu men to, até mes mo, de pes qui sa de to das as in -
for ma ções, pela for ma como es sas in for ma ções são 
tra ta das e, que mu i tas ve zes, já não con se guem se -
quer mais se tra du zir em in dig na ção ou em ação
con cre ta por par te da que les que as sis tem o tem po
todo a tais fa tos.

Então, num mo men to em que se está dis cu tin -
do uma pro pos ta ou sa da de com ba te à fome, que é
o Pro gra ma Fome Zero, do Pre si den te ele i to, Luiz
Iná cio Lula da Sil va, o lan ça men to de um li vro como
esse vem nos aju dar, da mes ma for ma como nos
aju dou o li vro apre sen ta do pelo ex-Go ver na dor Cris -
to vam Bu ar que, A Se gun da Abo li ção. Con si de ro
am bos tra ba lhos re le van tes e, por tan to, de ve re mos
es tar mu i to aten tos para o fato de que, nes te mo -
men to, a so ci e da de bra si le i ra se mo bi li za, as ins ti tu i -
ções pú bli cas es ta rão se mo bi li zan do, as ins ti tu i ções 
de pes qui sa, como a Fun da ção Ge tu lio Var gas, o
Ipea, as en ti da des que li dam com a ques tão da
fome, da po bre za, to das es ta rão se mo bi li zan do. E o 
mais im por tan te é que pos sa mos es tar fa zen do
esse es for ço de com ba te à fome, essa bus ca de fa -
zer com que em nos so País a fome seja zero, con si -
de ran do todo esse acú mu lo dos que já es tão fa zen -
do e dos que ini ci a ram essa jor na da de for ma mu i to
exi to sa, como foi o caso do nos so sa u do so Be ti nho
e da que les que se dis põem, pelo tra ba lho aca dê mi -
co, a nos ofe re cer con tri bu i ções, como a que será
lan ça da, no dia 28, às 19 ho ras e 30 mi nu tos, no
Cen tro Cul tu ral de Bra sí lia.

Eu gos ta ria ape nas de fa zer este re gis tro, por -
que con si de ro mu i to im por tan te que num mo men to
como este to dos pos sam se sen tir par te do pro ble -
ma e par te da so lu ção. Par te das equa ções são co -
lo ca das no sen ti do do com ba te à fome e da fal ta de
opor tu ni da de de vida dig na para as pes so as, mas
tam bém pre ci sa mos dar as res pos tas.

E é nes se sen ti do que que ro aqui en ca i xar o
tra ba lho fe i to pelo pes qui sa dor que lan ça o li vro, ao
qual aca bo de fa zer a re fe rên cia.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te!
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O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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, pedi
a pa la vra para fa zer um re gis tro e pe dir a trans cri -
ção de um do cu men to.

Há al guns dias, o Jor nal Fo lha de S.Pa u lo pu -
bli cou uma ma té ria in ti tu la da “Li ci ta ção da Pe tro -
bras fa vo re ce Estran ge i ro”. Tal ma té ria di zia que a
Pe tro brás iria com prar al gu mas pla ta for mas, exi gin -
do um aço que não te ria no Bra sil, mas ape nas na
No ru e ga.

Com es sas in for ma ções, pro cu rei me cer ti fi car.
Nes se caso, so li ci tei à Pe tro bras uma res pos ta so bre
essa ques tão. Re ce bi, en tão, uma cor res pon dên cia
da Pe tro bras que es cla re ce to dos os pon tos. Qu an to 
a essa ques tão es pe cí fi ca do aço, a Pe tro bras es -
cla re ce que o aço NV-40 ain da não é pro du zi do no
Bra sil, ape nas por que ain da não hou ve de man da
para tal. A Pe tro bras res sal ta que fez con ta to com a
Usi mi nas, no iní cio do ano, e ve ri fi cou que a Usi mi -

nas tem per fe i tas con di ções de fa bri car o aço NV-40 
a cur to pra zo. A úni ca con di ção ne ces sá ria se ria a
cer ti fi ca ção do pro ces so, que é uma ação sim ples.
Vale re gis trar ain da que esse tipo de aço não é fa -
bri ca do ape nas na No ru e ga, mas em vá ri os pa í ses,
sem ma i or com ple xi da de.

Além dis so, a Pe tro bras es cla re ce a ques tão
dos ele tro dos e tam bém do tre i na men to de sol da do -
res. Não vou me ater a de ta lhes, mas gos ta ria de re -
gis trar a li su ra e a se ri e da de com que a Pe tro bras
vem tra tan do a ques tão, agra de cer o en vio dos es -
cla re ci men tos e pe dir a trans cri ção do ofí cio en ca -
mi nha do em sua for ma in te gral.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra, se guin do a re la ção dos ins cri tos, ao Se -
na dor Edu ar do Su plicy. (Pa u sa.)

 Con ce do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro -
cha, por per mu ta com o Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Obri ga -
do, Sr. Pre si den te. Agra de ço tam bém ao Se na dor
Edu ar do Su plicy. Se rei bre ve e ob je ti vo. Te nho dois re -
gis tros a fa zer, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res.

O pri me i ro diz res pe i to a uma pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal que tra mi ta na Casa que con -
si de ro de re le van te im por tân cia e que vai ao en con tro
do que abor dou, nes ta tar de, a Se na do ra Ma ri na Sil -
va: a ques tão da fome no nos so País.

Tra ta-se da Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 21, de au to ria do Se na dor Anto nio Car los Va la da -
res, que al te ra o art. 6º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, para
in clu ir en tre os di re i tos so ci a is do ci da dão a ali men ta -
ção. Já es tão na lis ta: edu ca ção, sa ú de, mo ra dia, tra -
ba lho, la ser, se gu ran ça, pre vi dên cia, pro te ção à ma -
ter ni da de, in fân cia e as sis tên cia aos de sam pa ra dos.
Ago ra, esta PEC que já se en con tra na se gun da ses -
são de dis cus são vai, cer ta men te, me re cer a apro va -
ção des ta Casa e, num fu tu ro bre ve, da Câ ma ra dos
De pu ta dos, fa zen do com que se pos sa des ta car a ali -
men ta ção tam bém como um dos ob je ti vos bá si cos
fun da men ta is do com ba te à po bre za, com re la ção ao
tra ta men to dos ex clu í dos, da que les que se en con -
tram pra ti ca men te à mar gem, aba i xo in clu si ve da li -
nha de po bre za.

Por tan to, lou vo aqui a ini ci a ti va do Se na dor
Anto nio Car los Va la da res. Sou Re la tor da pro pos ta
de emen da cons ti tu ci o nal que re ce beu in clu si ve pro -
fun dos elo gi os da Orga ni za ção das Na ções Uni das
para a Agri cul tu ra e Ali men ta ção – FAO, que, na pes -
soa de seu Con sul tor, Her nan Go mez Bru e ra, fez re -
co nhe ci men tos no sen ti do de que essa PEC pos sa
ser vir de pa râ me tro para toda a Amé ri ca La ti na, para
que es ses pa í ses de fen dam a ali men ta ção como um
dos fun da men tos da de mo cra cia e de com ba te à po -
bre za, nes te Con ti nen te.

O se gun do re gis tro bre ve que faço, Sr. Pre si den -
te, é na ver da de um ape lo ao Go ver no ain da do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, prin ci pal men te
ao Mi nis té rio dos Trans por tes, no que se re fe re à li be -
ra ção de re cur sos à ro do via fe de ral do Esta do do
Ama pá, BR 156. Essa ro do via re ce beu uma emen da
da Ban ca da do Ama pá, no va lor de R$50 mi lhões,
mas ape nas R$4.700 mi lhões fo ram em pe nha dos, e,
até ago ra, ne nhum cen ta vo foi li be ra do, e es ta mos

pra ti ca men te ter mi nan do o ano. Há in for ma ções de
que o Pa lá cio do Pla nal to não pre ten de li be rar mais
ne nhum re cur so re fe ren te à emen da de Ban ca da. E é
la men tá vel que a nos sa ro do via prin ci pal, que fi cou
pra ti ca men te todo o Go ver no do Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so sem re ce ber re cur sos fe de ra is,
que te nha re ce bi do al gum re cur so li be ra do nos anos
de 2000 e 2001, e no va men te, em 2002, che ga mos a
essa si tu a ção de ir res pon sa bi li da de e in con se qüên -
cia do Go ver no Fe de ral, que não li be ra qual quer re -
cur so para a nos sa BR. O Acre, por exem plo, con se -
guiu li be rar R$20 mi lhões para as suas ro do vi as fe de -
ra is, e o Ama pá, zero. Então, há um equí vo co nis so,
por que a ro do via está em cons tru ção, in clu si ve um
tre cho de apro xi ma da men te 30 qui lô me tros foi cons -
tru í do pela em pre sa que está à fren te da obra e não
há re cur sos, até mes mo es ses R$4.700 mi lhões que
es tão em pe nha dos tal vez não se jam li be ra dos.

Fica aqui esse ape lo acom pa nha do do sen ti -
men to de an gús tia do povo do Ama pá, por que a
BR-156, co lu na dor sal do Esta do do Ama pá, que vai
li gar Ma ca pá a Oi a po que e, con se qüen te men te, a
Gu i a na Fran ce sa, ou seja, fará a li ga ção ter res tre do
Mer co sul com a União Eu ro péia, re ce be esse tra ta -
men to to tal men te di fe ren ci a do em re la ção às de ma is
ro do vi as fe de ra is. Pelo que cons ta, pra ti ca men te to -
das as ro do vi as fe de ra is dos de ma is Esta dos re ce be -
ram re cur sos do Orça men to da União, os re cur sos fo -
ram li be ra dos, mas la men ta vel men te a BR-156 nada
re ce beu, para ela nada foi li be ra do.

Fica esse re gis tro e o ape lo para que o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, por in ter mé dio do 
Mi nis tro do Trans por te e da Se cre ta ria-Ge ral da Pre -
si dên cia do Mi nis tro Eu cli des Scal co, te nha um pou co 
mais de sen si bi li da de para com as ques tões do nor te
do país e não es ta be le ça tra ta men to tão di fe ren ci a do.
Li be rou 23 mi lhões de re a is, por exem plo, para o
Acre, apor te jus to e me re ci do, mas não li be ra se quer
um cen ta vo para a ro do via do Ama pá, para a BR-156.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Car los Wil son, Srªs e
Srs. Se na do res, co me mo ra-se, no dia 2 de de zem bro
de 2002, o cen te ná rio da pu bli ca ção de Os Ser tões.
Vale lem brar a fra se de Mon te i ro Lo ba to de que um
país se faz com ho mens e li vros. Não há dú vi da de
am bos: o ho mem Eu cli des da Cu nha e sua obra ma i or 
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Os Ser tões são fa to res do ma i or re le vo na cons tru -
ção da Na ção bra si le i ra.

Embo ra o ho mem Eu cli des te nha há mu i to nos
de i xa do, per ma ne ce o seu exem plo de ad mi rá vel in te -
gri da de in te lec tu al e hu ma na. Per ma ne ce, so bre tu do, 
esse li vro, sin gu lar em toda a li te ra tu ra uni ver sal, ao
qual o ho mem Eu cli des de di cou o me lhor de seus es -
for ços e o bri lho in ten so de sua in com pa rá vel in te li -
gên cia.

Os Ser tões não são, con tu do, pro du to de um só 
ho mem. Por meio dele, ex pres sa-se toda uma co mu -
ni da de, toda uma ex pe riên cia his tó ri ca. Essa ex pe -
riên cia é a dos ha bi tan tes do ser tão, dos ser ta ne jos
de modo ge ral; e é, mu i to par ti cu lar men te, a da co mu -
ni da de dos se gui do res de Anto nio Con se lhe i ro, que
se fi xa ram no ar ra i al de Ca nu dos, per so na gens de
uma ex pe riên cia his tó ri ca de trá gi co des fe cho no ano
de 1897.

Eu cli des da Cu nha nas ceu em 1866, em Can ta -
ga lo, no Rio de Ja ne i ro. Com a per da da sua mãe, aos
3 anos de ida de, o me ni no Eu cli des pas sou a vi ver
com pa ren tes, fre qüen te men te mu dan do de ci da de.
Já ra paz, a es cas sez dos seus re cur sos fi nan ce i ros
con tri bu iu para que es co lhes se o cur so de Esta -
do-Ma i or e Enge nha ria Mi li tar da Esco la Mi li tar, onde
re ce bia um mo des to sol do. Lá to mou con ta to com as
idéi as po si ti vis tas, evo lu ci o nis tas e re pu bli ca nas, que
des fru ta vam de cres cen te pres tí gio nos quar téis.

Ardo ro so re pu bli ca no, Eu cli des vive um epi só -
dio, no ano de 1888, que o faz mo men ta ne a men te fa -
mo so na Ca pi tal do Impé rio. Qu an do da ins pe ção do
Mi nis tro da Gu er ra, o jo vem ca de te lan ça sua es pa da
ao chão, em pro tes to po lí ti co. Eu cli des será, por esse
fe i to, des li ga do da car re i ra mi li tar. Re ce be, en tão,
con vi te de Jú lio Mes qui ta para es cre ver no jor nal A
Pro vín cia de S.Pa u lo, que logo se tor na rá, com a
pro cla ma ção da Re pú bli ca, O Esta do de S. Pa u lo.
Não é à toa, pois, que O Esta do de S.Pa u lo sem pre
re cor da a his tó ria de Eu cli des da Cu nha e de Os Ser -
tões. Afi nal de con tas, suas his tó ri as se con fun dem.
Tra ta-se de uma his tó ria em que Eu cli des da Cu nha
teve um pa pel fun da men tal, con tri bu in do para que O
Esta do de S.Pa u lo se tor nas se um dos prin ci pa is jor -
na is de nos so con ti nen te.

A mu dan ça do re gi me fez com que Eu cli des fos -
se re con du zi do ao Exér ci to, con clu in do o cur so de
Enge nha ria Mi li tar e re ce ben do a pa ten te de pri me i -
ro-te nen te. Não se adap tou, en tre tan to, à car re i ra mi -
li tar e pas sou a tra ba lhar como en ge nhe i ro para o Go -
ver no de São Pa u lo, ao mes mo tem po em que vol tou
a co la bo rar na im pren sa.

Os acon te ci men tos da guer ra de Ca nu dos le -
vam-no a es cre ver dois ar ti gos so bre o as sun to e, em
se gui da, a vi a jar para o pal co das ope ra ções, como
cor res pon den te de O Esta do de S.Pa u lo, em pe -
nhan do-se em re la tar os even tos da quar ta e úl ti ma
ex pe di ção das tro pas go ver nis tas, bem como a ana li -
sar os an te ce den tes, o con tex to e o sig ni fi ca do do
con fli to.

O li vro Os Ser tões será es cri to ao lon go dos 4
ou 5 anos se guin tes, prin ci pal men te em São José do
Rio Par do, no in te ri or de São Pa u lo, onde tra ba lha na
re cons tru ção de uma pon te. O es co po do li vro tor -
na-se mu i to mais am plo do que o das re por ta gens
que o an te ce de ram. Se guin do as ori en ta ções de ter -
mi nis tas vi gen tes na épo ca, Eu cli des pre ten de ex pli -
car o mo men to his tó ri co pela ação do meio e da raça,
di vi din do o li vro em três par tes que lhes cor res pon -
dem: a ter ra, o ho mem, a luta. Ade ma is, sua vi são do
con fli to en tre os cam po ne ses e as tro pas go ver nis tas
so fre subs tan ci al mu dan ça.

Sr. Pre si den te, um fato mar can te para qual quer
um que se aven tu re por Os Ser tões, de Eu cli des da
Cu nha, é o seu es ti lo. Pa re cen do, de iní cio, tão im pe -
ne trá vel quan to à ca a tin ga vai, aos pou cos, ar re ba -
tan do nos sa ima gi na ção e emo ção. A sua des cri ção
da ter ra ser ta ne ja re ce be, jun ta men te com as con tri -
bu i ções dos mais di ver sos co nhe ci men tos ci en tí fi cos
da épo ca, uma im pres si o nan te dra ma ti ci da de, pela
qual os ele men tos na tu ra is ga nham vida e se fa zem
qua se hu ma nos.

A ca rac te ri za ção da ex pe riên cia hu ma na nos
ser tões nor des ti nos é tão bri lhan te quan to co mo ven -
te, em que pe sem os vá ri os re pa ros que de vem ser fe -
i tos. Pre so aos es que ma tis mos de um pen sa men to
ra cis ta que pas sa va en tão por ci en tí fi co, Eu cli des pre -
o cu pa-se com a sor te do ho mem bra si le i ro em ge ral,
pro du to da mes ti ça gem de vá ri as et ni as. O ser ta ne jo,
par ti cu lar men te, ex pres sa ria a per sis tên cia de ele -
men tos mais ar ca i cos, re fra tá ri os ao in flu xo da ci vi li -
za ção que che ga va pelo li to ral.

Qu an do Eu cli des da Cu nha erra pela ciên cia,
que tan to evo lu iu des de seu tem po, ele logo acer ta
pela po e sia, pe las qua li da des ex cep ci o na is do es cri -
tor. Em ou tras pa la vras, acer ta por sua sen si bi li da de
de ob ser va dor, agu da men te aten ta aos so fri men tos e 
gran de zas dos se res hu ma nos co muns. Assim é que
o re tra to do ser ta ne jo, mes mo so fren do das dis tor -
ções de cer tos pre con ce i tos, sai mar ca do por pro fun -
da em pa tia. Sua apa rên cia, des gra ci o sa e fa ti ga da à
pri me i ra vis ta, es con de um di na mis mo e ener gia que
im pres si o nam, tão logo os acon te ci men tos o exi jam.
“É an tes de tudo um for te”, na ex pres são an to ló gi ca,
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aque le que en fren ta sem aba ti men to ou que i xa as du -
ras li des, as ad ver si da des do ser tão.

O Sr. José Sar ney  (PMDB – AP) – Con ce de-me 
V. Exª um apar te? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu i ta hon ra, Se na dor José Sar ney, con ce do o
apar te a V. Exª, que tão bem co nhe ce a li te ra tu ra bra -
si le i ra e, ob vi a men te, Os Ser tões, de Eu cli des da Cu -
nha.

O Sr. José Sar ney (PMDB – AP) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, que ro as so ci ar-me ao re gis tro que
V. Exª faz, nes ta tar de, dos 100 anos da pu bli ca ção de 
Os Ser tões, de Eu cli des da Cu nha. V. Exª tem sido
um ho mem que se pre o cu pa não só com os fa tos po lí -
ti cos des te País, mas tam bém, nos di ver sos mo men -
tos em que nós to dos de ve mos lem brar fi gu ras da
nos sa li te ra tu ra, even tos da nos sa his tó ria li te rá ria, V.
Exª tem sem pre com pa re ci do a essa tri bu na. V. Exª
hoje, nes ta tar de, ex pres sa um sen ti men to que é mu i -
to bom de ser ex pres so pela clas se po lí ti ca bra si le i ra
di an te de um fato tão ex tra or di ná rio como este, da co -
me mo ra ção dos 100 anos de um li vro que pas sou a
ser uma obra de fi ni ti va na his tó ria da li te ra tu ra des te
País, Os Ser tões. É um li vro mo nu men tal. Qu an do
co me ça a ler as 60 pri me i ras pá gi nas, de di ca das à
des cri ção da ter ra, o le i tor não se sen te de ses ti mu la -
do quan do en fren ta as ou tras 150 pá gi nas, em que
ele des cre ve o ho mem de uma ma ne i ra ma gis tral,
para fi nal men te en trar no que se re fe re à luta de Ca -
nu dos, que é a ter ce i ra par te do li vro. De lin gua gem
do mi na do ra, vai ao poé ti co para de po is des cer ao ci -
en tí fi co; e não fica só nos de ta lhes, mas tam bém nos
gran des vôos com que ele pro cu ra de fi nir o cor po
des se li vro tão bem cons tru í do. Qu an do che ga mos
àque le de ses pe ro das pá gi nas fi na is, nos so co ra ção
se di la ce ra. Ago ra tive a opor tu ni da de de re ler mais
uma vez Os Ser tões, por que fui con vi da do a fa zer o
pre fá cio de sua edi ção co me mo ra ti va des te ano, e
pude ter a no ção de como é gi gan tes ca a obra de Eu -
cli des da Cu nha. S. Sª dis se que não é um li vro de de -
fe sa – é de de nún cia –, pro fun da men te de di ca do a
es tu dar o ho mem e as sub-ra ças do ser tão, e que
cons ti tu em a par te fun da men tal do li vro. Ele é pes si -
mis ta quan do diz que aque le sim pló rio ho mem do
ser tão, na fi gu ra do ja gun ço e do ta ba réu, a ci vi li za -
ção des tru i ria. So mos tes te mu nhas de que eles per -
ma ne cem ain da nos ser tões bra si le i ros, prin ci pal -
men te nos ser tões onde se de sen ro lou a Gu er ra de
Ca nu dos. Ve ri fi ca mos que, de cer to modo, nas ve lhas 
ra ças do Bra sil, po de mos ter uma lon ga vi são des se
tem po todo. Pre su me-se que a ins pi ra ção para o
nome do li vro Os Ser tões te nha vin do de quan do ele

leu uma crô ni ca de Ma cha do de Assis, so bre o li vro
de Co e lho Neto, meu con ter râ neo, quan do es cre veu
um li vro so bre ser tões. Nes sa crô ni ca, Ma cha do de
Assis fala que ain da ha via de sur gir um es cri tor para
es cre ver um li vro so bre ser tões. E esse es cri tor apa -
re ce: Eu cli des da Cu nha, a quem Ma cha do con vi dou
a in gres sar na Aca de mia Bra si le i ra de Le tras. Mas ele 
não quis. Pe diu a Rio Bran co que o con ven ces se a in -
gres sar na Aca de mia Bra si le i ra de Le tras. Como V.
Exª mes mo fi xou, esse foi um li vro es cri to em São Pa -
u lo, em Rio Par do, quan do ali pas sou 30 anos ser vin -
do, em sua car re i ra mi li tar. Em 3 anos es cre veu o li vro, 
de 1898 a 1901. O li vro saiu em 1902, pe los Edi to res
Lam bert, e en con trou gran de su ces so. Da pri me i ra
vez não hou ve exa ta men te um gran de su ces so, mas,
a par tir da se gun da edi ção, quan do o pró prio Eu cli des 
dis se que de se ja va fa zer aque la edi ção como de fi ni ti -
va e res pon deu a al gu mas in da ga ções, aí, en tão, o li -
vro ga nhou sua in de pen dên cia como gran de obra.
Eu cli des pas sou a ser o au tor dos ser tões, as sim
como o ser tão pas sou a do mi nar a fi gu ra de Eu cli des
da Cu nha. Re al men te, V. Exª apon ta um mo men to
dos mais ex tra or di ná ri os da li te ra tu ra bra si le i ra quan -
do, aqui no Se na do, re lem bra, nes ta tar de, o cen te ná -
rio de Os Ser tões. Enquan to exis tir nes te País o ho -
mem, a li te ra tu ra, a for ça da pa la vra es cri ta, evi den te -
men te Os Ser tões es ta rá in clu í do como um dos li vros 
mais de fi ni ti vos já cri a dos pela in te li gên cia do nos so
País. Mu i to obri ga do a V. Exª pela gen ti le za de con ce -
der-me par ti ci par des se dis cur so bri lhan te que pro fe -
re nes te ins tan te.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor José Sar ney. V. Exª de mons -
tra co nhe ci men to em pro fun di da de des sa obra tão
im por tan te para a His tó ria do Bra sil, a his tó ria de nos -
sa li te ra tu ra, que vem sen do co me mo ra da de inú me -
ras for mas, seja ali em São José do Rio Par do, seja na 
Ba hia, na ter ra de Ca nu dos.

Tive opor tu ni da de de co nhe cer a re gião de Os
Ser tões quan do Lula fez a sua ca ra va na de ci da da nia 
vin do des de Per nam bu co até São Pa u lo, São Ber nar -
do, pas san do pela re gião de Ca nu dos. Ali pude ve ri fi -
car, não pro pri a men te Ca nu dos, que hoje está sob as
águas da re pre sa ali cri a da, mas o lo cal onde às ve -
zes res sur ge.

V. Exª, como aque le que es cre ve o pre fá cio do
men ci o na do li vro, tor na-se, en tão, par ce i ro de uma
ou tra no tá vel es cri to ra bra si le i ra, tal vez aque la que
mais apro fun da da men te es cre veu so bre Os Ser tões
e que, pela Edi to ra Áti ca, es cre veu um pre fá cio bem
como a edi ção crí ti ca tão no tá vel, Pro fes so ra Wal ni ce
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No gue i ra Gal vão, na sé rie Bom Li vro Espe ci al, Eu cli -
des da Cu nha, Os Ser tões – Cam pa nha de Ca nu dos.

Pre za do Se na dor José Sar ney, há uma pas sa -
gem des te pre fá cio que me co mo veu. Vou ler uns tre -
chos, em ho me na gem a Wal ni ce No gue i ra Gal vão:

Tal é, em li nhas ge ra is, a com ple xa
ques tão da com po si ção de Os Ser tões. E a 
ma ne i ra como o tex to a en fren ta está à al tu -
ra, ao pôr em jogo re cur sos nada sim plis tas
ou li ne a res, acen tu a dos pe las ga las de uma 
re tó ri ca do ex ces so e pela exa cer ba ção de
um dis cur so per su a si vo. Para amar rar a ma -
té ria, Eu cli des to mou ain da em pres ta da dos 
ca nu den ses mi le na ris tas e mes si a nis tas –
que ali se con cen tra ram para es pe rar o Ju í -
zo Fi nal anun ci a do pela che ga da do novo
sé cu lo, numa vida de ora ção e pe ni tên cia
para sal var a alma – a vi são es ca to ló gi ca. E
mos tra como, atra vés da in ver são de mo nía -
ca das ima gens bí bli cas que pre si dem à
cren ça sal va ci o nis ta, é pos sí vel ade rir ao
pon to de vis ta de les. Isto se efe ti va atra vés
da mi me se do gran de sin tag ma nar ra ti vo da
Bí blia, por meio do qual é tra ça do o arco
que vai da cri a ção do ar ra i al de Ca nu dos, o
Gê ne sis bí bli co, até seu ani qui la men to pelo
fogo, o Apo ca lip se, em con jun ção com as
pro fe ci as das sa gra das Escri tu ras.

Eu cli des, por sua for ma ção como en -
ge nhe i ro mi li tar, era adep to do pro gres so e
da ciên cia, o que já se vê na es co lha da
pro fis são. Nun ca lhe ti nha ocor ri do que a
mo der ni za ção é ca u sa de do res e per das
para os po bres, os qua is cha ci na sem pi e -
da de quan do os en con tra em seu ca mi nho.
Abrir uma es tra da de fer ro. Esca var uma
bar ra gem. Per fu rar uma mina. Implan tar um
ae ro por to ou base aé rea. Urba ni zar o cen tro 
de uma ci da de. Au to ma ti zar uma fá bri ca.
Ado tar a re en ge nha ria em uma em pre sa.
Gri lar, re gis trar no car tó rio e cer car áre as
de vo lu tas, tor nan do de um só aqui lo que era 
de to dos. De sa ti var ou re lo ca li zar uma in -
dús tria. Ali nhar a eco no mia de um país ao
mer ca do glo ba li za do. Ou mes mo subs ti tu ir
uma mo nar quia por uma re pú bli ca.

São to dos, em di fe ren tes ins tân ci as,
fe nô me nos da mo der ni za ção. Tan to Eu cli -
des acre di ta va nela que ter mi na por con de -
nar a guer ra no fe cho do li vro, di zen do que
os ca nu den ses de vi am ter sido tra ta dos a

car ti lha e não a bala, con clu in do pela ilu são
ilus tra da de acre di tar na edu ca ção como pa -
na céia para a ini qüi da de.

Gos ta ria, Se na dor José Sar ney, de in for mar V. Exª
e de trans mi tir-lhe um con vi te. O Te a tro Ofi ci na, na
Bela Vis ta, no pró xi mo dia 2, às 18 ho ras, apre sen ta -
rá Os Ser tões, sob a di re ção de José Cel so Mar ti nez 
Cor rea, que tam bém faz o pa pel de Anto nio Con se -
lhe i ro. Cer ta men te, José Cel so gos ta ria, se pos sí vel,
de con tar tam bém com a pre sen ça de V. Exª.

E que ro aqui ho me na ge ar José Cel so Mar ti nez
Cor rea por esse seu tra ba lho. Há anos, ele o vem pre -
pa ran do para apre sen tá-lo ago ra, por oca sião da co -
me mo ra ção dos cem anos.

As des cri ções de Eu cli des da Cu nha, da co mu -
ni da de de Ca nu dos e de seu lí der, bem como o seu
re la to e a sua in ter pre ta ção do con fli to ar ma do em
que aque la foi di zi ma da, ca rac te ri zam a obra.

Para Eu cli des da Cu nha, tão mar ca do pelo Po si -
ti vis mo, o ce a ren se Anto nio Ma ci el, dito o Con se lhe i -
ro, de ve ria ser “um do cu men to vivo de ata vis mo”, um
caso pa to ló gi co de “psi co se pro gres si va”, que en trou
“para a his tó ria como po de ria ter ido para um hos pí -
cio”. Eu cli des re co nhe ce, en tre tan to, que o que faz
com que Anto nio Con se lhe i ro não se tor ne um sim -
ples lou co é o fato de que ex pres sa em pro fun di da de
o mun do de onde sur ge e em que pas sa a ser um pro -
ta go nis ta de re le vo. Esse “gran de ho mem pelo aves -
so”, como o ca rac te ri za, é ca paz de ges tos e ações
ver da de i ra men te gran di o sos. 

Após duas dé ca das de pe re gri na ções no in te ri -
or do Nor des te, a prin cí pio so li tá ri as, Anto nio Con se -
lhe i ro vai re u nin do um nú me ro cada vez ma i or de fiéis 
em tor no de si. Estes mos tram-se pron tos a se gui-lo
aon de quer que vá, a ou vir suas pré di cas, a par ti ci par
de seus mu ti rões para cons tru ir igre jas e ce mi té ri os,
ob ten do ape nas o su fi ci en te para vi ver. Seus ser -
mões fa lam do des man te lo dos tem pos de en tão, dos
er ros nos cos tu mes, da la men tá vel se pa ra ção en tre a 
Igre ja e o Esta do que ad ve io da Re pú bli ca, de um
mun do me lhor que se avi zi nha.

Co me çam os con fli tos com as au to ri da des ci vis
e re li gi o sas, as sim como com os de ten to res do po der
eco nô mi co, pre o cu pa dos com a cres cen te po pu la ri -
da de do Con se lhe i ro. Este vai pro cu rar abri go com
sua gen te na ve lha fa zen da de Ca nu dos, aban do na da 
à be i ra do rio Vaza-Bar ris, pro te gi da pe las ser ras do
Cam ba io e Ca na bra va. Lá é fun da do o Impé rio de
Belo Mon te, que cres ce ver ti gi no sa men te. Os mo ra -
do res, ho mens, mu lhe res e cri an ças, aju dam-se uns
aos ou tros na cons tru ção das ca sas; os ali men tos são 
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igual men te dis tri bu í dos. To dos os que che gam à co -
mu ni da de e as sim o de se jam são a ela in te gra dos,
num es pí ri to co mu ni tá rio que faz lem brar A Uto pia,
de Tho mas Mo rus, e to dos aque les que que rem cons -
tru ir um mun do mais so li dá rio.

Ini ci am-se as ex pe di ções mi li ta res con tra a ci -
da de de Belo Mon te ou Ca nu dos, já en tão com uma
po pu la ção es ti ma da en tre 10 e 25 mil ha bi tan tes, o
que a tor na va uma das mais po pu lo sas da Ba hia. As
duas pri me i ras ex pe di ções fo ram pron ta men te re cha -
ça das. A ter ce i ra, pre pa ra da com es tar da lha ço e mu i -
tos re cur sos, re ú ne 1.300 sol da dos sob o co man do
do Co ro nel Mo re i ra Cé sar, que é mor to no pri me i ro
ata que. A der ro ta faz-se com ple ta, re que ren do uma
nova ex pe di ção, com 8 mil ho mens e po de ro so apa ra -
to bé li co,que ter mi na por in cen di ar a ci da de de Ca nu -
dos e mas sa crar os seus ha bi tan tes.

Acom pa nhan do a guer ra de per to, a vi são ma ni -
que ís ta de Eu cli des da Cu nha, da luta da ci vi li za ção
pro gres sis ta e re pu bli ca na con tra a bar bá rie mo nar -
quis ta e fa ná ti ca, des mo ro na. A cru el da de e a co var -
dia em pre ga das pe las for ças go ver nis tas são des cri -
tas em seu li vro de modo pun gen te, sem fal se a men -
tos. A cam pa nha mi li tar, que se que ria glo ri o sa, apa -
re ce em tin tas som bri as, de nun ci an do Eu cli des o
mas sa cre or ga ni za do, a prá ti ca sis te má ti ca das exe -
cu ções su má ri as.

Não fal tam, en tre tan to, em Os Ser tões, mo -
men tos em que os com ba ten tes de mons tram he ro -
ís mo e in ten sa co ra gem. Eu cli des ma ni fes ta lar ga
ad mi ra ção pela per sis tên cia e fir me za dos ja gun ços
de Ca nu dos, lu tan do nas con di ções mais ad ver sas,
as so la dos pela des nu tri ção e pela su pe ri o ri da de das 
ar mas ad ver sá ri as. Um des tes epi só di os mar can tes
é o do pri si o ne i ro ne gro, de apa rên cia trans tor na da
pe los ri go res da luta e pela fome, que mos tra es pan -
to so brio no mo men to de sua exe cu ção im pro vi sa da. 
Como o cabo de es qua dra que pro cu ra va cin gir-lhe
o pes co ço com a cor da ti ves se di fi cul da de em de -
sin cum bir-se da ta re fa, pela ma i or es ta tu ra do con -
de na do, este mes mo o aju da, tran qüi la men te aje i -
tan do a cor da e en la çan do o pró prio pes co ço. Nes te 
mo men to, re ve lam as pa la vras co mo ve do ras de Eu -
cli des:

Re ti fi ca ra-se de sú bi to a en ver ga du ra
aba ti da do ne gro, apru man do-se, ver ti cal e
rí gi da, numa bela ati tu de sin gu lar men te al ti -
va. A ca be ça fir mou-se-lhe so bre os om -
bros, que se re tra í ram di la tan do o pe i to, al -
ça da num ges to de sa fi a dor de so bran ce ria
fi dal ga, e o olhar, num lam pe jo va ro nil, ilu mi -

nou-lhe a fron te. Se guiu im pas sí vel e fir me;
mudo, a face imó vel, a mus cu la tu ra gas ta
du ra men te em re le vo so bre os os sos, num
de sem pe no im pe cá vel, fe i to uma es tá tua,
uma ve lha es tá tua de titã, so ter ra da ha via
qua tro sé cu los e aflo ran do, de ne gri da e mu -
ti la da, na que la imen sa ru i na ria de Ca nu dos.

A epo péia san gren ta tes te mu nha da por Eu cli -
des da Cu nha, as sim como o con ta to di re to com a
ter ra e o ho mem ser ta ne jos, al te ram em pro fun di da -
de sua com pre en são da pro ble má ti ca que dera ori -
gem ao con fli to. O que mo via a co mu ni da de de Belo
Mon te não era a ques tão po lí ti ca, mas uma mu i to
mais pro fun da ques tão so ci al. O di vór cio en tre as ci -
vi li za ções do li to ral e do ser tão de ve ria ser su pe ra -
do. Con de nan do a guer ra, Eu cli des con clu ía o li vro
di zen do que os ser ta ne jos de vi am ser edu ca dos e
in te gra dos ao con jun to da Na ção, tra ta dos à car ti lha 
e não à bala.

O de cor rer do tem po, no en tan to, trou xe no vas e
mais com ple tas abor da gens da co mu ni da de de Belo
Mon te e do seu trá gi co con fron to com as for ças go -
ver nis tas. Rui Facó e Nel son Wer neck So dré pas sa -
ram a in ter pre tar o epi só dio como uma ma ni fes ta ção
de con fli to en tre clas ses so ci a is. Nas pa la vras de Rui
Facó, pu bli ca das em 1963, 

O mo vi men to mes siâ ni co de Ca nu dos, 
sob a li de ran ça ca ris má ti ca de Anto nio Vi -
cen te Men des Ma ci el, foi ex pres são da ex -
tre ma po bre za das mas sas ru ra is, em luta
ar ma da con tra os po ten ta dos la ti fun diá ri os,
e não sim ples men te uma con se qüên cia de
fa na tis mo re li gi o so.

Não se pode de i xar de res sal tar a imen sa im por -
tân cia da de di ca ção do his to ri a dor ser gi pa no José
Ca la sans para am pli ar nos sos co nhe ci men tos dos
even tos de Ca nu dos. Ele co me çou suas pes qui sas
ain da na dé ca da de 40, en tre vis tan do vá ri os dos so -
bre vi ven tes e le van tan do inú me ras ou tras fon tes.
Des pi do dos pre con ce i tos de um sé cu lo atrás, José
Ca la sans, que fa le ceu no ano pas sa do, aos 85 anos,
de sen vol veu pro fun da em pa tia com a co mu ni da de
de sa pa re ci da de Belo Mon te, che gan do a de fi nir-se
como um “con se lhe i ris ta”. 

Há, de fato, mu i to a ser va lo ri za do na que la ma -
lo gra da ex pe riên cia co mu ni tá ria, na qual se nota,
hoje, o em pe nho para fa zer com que as pes so as des -
va li das do ser tão ti ves sem sua dig ni da de re co nhe ci -
da, in de pen den te men te de qua is quer de ter mi nan tes
so ci o e co nô mi cos ou ét ni cos. Cons ta ta mos, na cons -
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tru ção do ar ra i al de Ca nu dos, in tu i ções pro fun das
dos con ce i tos de ci da da nia e de jus ti ça so ci al.

É pre ci so ir além de Eu cli des da Cu nha em
bus ca da ver da de his tó ri ca mais com ple ta so bre a
co mu ni da de de Ca nu dos e a guer ra que a ex ter mi -
nou, Sr. Pre si den te, Se na dor Bel lo Par ga. O que não 
é pos sí vel é dis pen sar mos o imen so e ma gis tral le -
ga do eu cli di a no, que tan to am plia nos sa cons ciên cia 
da Na ção bra si le i ra, com sua gran de za e seus pro -
ble mas. Sem Os Ser tões, sem o vi gor de seu pen -
sa men to e de sua ex pres são ar tís ti ca, o mo vi men to
li de ra do por Anto nio Con se lhe i ro es ta ria mu i to mais
es que ci do, como tan tas ou tras or ga ni za ções co mu -
ni tá ri as e re vol tas po pu la res es ma ga das pela re -
pres são dos po de ro sos.

Abro um pa rên te se, Sr. Pre si den te, para agra de -
cer a con tri bu i ção do as ses sor João Fran cis co, do Se -
na do Fe de ral, que me aju dou na ela bo ra ção de tal
me mó ria so bre a obra Os Ser tões.

Intro du zin do na cons ciên cia his tó ri ca bra si le i ra
a “pes soa co le ti va”, no di zer de Wal ni ce No gue i ra
Gal vão, di ri gin do um olhar in te res sa do e co mo vi do
aos po bres do ser tão, Eu cli des da Cu nha pôde su pe -
rar as li mi ta ções da épo ca e tra zer até os dias de hoje
o seu vi vís si mo ape lo pelo fim das de si gual da des
imen sas que di vi dem a so ci e da de bra si le i ra.

Pos sa o co nhe ci men to e a me mó ria de Os Ser -
tões nos en cher de ener gi as, ain da mais ago ra que o
Bra sil ele ge Pre si den te da Re pú bli ca uma das pes so -
as que es tão hon ran do a me mó ria da que les que vi ve -
ram em Ca nu dos. Re fi ro-me, ob vi a men te, a Luiz Iná -
cio Lula da Sil va, que há pou cos dias, quan do foi ao
in te ri or de Per nam bu co, a Ca e tés e Ga ra nhuns, con -
for me no ti ci ou a im pren sa, foi sa u da do nas ruas por
toda a po pu la ção das duas ci da des. Ali es ta va al guém 
que per cor re ra, há pou cos anos, no va men te, a tra je -
tó ria que fez quan do me ni no, sa in do da ca a tin ga e de
lu ga res como Ca nu dos.

Pos sam os bra si le i ros ver, pre sen ci ar e tes te -
mu nhar a trans for ma ção de nos sa Na ção na di re ção
de uma ci vi li za ção jus ta, como to dos aque les que ha -
bi ta ram Ca nu dos ao tem po de Anto nio Con se lhe i ro
tan to que ri am. Se na dor José Sar ney, te nho a con vic -
ção de que o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va con -
tri bu i rá em mu i to para que essa es pe ran ça seja efe ti -
va men te re a li za da.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, o Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Bel lo Par ga.

O SR. PRESIDENTE (Bel lo Par ga) – A Pre si -
dên cia, nos ter mos da alí nea “a” do in ci so II do §1º do
art. 40 do Re gi men to, pro põe seja in di ca do o Se na dor 
Ro meu Tuma como ob ser va dor par la men tar para
acom pa nhar os tra ba lhos da Assem bléia-Ge ral das
Na ções Uni das em Nova Yorque, além dos no mes an -
te ri or men te in di ca dos.

Em vo ta ção a in di ca 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 da.

O SR. PRESIDENTE (Bel lo Par ga) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Mo re i ra Men des, Ro me ro
Jucá, a Srª Se na do ra Ma ria do Car mo Alves e o Sr.
Se na dor Ade mir Andra de en vi a ram dis cur sos à Mesa
para se rem pu bli ca dos, na for ma do dis pos to no art.
203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais uma vez
tra go a esta Casa um pro ble ma que vol ta a ame a çar 
a vida de mu i tos bra si le i ros. A vida de mais de 60
mil do en tes re na is crô ni cos, que ne ces si tam de ser -
vi ços de he mo diá li se, está se ri a men te ame a ça da.
Não po de mos nos es que cer da tra gé dia de 1996,
quan do 42 pa ci en tes re na is crô ni cos mor re ram
numa clí ni ca de Ca ru a ru, em Per nam bu co. E não é
de ma is afir mar, Srªs e Srs. Se na do res, que uma
nova tra gé dia está por acon te cer.

O pro ble ma é tão gra ve que a Asso ci a ção Bra si -
le i ra dos Cen tros de Diá li se e de Trans plan te –
ABCDT, en ti da de que con gre ga as mais de 500 clí ni -
cas que fa zem a he mo diá li se no País, en trou com
ação na Jus ti ça res pon sa bi li zan do cri mi nal men te o
Sr. Mi nis tro da Sa ú de pela in te gri da de fí si ca des ses
mais de 60 mil pa ci en tes re na is crô ni cos.

A de fa sa gem na re mu ne ra ção pelo Sis te ma
Úni co de Sa ú de – SUS em ra zão dos ser vi ços de
diá li se pres ta dos por es sas clí ni cas é a gran de res -
pon sá vel por essa trá gi ca si tu a ção. A di re ção da
ABCDT foi, por di ver sas ve zes nes te ano, ao Mi -
nis té rio da Sa ú de; che gou a con ver sar com o pró -
prio Mi nis tro Bar jas Ne gri, mas o Go ver no Fe de ral
con ti nua ir re du tí vel. Não ha ve rá, pelo me nos nes te 
Go ver no, ne nhum re a jus te nes ta re mu ne ra ção às
clí ni cas.

Antes de ex pli car com de ta lhes os ar gu men tos
a fa vor da ne ces si da de de um au men to ur gen te da re -
mu ne ra ção em pe los me nos 50% dos atu a is va lo res,
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gos ta ria que as Srªs e os Srs. Se na do res to mas sem
co nhe ci men to do nú me ro de pes so as atin gi das por
este gra ve pro ble ma. Ao todo, exis tem hoje no Bra sil
cer ca de 100 mil do en tes re na is crô ni cos que ne ces -
si tam de he mo diá li se, mas so men te um pou co mais
da me ta de des se con tin gen te tem aces so ao ser vi ço.
Na ma i o ria das ve zes, es ses pa ci en tes são che fes de
fa mí lia. Sem eles, es sas fa mí li as fi ca rão se ri a men te
pre ju di ca das.

Se mul ti pli car mos o nú me ro de do en tes pelo
de fa mi li a res, che ga mos a 400 mil pes so as en vol vi -
das, di re ta e in di re ta men te, com a do en ça e seu tra -
ta men to. Como eu já dis se, as clí ni cas es tão às por -
tas da fa lên cia; mu i tas já fa li ram. Não há di nhe i ro
para pa gar as dí vi das. Os me di ca men tos e equi pa -
men tos são im por ta dos, co ta dos em dó lar. A água
para fa zer o tra ta men to tem que ser tra ta da – e mu i -
to bem tra ta da. Va mos ima gi nar que es sas clí ni cas
man te nham uma mé dia de 10 fun ci o ná ri os cada uma 
para fa zer a he mo diá li se. São 500 clí ni cas. Mul ti pli -
can do este nú me ro por dez, che ga re mos a 5 mil pes -
so as en vol vi das no tra ta men to mé di co. Estes tam -
bém são che fes de fa mí lia. Mul ti pli can do por qua tro,
te re mos 20 mil pes so as que de pen dem do bom fun -
ci o na men to das clí ni cas. Re su min do: é um nú me ro
mu i to gran de de bra si le i ros que, por obra e gra ça da 
fal ta de von ta de po lí ti ca do Go ver no Fe de ral, está
com suas vi das ame a ça das.

Ain da mais, Sr. Pre si den te: con ver san do com os 
di ri gen tes da ABCDT e até com pa ci en tes re na is crô -
ni cos, to mei co nhe ci men to de que exis tem pes so as
no Go ver no Fe de ral, mais es pe ci fi ca men te no Mi nis -
té rio da Sa ú de, que não se im por tam com o nú me ro
de pa ci en tes e mu i to me nos com a re mu ne ra ção das
clí ni cas. Pen sam sim ples men te que o nú me ro de 60
mil pes so as é pou co para ten tar se re sol ver o pro ble -
ma com sen sa tez e um pou co de ci da da nia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o que
mais cha ma a aten ção nes te pro ble ma é que o ar ca -
bou ço le gal exis ten te, fir ma do por leis, obri ga o Go -
ver no a dar uma re mu ne ra ção de cen te aos cen tros
de diá li se. De po is da tra gé dia de Ca ru a ru (PE), o en -
tão Mi nis tro da Sa ú de, José Ser ra, re for mu lou o sis -
te ma de aten di men to de he mo diá li se e trans plan te
em todo o País. Uma ba te ria de ins tru men tos re gu la -
do res e ver bas para aqui si ção de equi pa men tos e
tre i na men to de pes so al trans for mou o aten di men to
aos pa ci en tes re na is; o Bra sil pas sou a ser um exem -
plo para o mun do.

Mas este ser vi ço de ex ce lên cia, cri a do pelo Go -
ver no Fe de ral, du rou pou co. As ver bas co me ça ram a

fu gir pelo ralo, a in fla ção dos pre ços dos ser vi ços
(água, ener gia elé tri ca, te le fo ne, fre tes, com bus tí vel)
au men tou ver ti gi no sa men te, em bo ra sem nun ca fa -
zer par te im por tan te dos cál cu los dos me di do res ofi -
ci a is da in fla ção. Infe liz men te, a si tu a ção vol tou a ser
como era an tes de 1966: o caos eco nô mi co e fi nan ce -
i ro das clí ni cas. Hoje, exis tem clí ni cas no Bra sil que
es tão ro lan do dí vi das de mais de R$1 mi lhão jun to a
for ne ce do res de me di ca men tos e equi pa men tos im -
por ta dos.

Nos Esta dos Uni dos, o go ver no paga em mé dia
US$180 por ses são de he mo diá li se às clí ni cas au to ri -
za das. Aqui no Bra sil, a mé dia não ul tra pas sa os
US$30, e isto quan do o SUS não atra sa o pa ga men to
às clí ni cas, o que é co mum acon te cer. Cada ses são
dura cer ca de qua tro ho ras, o que mal dá para pa gar a 
con ta de ener gia elé tri ca e de água. Nos úl ti mos cin co 
anos, o Mi nis té rio da Sa ú de con ce deu ape nas um
úni co re a jus te, de 15%, na re mu ne ra ção dos hos pi ta -
is pú bli cos, fi lan tró pi cos e par ti cu la res. A ma i o ria dos
equi pa men tos é im por ta da, e seus pre ços re fle tem a
alta do dó lar. O sis te ma, de fi ni ti va men te, en trou em
co lap so.

Não de ve mos nos es que cer: os pa ci en tes re na -
is têm de ser aten di dos a cada 72 ho ras, caso con trá -
rio, mor rem. De vem ser tra ta dos em clí ni cas ou hos pi -
ta is pró xi mos às suas ca sas ou ci da des – pre ci sam
de três ses sões se ma na is.

Pa í ses vi zi nhos ao nos so, como Argen ti na, Pa -
ra guai e Uru guai, pa gam aos cen tros uma mé dia de
US$140 por ses são de diá li se. Na Fran ça, esse va lor
atin ge a casa dos US$350. O pró prio Go ver no Fe de -
ral co bra dos pla nos de sa ú de e em pre sas de se gu ro
um va lor ta be la do de R$160,81 por ses são de he mo -
diá li se, pelo aten di men to pres ta do aos cli en tes des -
sas em pre sas por meio do SUS.

Só para fa zer uma com pa ra ção: com os US$30
pa gos pelo SUS aos cen tros, con si de ran do-se uma
uni da de de diá li se que aten da 48 pa ci en tes, po de mos 
afir mar com se gu ran ça, se gun do le van ta men to fe i to
pela Fun da ção Insti tu to de Pes qui sas Eco nô mi cas da 
USP, que uma uni da de au tô no ma de diá li se gas ta ria
R$167,02. Em uma uni da de de hos pi tal par ti cu lar,
esse gas to se ria de R$153,70.

Ou tro dado, que che ga a ser hu mi lhan te: com os 
US$30 do SUS, o Bra sil ocu pa a úl ti ma po si ção no
mun do em ter mos do va lor des sa re mu ne ra ção.

Nun ca é de ma is re pe tir: os al tos cus tos ope ra ci -
o na is dos ser vi ços de diá li se, que uti li zam, no aten di -
men to aos pa ci en tes, subs tân ci as e equi pa men tos
que são com pra dos em dó lar, en tram em cho que com 
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as ba i xas re mu ne ra ções, de fi ci tá ri as, das ses sões de
diá li se por par te do SUS.

O Mi nis té rio da Sa ú de de ve ria ter apo io com ple -
men tar dos pla nos de se gu ro de sa ú de, o que não
ocor re. Há um ver da de i ro ter ror, como diz o Se na dor
Tião Vi a na, dos pla nos de se gu ro de sa ú de em ga ran -
tir o aces so a tra ta men to pro lon ga do, como o da he -
mo diá li se. Quem paga é o usuá rio. Em qual quer uni -
da de de he mo diá li se do País, 25% dos usuá ri os de -
ve ri am es tar vin cu la dos a pla nos de sa ú de, mas essa
por cen ta gem não atin ge os 4%. Na pri me i ra fase de
ma nu ten ção de um do en te re nal crô ni co, o cus to
men sal dos me di ca men tos, nos qua tro pri me i ros me -
ses, é da or dem de R$1,2 mil por pa ci en te, va lor que
po de rá cair para R$400,00 se hou ver um pro ce di -
men to cor re to, sem in ter rup ção. Hoje, o Mi nis té rio da
Sa ú de só cum pre o re pas se de 30% do cus to do me -
di ca men to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Por ta ria
do Mi nis té rio da Sa ú de exi ge aten di men to ade qua do
aos pa ci en tes re na is crô ni cos, mas como fa lar em
con tro le de qua li da de se a pró pria so bre vi vên cia dos
ser vi ços de Te ra pia Re nal Subs ti tu ti va está ame a ça -
da em vir tu de da in sol vên cia eco nô mi ca de cor ren te
da dis cre pân cia en tre a re mu ne ra ção que é pra ti ca da
pelo SUS e o cus to ope ra ci o nal real por ses são de he -
mo diá li se?

O pro ble ma está co lo ca do. Cabe ago ra ao novo
go ver no, que se ins ta la a par tir de pri me i ro de ja ne i ro
de 2003, re sol vê-lo com sen sa tez e olhan do sem pre
para a vida des ses mais de 60 mil pa ci en tes re na is
crô ni cos que são aten di dos pe los cen tros de diá li se
de todo o Bra sil.

Era o que ti nha a di zer.

O SR ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te,Srªs e Srs. Se na do res, vou ini ci ar
meu pro nun ci a men to fa zen do uma pro vo ca ção
bem-hu mo ra da e des con tra í da aos Par la men ta res
aqui pre sen tes – e a to dos os que me ou vem a dis -
tân cia –, uma pro vo ca ção em for ma de per gun tas
de al ma na que. As per gun tas gi ram em tor no da his -
tó ria do di nhe i ro no Bra sil. Então, va mos lá. Sa be ri -
am di zer em que pe río do de nos sa his tó ria sur gi ram
as pri me i ras mo e das cu nha das no País, nas qua is
apa re ce a pa la vra Bra sil? A ex pres são po pu lar “cara 
ou co roa” está li ga da ao sur gi men to de que sé rie de
mo e das? A pa ta ca e o do brão cir cu la ram em que
épo ca? Qual a mo e da mais va li o sa da co le ção bra -
si le i ra? 

Esse iní cio pro vo ca ti vo, Sr. Pre si den te, foi só
para cha mar a aten ção para o Mu seu de Va lo res do

Ban co Cen tral do Bra sil, si tu a do no 1º sub so lo do
Edi fí cio-Sede do Ban co Cen tral, aqui em Bra sí lia.
Quem o vi si ta, Sr. Pre si den te, faz uma ver da de i ra in -
cur são re tros pec ti va no tem po, des de o iní cio da co -
lo ni za ção até as úl ti mas emis sões do Real. Per cor -
ren do suas sa las, o vi si tan te en tra em con ta to com
cé du las, mo e das e va lo res que cir cu la ram no País
nos 500 anos de nos sa his tó ria. Há fa tos cu ri o sos,
como o ca rim bo que Dom João IV, rei de Por tu gal,
man dou apli car so bre mo e das por tu gue sas e es pa -
nho las que es ta vam em cir cu la ção. Esses ca rim bos
au men ta vam o va lor das mo e das e mu i tas che ga -
ram a exi bir vá ri os ca rim bos.

Re ti ro de pu bli ca ção do Ban co Cen tral al gu -
mas in for ma ções so bre o Mu seu de Va lo res. A idéia
da cri a ção de um mu seu vol ta do para a his tó ria do
di nhe i ro, para a nu mis má ti ca e a evo lu ção dos me i -
os de pa ga men to sur giu com a pró pria cri a ção do
Ban co Cen tral. Pro vi den ci al men te, o Ban co es ta be -
le ceu como prin cí pio re u nir, con ser var e di vul gar um 
pa tri mô nio cul tu ral que po de ria, de ou tro modo, per -
ma ne cer ina ces sí vel ao co nhe ci men to da ma i o ria
dos bra si le i ros. 

Em 31 de agos to de 1972, o Mu seu de Va lo res
foi ina u gu ra do no Rio de Ja ne i ro. Com a trans fe rên cia
do Ban co para a nova Ca pi tal, para cá foi trans fe ri do o 
acer vo do Mu seu. Ele se com põe de mais de 128 mil
pe ças, bra si le i ras e es tran ge i ras, nas qua is se des ta -
cam bar ras e pe pi tas de ouro, ma tri zes de cé du las,
cu nhos, dis cos mo ne tá ri os, uma má qui na de cu nhar
mo e das.

As ati vi da des de sen vol vi das pelo Mu seu de Va -
lo res são di ver sas. Há ex po si ções de lon ga du ra ção,
tem po rá ri as e iti ne ran tes. O Mu seu man tém bi bli o te -
ca es pe ci a li za da; de sen vol ve pes qui sa e or ga ni za co -
le ções de mo e das, cé du las, do cu men tos e ob je tos re -
pre sen ta ti vos da his tó ria dos me i os de pa ga men to.
De sen vol ve pro gra ma edu ca ti vo di re ci o na do ao alu -
na do das es co las de en si no fun da men tal e mé dio. O
Pro je to Mu seu-Esco la trans mi te, de for ma di nâ mi ca e 
cri a ti va, in for ma ções so bre o di nhe i ro e a his tó ria do
meio cir cu lan te bra si le i ro, bem como o pa pel do Ban -
co Cen tral no con tex to da so ci e da de bra si le i ra. 

Com um es pa ço aber to ao pú bli co de 1.300 me -
tros qua dra dos, o Mu seu abri ga vá ri as sa las. A Sala
Bra sil exi be des de as mo e das-mer ca do ria que aqui
cir cu la ram no iní cio da co lo ni za ção até as mais re cen -
tes emis sões do Real. A Sala Mun do traz exem pla res
do di nhe i ro em cir cu la ção em mais de 50 pa í ses,
como par te do in ter câm bio mun di al exis ten te en tre os
Ban cos Cen tra is. A Sala Ouro é a que en can ta, de
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ime di a to, a ma i o ria dos vi si tan tes. São oito vi tri nes
mos tran do o ouro em suas di ver sas for mas e os ins -
tru men ta is re la ci o na dos à ex tra ção, fun di ção e re fi no.
Entre as vá ri as pe pi tas em ex po si ção, en con tra-se a
ma i or em ex po si ção no mun do: ela pesa cer ca de 60
qui los. Foi en con tra da em Ser ra Pe la da, Pará, em
1983. A Sala Emis sões mos tra to das as cé du las e
mo e das emi ti das des de a cri a ção do Ban co Cen tral:
são oito pa drões mo ne tá ri os, do Cru ze i ro de 1942 ao
Real, ins ti tu í do em 1994.

Há ain da a Sala Cu ri o si da des Mo ne tá ri as. Ali
es tão cé du las de al tís si mo va lor no mi nal, que cir cu la -
ram em pe río dos de gran de in fla ção; di fe ren tes pro -
ces sos de im pres são e fal si fi ca ção de cé du las; as
mais an ti gas mo e das do mun do, que cir cu la ram a
par tir do sé cu lo VI an tes de Cris to.

Sr. Pre si den te, fiz um re la to bre ve para des ta car o
nos so Mu seu de Va lo res. Con quan to o fa lar te nha sido
bre ve, a im por tân cia do Mu seu ex tra po la em mu i to a di -
men são en cur ta da de meu pro nun ci a men to. A in ten ção
pri me i ra foi dar no tí cia, para tan tos bra si le i ros que nos
ou vem pela Rá dio e pela TV Se na do, da exis tên cia do
Mu seu. A se gun da, cha mar a aten ção para as ati vi da -
des que ele de sen vol ve em seu âm bi to de atu a ção e, in -
clu si ve, para sua di men são cul tu ral e edu ca ti va. Em ter -
ce i ro lu gar, sus ci tar o de se jo de co nhe cê-lo, vi si tá-lo, es -
ta be le cer con ta to – in clu si ve, Sr. Pre si den te, con vém di -
vul gar o sí tio do Ban co Cen tral, na Inter net,  e o e-mail
do Mu seu, que é . É pos sí vel agen dar vi si tas gui a das,
es tan do o Mu seu aber to de ter ça a sá ba do. 

Antes de con clu ir, Sr. Pre si den te, gos ta ria de não 
de i xar meus in ter lo cu to res e ou vin tes sem a res pos ta
das ques tões que lhes en de re cei, a pre tex to de des -
per tar-lhes o in te res se para o nos so Mu seu de Va lo res. 
Não é sur pre en den te que te nha sido du ran te o do mí -
nio ho lan dês que as pri me i ras mo e das cu nha das no
País trou xes sem o nome im pres so Bra sil numa das fa -
ces? A ex pres são “cara ou co roa” sur giu com as mo e -
das que tra zi am a fi gu ra do rei numa das fa ces e com
as ar mas da Co roa Por tu gue sa na ou tra. Essas mo e -
das co me ça ram a ser cu nha das em 1727. As fa mo sas
pa ta cas fo ram as mo e das que cir cu la ram por mais
tem po no Bra sil: 139 anos, de 1695 a 1834. Era uma
sé rie de mo e das de pra ta de di fe ren tes va lo res e a de
320 réis – pa ta ca – deu o nome à sé rie. A sé rie dos
do brões sur giu no auge do ci clo do ouro. O do brão de
20.000 réis, com 53,78 gra mas, foi uma das mo e das
de ma i or peso em ouro que cir cu lou no mun do.

Últi ma res pos ta: a mo e da mais va li o sa da co le -
ção bra si le i ra cha ma-se “Peça da Co ro a ção”. Foi
man da da cu nhar para co me mo rar a co ro a ção de D.
Pe dro I como Impe ra dor do Bra sil. Mas, como não

agra dou ao Impe ra dor, a pro du ção foi sus pen sa. Em
vir tu de dis so, fo ram fe i tos ape nas 64 exem pla res.
Sabe-se que, no mun do da nu mis má ti ca, quan to me -
nos nu me ro sa a pro du ção de uma peça, mais va li o sa
ela se tor na. Assim, por te rem sido pou cas as mo e das 
pro du zi das, ela ga nhou o sta tus de a mais va li o sa.
Fica, as sim, por tan to, sa tis fe i ta a cu ri o si da de por mim 
sus ci ta da nos ou vin tes com as per gun tas que lhes di -
ri gi no iní cio des ta mi nha fala. 

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do. 

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL –
SE) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, peço a
pa la vra para fa zer um rá pi do, mas re le van te re gis tro. 
Hoje, 27 de no vem bro, é o Dia Na ci o nal de Com ba te 
ao Cân cer. Essa data deve ser lem bra da aqui, nes ta 
Casa Le gis la ti va, e em to das as de ma is do País,
pois o cân cer é um dos ma les que ul tra pas sou as
bar re i ras do sé cu lo XX e, in fe liz men te, nos acom pa -
nha nes te co me ço de ter ce i ro mi lê nio.

Mu i tos avan ços nas áre as de pre ven ção, di ag -
nós ti co e tra ta men to des se mal têm sido con se gui -
dos, es pe ci al men te a par tir da dé ca da de 90. No en -
tan to, o cân cer se gue a ser uma gran de in cóg ni ta em
vá ri os as pec tos. Ve ja mos, por exem plo, ou tra ter rí vel
do en ça: a AIDS. Em pou cos anos fo ram im ple men ta -
das ma ci ças cam pa nhas de pre ven ção, uma vez que
é pa cí fi ca a sua for ma de con ta mi na ção, e ain da mais
se des co briu so bre como tra tá-la. Hoje ela já não as -
sus ta tan to, e a so bre vi da dos so ro po si ti vos tem au -
men ta do de for ma ex cep ci o nal.

Eu, há mu i to, pre o cu po-me com o cân cer. Em
gran de par te, ain da, o di ag nós ti co pre co ce e a pre -
ven ção são as me lho res ar mas na luta con tra essa
do en ça. No en tan to, o tra ba lho de es cla re ci men to e
edu ca ção é len to e gra du al, mas nun ca deve ser re -
le ga do. Já em 1984, no pri me i ro man da to de meu
ma ri do, o go ver na dor João Alves Fi lho, em Ser gi pe,
ati ve-me a esse tema. Na épo ca im plan tei o Pró-Mu -
lher, um pro gra ma de po lí ti ca so ci al e de sa ú de do
go ver no que vi sa va à pre ven ção do cân cer cér vi -
co-ute ri no e ma má rio, pri o ri zan do a edu ca ção e a
me di ci na pre ven ti va. Pro cu ra va di ag nos ti car e tra tar
as le sões cer vi ca is e da mama, pre ve nin do o cân cer, 
bem como cons ci en ti zar a mu lher de que a efi cá cia
des se tra ba lho de pre ven ção de pen de de seu em pe -
nho em re a li zar os exa mes em ca rá ter pe rió di co de
for ma per ma nen te. 

Em ter mos na ci o na is que ro des ta car o tra ba lho
do INCA – Insti tu to Na ci o nal de Com ba te ao Cân cer,
ór gão li ga do ao Mi nis té rio da Sa ú de. O Insti tu to tem
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re a li za do um ex ce len te tra ba lho em vá ri as fren tes,
es pe ci al men te no que diz res pe i to à pre ven ção, ao di -
ag nós ti co pre co ce e à con so li da ção e ex pan são de
ser vi ços de as sis tên cia on co ló gi ca. To da via, como
mu lher, acre di to ser ex tre ma men te re le van te os es for -
ços do ór gão para o con tro le do cân cer do colo do úte -
ro. Para se ter uma idéia, Srªs e Srs. Se na do res, anu -
al men te, o INCA tem pro por ci o na do a re a li za ção de
cer ca de 8 mi lhões de exa mes pre ven ti vos, em todo o
País.

Para fi na li zar, Sr, Pre si den te, que ro di zer que
to das as ini ci a ti vas são bem-vin das. Mas, mu i to ex -
ten so é ain da o ca mi nho que te mos de per cor rer
para, se não er ra di car, ao me nos mi ni mi zar o fu tu ro
so fri men to dos pa ci en tes e de suas fa mí li as. Pro gra -
mas an ti ta ba gis mo e de re e du ca ção ali men tar e fí si -
ca são im por tan tes para que pos sam ser di mi nu í dos 
os ris cos de um fu tu ro sur gi men to do cân cer. No en -
tan to, a cons tan te di vul ga ção de cam pa nhas do
auto-exa me, no caso do cân cer de mama, e o es tí -
mu lo para que o ho mem, aci ma dos 40 anos, pro cu -
re fa zer o exa me a res pe i to do cân cer de prós ta ta,
são im pres cin dí ve is, pois ape nas a in for ma ção e a
atu a ção in di vi du al con tra esse mal te rão efe i tos sig -
ni fi ca ti vos a cur to pra zo.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nas úl ti mas se ma -
nas, o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi -
co e So ci al (BNDES) vem sen do lem bra do como um
dos ins tru men tos mais im por tan tes e es tra té gi cos
para um re a li nha men to dos in ves ti men tos no País,
ten do em vis ta a ne ces si da de de se re to mar o cres ci -
men to eco nô mi co vol ta do para a ge ra ção de em pre go 
e para a re du ção das de si gual da des so ci a is.

Há ra zões de so bra para isso. O BNDES tem
sido, nos úl ti mos anos, o prin ci pal agen te fi nan ci a dor
do de sen vol vi men to do País. É dono de uma car te i ra
de fi nan ci a men tos que se apro xi ma dos R$100 bi -
lhões. Nes te ano de 2002, deve atin gir cer ca de R$32
bi lhões em em prés ti mos. No ano de 2001, o BNDES
em pres tou R$25,2 bi lhões dis tri bu í dos nos vá ri os se -
to res da eco no mia.

Des de sua cri a ção, em 20 de ju nho de 1952, di -
ver sas leis vêm ou tor gan do ao BNDES a res pon sa bi -
li da de de ad mi nis trar re cur sos, fun dos e pro gra mas,
com a fi na li da de de pro mo ver o de sen vol vi men to eco -
nô mi co e so ci al do País. Em 1988, essa res pon sa bi li -
da de foi con si de ra vel men te am pli a da, ten do em vis ta
que a Cons ti tu i ção Fe de ral, no art. 239, §1º, de ter mi -

nou que, no mí ni mo, 40% (qua ren ta por cen to) dos re -
cur sos que vi ri am a cons ti tu ir o atu al Fun do de Ampa -
ro ao Tra ba lha dor – FAT – de ve ri am ser des ti na dos a
pro gra mas de de sen vol vi men to eco nô mi co, atra vés
do BNDES.

Atu al men te, os re cur sos acu mu la dos pro ve ni -
en tes do FAT, con for me o ba lan ço do BNDES de
2001, re pre sen tam cer ca de R$50 bi lhões. Se so ma -
dos aos re cur sos do PIS/PASEP re pas sa dos an tes
mes mo da Cons ti tu i ção de 88, esse va lor sal ta para
R$70 bi lhões, cons ti tu in do-se na ma i or fon te de re -
cur sos para fi nan ci a men to que a ins ti tu i ção dis põe.

De fato há de se ter aten ção es pe ci al ao di re ci o -
na men to dos in ves ti men tos, atra vés do BNDES, nos
pró xi mos anos. É inad mis sí vel que o Ban co con ti nue
re a li zan do em prés ti mos em fa vor de em pre sas es -
tran ge i ras in te res sa das em ad qui rir es ta ta is bra si le i -
ras ou, ain da, so cor ren do gru pos em pre sa ri a is que
apos ta ram mu i to e er ra ram em suas pre vi sões.

De ve mos lem brar ain da que, para com pen sar
os seus pró pri os er ros, o Go ver no do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so tem se va li do dos prés ti mos 
do BNDES. A re cen te cri se no abas te ci men to de
ener gia, em de cor rên cia da fal ta de in ves ti men tos,
den tre ou tras me di das, di ría mos, re pa ra do ras, o Go -
ver no de ter mi nou ao BNDES a con ces são de em -
prés ti mos em fa vor das dis tri bu i do ras de ener gia elé -
tri ca num mon tan te que já soma R$4,9 bi lhões, para
com pen sar as per das de ar re ca da ção por ca u sa do
ra ci o na men to. Vale lem brar que a po pu la ção está pa -
gan do esse pre ju í zo na for ma de au men tos de ta ri fas, 
mas, mes mo as sim, o Go ver no de ter mi nou o em prés -
ti mo a tí tu lo de an te ci pa ção de re ce i ta.

São, por tan to, des vi os de fi na li da de que não po -
dem con ti nu ar ocor ren do. Além dis so, para um novo
di re ci o na men to nos em prés ti mos do BNDES, pre ci -
sam ser ob ser va dos ou tros fa to res, tais como: se tor
da eco no mia a ser pri o ri za do, o aten di men to das de -
man das das em pre sas de me nor por te e, prin ci pal -
men te, a dis tri bu i ção re gi o nal dos re cur sos de for ma
a cor ri gir de si gual da des e pro por ci o nar o apro ve i ta -
men to de po ten ci a li da de das re giões que hoje são co -
lo ca das em se gun do pla no.

Con si de ran do os da dos mais re cen tes di vul -
ga dos pelo pró prio BNDES, do to tal de em prés ti -
mos con ce di do pelo Ban co de ja ne i ro a se tem bro
des te ano, ape nas 11,4% fo ram di re ci o na dos ao se -
tor agro pe cuá rio, en quan to que os se to res da in -
dús tria, do co mér cio e de ser vi ços so ma ram 85,6%
dos re cur sos.

O de sen vol vi men to da agri cul tu ra é es pe ci al -
men te es tra té gi co para o País. Te mos um po ten ci al
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enor me ain da não ex plo ra do, já que par ce la con si de -
rá vel de nos sas áre as agri cul tá ve is ain da não são uti -
li za das ou são su bu ti li za das, apre sen tan do ba i xos ín -
di ces de pro du ti vi da de. Veja, Sr. Pre si den te, que ain -
da de pen de mos da im por ta ção de pro du tos bá si cos,
como, por exem plo, o tri go, para su prir nos sas ne ces -
si da des in ter nas.

É inad mis sí vel que um País com as di men sões
que tem o Bra sil, pos sua 20% ou 30% da po pu la ção
com pro ble mas de nu tri ção e de fome. É ne ces sá rio
in ves tir pe sa do na agri cul tu ra, so bre tu do na agri cul tu -
ra fa mi li ar e na pe que na em pre sa agrí co la, que são
as que mais ge ram em pre go.

Com base em es tu dos do pró prio BNDES, de -
po is da in dús tria do ves tuá rio, a agri cul tu ra é o se tor
da eco no mia que mais gera em pre go como re tor no
de in ves ti men tos. A cada mi lhão de re a is in ves ti do em 
agri cul tu ra são ge ra dos 187 no vos em pre gos.

Tam bém há de se au men tar a aten ção para as
mi cros, pe que nas e mé di as em pre sas, já que tam -
bém são es tas as que ge ram mais em pre gos e pro pi -
ci am rá pi do re tor no so ci al e eco nô mi co para o País.
Até o mês de se tem bro des te ano, os in ves ti men tos
do BNDES nes tes se to res da eco no mia re pre sen ta -
ram ape nas 22% do to tal das apli ca ções.

Ou tro as pec to, que pre ci sa ser con si de ra do
para um re di re ci o na men to nos in ves ti men tos do
BNDES, é a dis tri bu i ção re gi o nal dos re cur sos.

Qu an do ana li sa mos as apli ca ções do BNDES
con si de ran do as ma cror re giões do País, ob ser va mos
que as re giões Sul e Su des te con cen tram um vo lu me
de in ves ti men tos mu i to su pe ri or se com pa ra do ao das 
de ma is re giões.

Com base na mé dia dos úl ti mos anos, os in ves -
ti men tos do BNDES nas re giões Nor te, Nor des te e
Cen tro-Oes te re pre sen ta ram 23% do to tal, en quan to
que as re giões Sul e Su des te ti ve ram 77% dos in ves -
ti men tos. Isso não guar da qual quer pro por ção com a
dis tri bu i ção po pu la ci o nal. Na ver da de, a fal ta de cri té -
ri os para apli ca ção dos re cur sos do BNDES está con -
tri bu in do para o apro fun da men to das de si gual da des
re gi o na is.

Com o ob je ti vo de con tri bu ir para a so lu ção des -
se gra ve pro ble ma, apre sen tei nes ta Casa um Pro je to 
de Lei que es ta be le ce a dis tri bu i ção po pu la ci o nal
como cri té rio para a apli ca ção dos re cur sos do
BNDES.

O Pro je to de Lei de nº 204, de 2002, que tra mi ta
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, tem por fi na li -
da de o es ta be le ci men to de cri té ri os jus tos de dis tri bu -
i ção e apli ca ção dos re cur sos ad mi nis tra dos pelo

BNDES. Além dis so, a pro po si ção visa a tor nar esse
Ban co um po de ro so ins tru men to de re du ção das de -
si gual da des re gi o na is, dan do efe ti vi da de aos art. 3º,
in ci so III, e 170, in ci so VII, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
quan do pro põem um adi ci o nal fixo que se soma às
apli ca ções do Ban co nas re giões mais po bres do País 
(Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te).

Para se ter uma idéia, Sr. Pre si den te, a re gião
Nor te, que abri ga 7,6% da po pu la ção do País, re ce beu
do BNDES, na for ma de em prés ti mos para o se tor pro -
du ti vo, ape nas 2,9% dos in ves ti men tos, con si de ran do a
mé dia dos úl ti mos anos. No Nor des te, a re la ção é igual -
men te des fa vo rá vel: a re gião abri ga 28,1% da po pu la -
ção e re ce beu 12,2% dos re cur sos do ban co.

A ado ção do cri té rio po pu la ci o nal se deve ao
fato de que a ma i or par te dos re cur sos do BNDES são 
pro ve ni en tes do PIS/PASEP e do Fun do de Ampa ro
ao Tra ba lha dor. Esses re cur sos de vem ser apli ca dos
em be ne fí cio do tra ba lha dor. Por tan to, nada mais jus -
to que os pro gra mas de de sen vol vi men to eco nô mi co
e so ci al, fi nan ci a dos pelo BNDES, guar dem cer ta pro -
por ci o na li da de com a dis tri bu i ção ge o grá fi ca dos tra -
ba lha do res bra si le i ros.

O PLS nº 204, de 2002, que aguar da o re la tó rio
da Se na do ra He lo i sa He le na na Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, para o qual so li ci to es pe ci al aten ção, 
cons ti tui-se numa con tri bu i ção con cre ta para a cor re -
ção de al gu mas das dis tor ções que se ve ri fi ca no di -
re ci o na men to do BNDES, que con si de ro de fun da -
men tal im por tân cia para o êxi to das mu dan ças ne -
ces sá ri as á re to ma da do de sen vol vi men to eco nô mi -
co e so ci al do País.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Bel lo Par ga) – Nada mais

ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os tra ba -
lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res que
cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã, 
a re a li zar-se às 10 ho ras, a se guin te:

ORDEM DO DIA

 – 1 – 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, 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 673, de 2002).

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 12, de 2002 (nº 4.358/2001, na ori gem),
que dis põe so bre o trans por te ro do viá rio de car gas e
dá ou tras pro vi dên ci as, ten do
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Pa re cer sob nº 1.032, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor ad hoc: Se -
na dor Ri car do San tos, fa vo rá vel, com as Emen das
nºs 1 a 16-CCJ, que apre sen ta.

 – 2 – 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 2002

Pri me i ra 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 16, 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 o in ci so I do art. 159 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (cria per cen tu al do IR e IPI para
apli ca ção de re cur sos em Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi -
no Su pe ri or lo ca li za das na Ama zô nia Le gal), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 886, 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.

 – 3 – 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 21, 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
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Antô nio Car los Va la da res, que al te ra a re da ção do ar -
ti go 6º da Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta aos di re i -
tos so ci a is o di re i to à ali men ta ção), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 783, 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 Se bas tião Ro cha.

 – 4 – 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 52, 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 52, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro -
ber to Re quião, que acres cen ta in ci so e pa rá gra fo úni -
co ao art. 49 e in ci so ao art. 84 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral (com pe tên ci as pri va ti vas do Con gres so Na ci o nal e 
da Pre si dên cia da Re pú bli ca re fe ren tes a atos in ter -
na ci o na is), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 861, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor José Fo ga ça.

 – 5 – 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 11, DE 1998

Dis cus são, em 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 11, de
1998 (nº 731/95, na Casa de ori gem), que re gu la men -
ta o § 1º do art. 213 da Cons ti tu i ção Fe de ral (re gu la -
men ta a con ces são de bol sa de es tu do a es tu dan tes
ca ren tes não aten di dos pela rede pú bli ca), ten do

Pa re cer sob nº 1.022, de 2002, da Co mis são Di -
re to ra, Re la tor: Se na dor Ro nal do Cu nha Lima, ofe re -
cen do a re da ção do ven ci do.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

 – 6 – 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 13, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 13, de 2002 (nº 402/99, na Casa de ori -
gem), que al te ra a Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de
1997 – Có di go de Trân si to Bra si le i ro, ten do

Pa re cer sob nº 1.033, 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
Fran ce li no Pe re i ra, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1
a 2-CCJ, que apre sen ta.

 – 7 – 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 38, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 38, de 2002 (nº 4.860/2001, na Casa de
ori gem), que al te ra a Lei nº 5.917, de 10 de se tem bro
de 1973 (en tron ca men to com a BR-020 ao en tron ca -
men to com a BR-040, no Dis tri to Fe de ral), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 899, de 2002, da Co -
mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, Re la to ra ad
hoc: Se na do ra Mar lu ce Pin to.

 – 8 – 

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 240, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 240, de 2002, de ini ci a ti va da Co mis são
Espe ci al  Rio São Fran cis co, que dá nova re da ção ao
art. 22 da Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i ro de 1997, que
ins ti tui a Po lí ti ca Na ci o nal de Ge ren ci a men to de Re -
cur sos Hí dri cos, para al te rar a des ti na ção dos re cur -
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sos fi nan ce i ros pro ve ni en tes da co bran ça pelo uso
dos re cur sos hí dri cos e dá ou tras pro vi dên ci as.

 – 9 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 91, DE 2002 

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 91, de 2002 (nº 1.143/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Abo li ção 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
Mos so ró, Esta do do Rio Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 571, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção: Re la tor: Se na dor José Jor ge,
com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do Su plicy e
Ge ral do Cân di do.

 – 10 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 198, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 198, de 2002 (nº 1.231/2001, 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 São Fran cis co de Assis 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 Assis, Esta do de São Pa u -
lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 793, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

 – 11 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 228, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 228, de 2002 (nº 1.356/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio Li ber da de de Pa ra na í ba 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 í ba, Esta do
de Mato Gros so do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 922, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca.

 – 12 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 361, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 361, de 2002 (nº 1.151/2001, 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 de Je sus a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bom Su ces so, Esta -
do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.006, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

 – 13 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 381, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 381, de 2002 (nº 1.679/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Edi to ra Boa Vis ta 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 Bon fim, Esta do de Ro ra i ma, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.056, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá.

 – 14 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 386, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 386, de 2002 (nº 1.425/2001, 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 do ra de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria 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 pi a çú, Esta do de São Pa u lo,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.008, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

 – 15 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 387, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 387, de 2002 (nº 1.515/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Go mes Co mu ni ca ções 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 Três La go as, Esta do de Mato
Gros so do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.136, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca.
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 – 16 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 390, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 390, de 2002 (nº 1.421/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a ARCC, Asso ci a ção Re me di en se Co mu ni tá ria de
Co mu ni ca ção a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Se nho ra dos Re mé di os, Esta -
do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.009, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

 – 17 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 400, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 400, de 2002 (nº 1.461/2001, 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 de Len çóis Pa u lis ta a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Len çóis Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.012, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

 – 18 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 411, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 411, de 2002 (nº 1.382/2001, 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 Mo ra do res da Pra ia do Can 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 Vi tó ria, Esta do do Espí ri to San to, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.013, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ri car do San tos.

 – 19 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 435, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 435, de 2002 (nº 1.595/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Assis ten ci al So te ro po li ta na a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Sal -
va dor, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.115, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Anto nio Car -
los Jú ni or.

 – 20 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 461, DE 2002

Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 461, de 2002
(nº 1.684/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za o Cen tro Be ne fi cen te de
Com ba te a Tu ber cu lo se e Ma lá ria de Espe ran ti na a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Espe ran ti na, Esta do do Pi a uí, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.016, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Be ní cio Sam -
pa io.

 – 21 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 468, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 468, de 2002 (nº 1.702/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Edi to ra Boa Vis ta 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 Boa Vis ta, Esta do de Ro ra i ma, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.130, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá.

 – 22 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 472, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 472, de 2002 (nº 1.835/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Vale do Ja gua ri be para exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na
ci da de de Ara ca ti, Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.122, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Luiz Pon tes.

O SR. PRESIDENTE (Bel lo Par ga) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 20 
mi nu tos.)

(OS 20806/02)
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COMISSÃO ESPECIAL, CRIADA ATRAVÉS DO
REQUERIMENTO Nº 392, DE 2001-SF,
DESTINADA AO “ACOMPANHAMENTO E
AVALIAÇÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO E
REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
RIO SÃO FRANCISCO E DA INSTALAÇÃO DO
RESPECTIVO COMITÊ DE BACIA (INSTITUÍDOS
PELO DECRETO S/N DE 5 DE JUNHO DE 2001)”.

Ata da 22ª Re u nião, re a li za da em trin ta de ou -
tu bro de 2002

Aos trin ta dias do mês de ou tu bro do ano de dois 
mil e dois, às qua tor ze ho ras e cin quen ta e cin co mi -
nu tos, na sala 06 da Ala Se na dor Nilo Co e lho, re ú -
nem-se os Se nho res Se na do res Wal deck Orne las,
Ma ria do Car mo Alves, Pa u lo Sou to, Re nan Ca lhe i -
ros, Antô nio Car los Va la da res e João Alber to de Sou -
za, mem bros da Co mis são Espe ci al, cri a da atra vés
do Re que ri men to nº 392, de 2001-SF, des ti na da ao
“Acom pa nha men to e Ava li a ção do Pro je to de Con -
ser va ção e Re vi ta li za ção da Ba cia Hi dro grá fi ca do
Rio São Fran cis co e da ins ta la ção do res pec ti vo Co -
mi tê de Ba cia (ins ti tu í dos pelo de cre to s/n de 5 de ju -
nho de 2001)”. Ha ven do nú me ro re gi men tal, o Se na -
dor Pa u lo Sou to, no exer cí cio da Pre si dên cia, de cla ra
aber to os tra ba lhos, dis pen san do a le i tu ra da Ata da
re u nião an te ri or, que é dada como lida e apro va da. A
se guir, a Pre si dên cia es cla re ce que a pre sen te re u -
nião des ti na-se a Le i tu ra, Dis cus são e Vo ta ção do 3º
Re la tó rio Pre li mi nar da Co mis são, que con clui pela
apre sen ta ção de Pro je to de Lei que al te ra a Po lí ti ca
Na ci o nal de Ge ren ci a men to de Re cur sos Hí dri cos.
Após, a Pre si dên cia con ce de a pa la vra ao Se nhor
Re la tor, Se na dor Wal deck Orne las para dar iní cio a
apre sen ta ção do seu 3º Re la tó rio Pre li mi nar, que ini -
ci ou te cen do co men tá ri os so bre os dois re la tó ri os
pre li mi na res an te ri or men te apre sen ta dos e fa lou da
im por tân cia des se úl ti mo, que pro mo ve mo di fi ca ção
na Lei nº 9.433. Após a Pre si dên cia co lo ca em vo ta -
ção o 3º Re la tó rio Pre li mi nar, sen do apro va do. Em
Se gui da, o Se nhor Pre si den te em exer cí cio, Se na dor
Pa u lo Sou to, pa ra be ni za os tra ba lhos da Co mis são, e
em par ti cu lar o Se nhor Re la tor, Se na dor Wal deck
Orne las pelo em pe nho e de di ca ção. Não ha ven do
nada mais a tra tar, a Pre si dên cia en cer ra a pre sen te
re u nião e, para cons tar, eu, Ja ni ce de Car va lho Lima,
Se cre tá ria da Co mis são, la vrei a pre sen te ata que,
lida e apro va da, será as si na da pelo Se nhor Pre si den -
te e irá a pu bli ca ção, jun ta men te com o acom pa nha -
men to ta qui grá fi co, que faz par te in te gran te da pre -
sen te ata.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Sou to) – Ha ven do
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a 22ª re u nião da
Co mis são Espe ci al, cri a da pelo Re que ri men to nº
392, de 2001, des ti na da ao acom pa nha men to e ava li -
a ção do Pro je to de Con ser va ção e Re vi ta li za ção da
ba cia Hi dro grá fi ca do rio São Fran cis co.

Inda go ao Ple ná rio se é ne ces sá ria a le i tu ra da
ata da re u nião an te ri or, re a li za da em 11 de ju nho, ou
se po de mos con si de rá-la apro va da. (Pa u sa).

Con si de ra-se, por tan to, apro va da a ata da re u -
nião an te ri or.

Co mu ni co que a pre sen te re u nião des ti na-se à
le i tu ra, dis cus são e vo ta ção do ter ce i ro re la tó rio par -
ci al, que con clui pela apre sen ta ção do pro je to de lei
que al te ra a po lí ti ca na ci o nal de ge ren ci a men to de re -
cur sos hí dri cos.

Con ce do a pa la vra ao Sr. Re la tor, Se na dor Wal -
deck Orne las, para fa zer a le i tu ra do re la tó rio par ci al.

O SR. RELATOR (Wal deck Orne las) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, esta Co mis são vem
fun ci o nan do des de o se gun do se mes tre do ano pas -
sa do e já pro du ziu dois re la tó ri os par ci a is que es tão
pu bli ca dos pela Co mis são dan do con ta das suas ati -
vi da des, da aná li se da si tu a ção do rio São Fran cis co
e das pro vi dên ci as que são ne ces sá ri as para que se
cu i de efe ti va men te da sua re vi ta li za ção.

O que, nes te mo men to, con si de ra mos ne ces sá -
rio, a par tir dos es tu dos re a li za dos, é que se pro mo va
uma mo di fi ca ção na lei que re gu lou o uso da água no
Bra sil, a lei que es ta be le ceu a po lí ti ca na ci o nal de ge -
ren ci a men to de re cur sos hí dri cos, que é a Lei nº
9.433, de 08 de ja ne i ro de 1997.

Nes se sen ti do, ela bo ra mos um re la tó rio sin té ti -
co, com base nos es tu dos que fo ram re a li za dos, con -
clu in do pela apre sen ta ção de um pro je to de lei que
mo di fi ca o art. 22 da re fe ri da Lei nº 9.433 para as se gu -
rar que os re cur sos ge ra dos pela co bran ça de água em
cada ba cia per ma ne çam ou es te jam vin cu la dos à pró -
pria ba cia hi dro grá fi ca, ou seja, te nham que ser uti li za -
dos na mes ma ba cia, onde ve nham a ser ge ra dos.

De modo que, em bo ra in te gran do este Fun do
Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos, eles pos sam es tar
apli ca dos na ba cia de ori gem.

Esse é o sen ti do do úni co ar ti go des ta lei, es ta -
be le cen do que:

“Art. 22. Os va lo res ar re ca da dos com a
co bran ça pelo uso de re cur sos hí dri cos e com 
as mul tas de cor ren tes da inob ser vân cia das
dis po si ções con ti das nes ta lei de ve rão ser
apli ca dos in te gral men te na ba cia hi dro grá fi ca
onde fo ram ge ra dos e se rão uti li za dos.”

Novembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra 28 22937

    615NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



E se guem-se as di ver sas alí ne as.
A lei vi gen te diz:

“Os va lo res ar re ca da dos com a co bran -
ça pelo uso de re cur sos hí dri cos se rão apli ca -
dos pri o ri ta ri a men te na ba cia hi dro grá fi ca que 
fo ram ge ra dos e se rão uti li za dos ...”

Se guem-se as alí ne as.
De modo que a lei vi gen te es ta be le ce que se rão

apli ca dos, pri o ri ta ri a men te, na ba cia. Esta mos pro -
pon do que se jam apli ca dos in te gral men te na ba cia hi -
dro grá fi ca.

Essa é a úni ca mo di fi ca ção que es ta mos fa zen -
do na Lei de Re cur sos Hí dri cos, de modo a pos si bi li -
tar, in clu si ve, que a Agên cia Na ci o nal de Águas pos sa 
ter êxi to na sua po lí ti ca de im plan ta ção dos co mi tês
de ba ci as hi dro grá fi cas, na me di da em que, ten do iní -
cio a im plan ta ção dos co mi tês de ba cia, essa vin cu la -
ção ve nha a ser um aper fe i ço a men to na le gis la ção vi -
gen te, nas re gras vi gen tes, de ma ne i ra a pos si bi li tar
que se avan ce o pro ces so de im plan ta ção dos co mi -
tês de ba cia.

Como to dos sa be mos, em re la ção ao co mi tê da
ba cia do São Fran cis co, já fo ram ele i tos to dos os re -
pre sen tan tes, e o co mi tê está para ser im plan ta do
pro xi ma men te.

De ma ne i ra que peço o apo io de to dos para
essa pro po si ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Sou to) – Não ha -
ven do Se na do res ins cri tos para dis cu tir o pro je to, eu,
de mi nha par te, que ro di zer que se tra ta de uma mo di -
fi ca ção im por tan te, por que es ti mu la rá – não te nho
ne nhu ma dú vi da – a atu a ção dos co mi tês de ba cia,
fará com que a fis ca li za ção seja mais efi ci en te, e es -
ses co mi tês es ta rão ab so lu ta men te se gu ros de que
es ses re cur sos se rão apli ca dos em be ne fí cio da pró -
pria ba cia.

Cre io, por tan to, que é uma mo di fi ca ção que
aper fe i çoa a le gis la ção exis ten te atu al men te, e por
isso mes mo pa ra be ni zo esta Co mis são, par ti cu lar -
men te o seu Re la tor, Se na dor Wal deck Orne las, que
tem re a li za do um ex ce len te tra ba lho nes ta Co mis são, 
com mais esta pro po si ção ex tre ma men te im por tan te
com re la ção à le gis la ção so bre re cur sos hí dri cos no
Bra sil.

Então, não ha ven do ora do res ins cri tos, sub me to 
o pro je to à vo ta ção. 

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -
ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa).

Está apro va do o pro je to apre sen ta do por esta
Co mis são.

Nada mais ha ven do a dis cu tir, dou por en cer ra -
da a pre sen te re u nião da Co mis são de Acom pa nha -
men to e Ava li a ção do Pro je to de Con ser va ção e Re vi -
ta li za ção da Ba cia Hi dro grá fi ca do rio São Fran cis co.

(Le van ta-se a re u nião às 14h55min.)

COMISSÃO ESPECIAL, CRIADA ATRAVÉS DO
REQUERIMENTO Nº 392, DE 2001-SF,
DESTINADA AO “ACOMPANHAMENTO E
AVALIAÇÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO E
REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
RIO SÃO FRANCISCO E DA INSTALAÇÃO DO
RESPECTIVO COMITÊ DE BACIA (INSTITUÍDOS
PELO DECRETO S/N DE 5 DE JUNHO DE 2001)”.

Ata da 23ª Re u nião, re a li za da em seis de
no vem bro de 2002.

Aos seis dias do mês de no vem bro do ano de
dois mil e dois, às quin ze ho ras e quin ze mi nu tos, na
sala 06 da Ala Se na dor Nilo Co e lho, re ú nem-se os
Se nho res Se na do res Wal deck Orne las, Pa u lo Sou to,
João Alber to e Fran ce li no Pe re i ra, mem bros da Co -
mis são Espe ci al, cri a da atra vés do Re que ri men to nº
392, de 2001-SF, des ti na da ao “Acom pa nha men to e
Ava li a ção do Pro je to de Con ser va ção e Re vi ta li za ção
da Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio São Fran cis co e da ins -
ta la ção do res pec ti vo Co mi tê de Ba cia (ins ti tu í dos
pelo de cre to s/n de 5 de ju nho de 2001)”. Pre sen tes
tam bém o De pu ta do Fé lix Men don ça, De pu ta da Esta -
du al Jus ma ri Te re zi nha de Sou za Oli ve i ra, Pre fe i to
Ozi el Oli ve i ra, do mu ni cí pio de Luiz Edu ar do Ma ga -
lhães e o Re i tor da Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia, Dr. 
Ne u mar Mon te i ro de Alme i da Fi lho. Ha ven do nú me ro
re gi men tal, o Se na dor Pa u lo Sou to, no exer cí cio da
Pre si dên cia, de cla ra aber to os tra ba lhos, dis pen san -
do a le i tu ra da Ata da re u nião an te ri or, que é dada
como lida e apro va da. A se guir, a Pre si dên cia es cla -
re ce que a pre sen te re u nião des ti na-se a ou vir a ex -
po si ção do Dr. Jo a quim Car los Te i xe i ra Riva, Téc ni co
e Con sul tor da FUNDESPA – Fun da ção de Estu dos e
Pes qui sas Aquá ti cas e SEPLANTEC – Se cre ta ria do
Pla ne ja men to Ciên cia e Tec no lo gia. A se guir, a Pre si -
dên cia con vi da o Dr. Jo a quim Riva para to mar as sen -
to à mesa dos tra ba lhos. Após, o Se nhor Pre si den te
em exer cí cio, Se na dor Pa u lo Sou to con ce de ini ci al -
men te a pa la vra ao Re la tor para pres tar al guns es cla -
re ci men tos a res pe i to da Admis si bi li da de da pro pos ta 
de Emen da a Cons ti tu i ção que vin cu la re cur sos do
Orça men to à Re vi ta li za ção do Rio São Fran cis co,
apro va do na úl ti ma ter ça-fe i ra na Co mis são de Cons -
ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia. sen do apro va do no Se -
na do. Tam bém co men tou so bre o Se gu ro De sem pre -
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go dos Pes ca do res Arte sa nal, que já es tão re ce ben -
do e afir mou que tudo isto é re sul ta do dos tra ba lhos
des ta Co mis são. Em se gui da, a Pre si dên cia con ce de
a pa la vra ao ex po si tor para dar iní cio a sua ex pla na -
ção, dis cor ren do so bre o Pla no Pi lo to de Re vi ta li za -
ção do Rio São Fran cis co – Tre cho Ibo ti ra ma - Ju a ze i -
ro. Pros se guin do, a Pre si dên cia con ce de a pa la vra ao 
Se nhor Re la tor, Se na dor Wal deck Orne las para suas
con si de ra ções ini ci a is, e após, agra de ceu ao Dr. Jo a -
quim Riva pelo sub si dio que trou xe a esta Co mis são e 
co mu ni cou a pró xi ma re u nião mar ca da para o dia
20/11 para apre sen ta ção do Re la tó rio Fi nal da Co -
mis são. Após, A Pre si dên cia agra de ce a pre sen ça do
Dr. Jo a quim Riva pela gran de con tri bu i ção pres ta da a
esta Co mis são. Não ha ven do nada mais a tra tar, a
Pre si dên cia en cer ra a pre sen te re u nião e, para cons -
tar, eu, Ja ni ce de Car va lho Lima, Se cre tá ria da Co -
mis são, la vrei a pre sen te ata que, lida e apro va da,
será as si na da pelo Se nhor Pre si den te e irá a pu bli ca -
ção, jun ta men te com o acom pa nha men to ta qui grá fi -
co, que faz par te in te gran te da pre sen te ata.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Sou to) – Ha ven do 
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a 23ª re u nião da
Co mis são Espe ci al cri a da me di an te o Re que ri men to 
nº 392, des ti na da ao acom pa nha men to e ava li a ção
do Pro je to de Con ser va ção e Re vi ta li za ção da ba cia 
hi dro grá fi ca do rio São Fran cis co.

Como hou ve ma ni fes ta ção a res pe i to da des ne -
ces si da de da le i tu ra da ata, pas sa mos à co mu ni ca -
ção de que a pre sen te re u nião des ti na-se a ou vir a ex -
po si ção do Dr. Jo a quim Car los Te i xe i ra Riva, téc ni co e 
con sul tor da Fun des pa – Fun da ção de Estu dos e
Pes qui sas Aquá ti cas – e Se plan tec, Se cre ta ria do
Pla ne ja men to, Ciên cia e Tec no lo gia. 

Pas so, ini ci al men te, a pa la vra ao Re la tor des ta
Co mis são, Se na dor Wal deck Orne las.

O SR. RELATOR (Wal deck Orne las) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, apro ve i to o iní cio des ta
re u nião para co mu ni car que on tem tive a opor tu ni da -
de de acom pa nhar, na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia da Câ ma ra dos De pu ta dos, jun ta -
men te com o Se na dor Anto nio Car los Va la da res, au -
tor da pro pos ta, a apre ci a ção da ad mis si bi li da de da
PEC que vin cu la re cur sos à re vi ta li za ção do rio São
Fran cis co, de modo que, ten do a Co mif vssão de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e de Re da ção, da Câ ma ra, apro -
va do, on tem, a ad mis si bi li da de des ta emen da, é mais
um pas so que se dá. A pró xi ma eta pa será a cons ti tu i -
ção da Co mis são Espe ci al para apre ci ar o seu mé ri to
e de po is, fi nal men te, a apre ci a ção da ma té ria pelo
Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos. A emen da, como 

to dos re cor dam, nas ceu aqui, foi apro va da pelo Se -
na do, por una ni mi da de. Con si de ra mos que este é um
item fun da men tal na luta em de fe sa do rio São Fran -
cis co. 

Qu e ro tam bém te cer co men tá ri os a um tra ba lho
re sul tan te dos es for ços des ta Co mis são, dos en ten di -
men tos fe i tos a par tir da qui: o se gu ro-de sem pre go do
pes ca dor ar te sa nal. Já es ta mos no pe río do do de fe so 
da pi ra ce ma no rio São Fran cis co, no tre cho da nas -
cen te até a bar ra gem do So bra di nho, que co me çou
no úl ti mo dia 15 de ou tu bro. Então, os pes ca do res ar -
te sa na is, a par tir des te ano, já es tão po den do re ce ber 
o se gu ro-de sem pre go por in ter mé dio dos lo té ri cos e
da “Ca i xa Aqui”. Isso é im por tan te por que sim pli fi ca a
si tu a ção; de um lado, pos si bi li ta que efe ti va men te o
pes ca dor ar te sa nal pos sa re ce ber o seu se gu ro-de -
sem pre go sem ter que se des lo car mu i tas ve zes 200,
300km para ir a uma ou tra ci da de onde haja agên cia
da Ca i xa Eco nô mi ca, re ce ben do mês a mês, re gu lar -
men te; e, de ou tro lado, que pos sa res pe i tar o de fe so
da pi ra ce ma, por que es ta rá ten do a sua ren da as se -
gu ra da. 

Esse é tam bém o re sul ta do dos tra ba lhos des ta
Co mis são, que ou viu o re pre sen tan te do Mi nis té rio do 
Tra ba lho a esse res pe i to. Pude, na con di ção de Re la -
tor, fa zer con ta tos com a Ca i xa Eco nô mi ca nes se sen -
ti do, uti li zan do in clu si ve a ex pe riên cia que ha vía mos
de sen vol vi do no Mi nis té rio da Pre vi dên cia de pa gar os
be ne fí ci os me di an te ca sas lo té ri cas. Com isso, o SOS
Ve lho Chi co está fa zen do um am plo tra ba lho de di vul -
ga ção jun to às co lô ni as de pes ca do res, jun to aos Co -
mi tês lo ca is do SOS Ve lho Chi co, para que os pes ca -
do res pos sam ter aces so a essa fa ci li da de. De ou tro
lado, sa be mos que exis tem mu i tos pes ca do res na Ba -
cia do São Fran cis co que não têm re gis tro de pes ca -
dor. Esse é um tra ba lho per ma nen te que ha ve rá de
ser fe i to para que pos sam dis por des se be ne fí cio. 

Eram es ses os es cla re ci men tos ini ci a is que eu
gos ta ria de pres tar, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Sou to) – Após es -
ses es cla re ci men tos, pas sa mos a pa la vra ao Dr. Jo a -
quim Car los Te i xe i ra Riva, que fará a ex po si ção pre -
vis ta para esta re u nião.

O SR. JOAQUIM CARLOS TEIXEIRA RIVA –
Exmº Sr. Se na dor Pa u lo Sou to, Exmº Sr. Se na dor Wal -
deck Orne las, é re al men te um pra zer ex tra or di na ri a -
men te gran de es tar mos aqui, re pre sen tan do a Fun -
des pa e a Se plan tec, para ex por mos o Pla no Pi lo to de
Re vi ta li za ção do rio São Fran cis co, no tre cho com pre -
en di do en tre as ci da des de Ibo ti ra ma/Ju a ze i ro.
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Ver da de i ra men te, este pla no co me çou em
1998, quan do en tão a Se plan tec con tra tou a CESP –
Com pa nhia Ener gé ti ca de São Pa u lo para fa zer um
pla no de fo men to do Vale do rio São Fran cis co.

Esse pro je to teve um su ces so tal que pro mo veu
um con vê nio en tre a ANA e a Se plan tec, con vê nio
esse que con tra tou a Fun des pa para exe cu ção dos
es tu dos que eu irei aqui hoje apre sen tar e que já es -
tão em seu es tá gio fi nal.

Impor tan te é sa li en tar que há dois anos o pla no
de fo men to re a li za do pela CESP mos trou um pon to
im por tan tís si mo: que o de sen vol vi men to do Vale do
São Fran cis co es ta rá in ti ma men te de pen den te de um 
pla no de re cu pe ra ção de meio am bi en te. 

Então, não é um pro je to de trans por te ou de re -
cur sos hí dri cos. É um pro je to de meio am bi en te que
em seu bojo traz os itens de re cur sos hí dri cos – es ses 
vol ta dos à água para ir ri ga ção –, ener gia e de trans -
por te flu vi al, que será o agen te que ca ta li sa rá o de -
sen vol vi men to de todo o oes te da Ba hia, con ver ten do 
prin ci pal men te Ju a ze i ro e Pe tro li na em gran des pó los 
co mer ci a is e in dus tri a is do semi-ári do. Nós cos tu ma -
mos fa lar que Ju a ze i ro e Pe tro li na, sem dú vi da al gu -
ma, são as áre as do ser tão que de ram cer to. Pre ten -
de mos es ten der isso para todo o semi-ári do.

Esse nos so pro je to tra ta ver da de i ra men te de
águas, de como de ve mos cu i dar da água do rio para
que por meio dela se con si ga prin ci pal men te – esse é
o prin ci pal item so bre meio am bi en te – a me lho ria da
qua li da de de vida do ho mem. Isto é o bá si co, é o prin -
ci pal.

Pas sa re mos à apre sen ta ção.
Esse item, esse sli de mos tra exa ta men te o Pla -

no Pi lo to de Re vi ta li za ção, pa tro ci na do pelo Mi nis té rio
do Meio Ambi en te, ANA, Go ver no da Ba hia, ten do
como agen te exe cu tor a Fun des pa, uma fun da ção de
es tu dos e pes qui sas aquá ti cas se di a da em São Pa u lo.

Nós tí nha mos que bus car uma sen ten ça-cha ve,
um slo gan para o pro je to. Como diz res pe i to à água,
nós o cha ma mos de Águas para No vos Ser tões. Re -
al men te o ser tão, o semi-ári do pre ci sa de água. Uni -
ca men te por meio dela nós me lho ra re mos a qua li da -
de de vida lá.

São duas pre mis sas bá si cas a par tir do pro je to
do pla no de fo men to. O pri me i ro é um pla no pi lo to de
re vi ta li za ção da ba cia. Nós vi mos que o rio, o ca u dal
flu vi al, está ex tre ma men te de gra da do sob o pon to de
vis ta de meio am bi en te. Ou seja, se ria ne ces sá rio fa -
zer uma re cu pe ra ção dele. E qua is são os be ne fí ci os
ime di a tos que ire mos ter? As con di ções de de sen vol -
vi men to re gi o nal sus ten tá vel; a vi a bi li za ção de im -

plan ta ção in dus tri al ao lon go de suas mar gens, prin ci -
pal men te nas re giões de Ju a ze i ro, Pe tro li na, Bar re i -
ras e ou tras re giões. E, fi nal men te, uma na ve ga ção
flu vi al que con si de ra re mos, em pre sa ri al men te, viá vel
por que, hoje, não te mos o que ten ta mos cha mar de
hi dro via do rio São Fran cis co e, sim, a via na ve gá vel
do rio São Fran cis co. À me di da que te nha mos um
con tro le da de gra da ção de meio-am bi en te e uma cor -
re ção dela, au to ma ti ca men te, es ses itens es ta rão
sen do viá ve is.

Se gun do pon to, um ba lan ço hí dri co ener gé ti co,
por que fa la mos de água e, hoje, já co me ça a ter, ao
lon go da ba cia, um con fli to so bre usos de água, o uso
de água para ge ra ção ver sus o uso de água para ir ri -
ga ção e de ma is usos. Por isso, há um item do pla no –
o ba lan ço hí dri co – que foi cor ri do, mo de lo MSUI, e fi -
ze mos todo o es tu do, so bre o pon to de vis ta de ge ra -
ção, con tro le de che i as, ir ri ga ção de meio-am bi en te
e, fi nal men te, trans por te flu vi al.

Um di ag nós ti co rá pi do da ba cia: fi ze mos o pro -
je to en tre os mu ni cí pi os de Ibo ti ra ma e Ju a ze i ro. Te -
mos al guns seg men tos bá si cos. Um seg men to que o
rio se en con tra li vre, ou seja, em seu es ta do na tu ral
que é en tre Ibo ti ra ma e Xi que-Xi que, numa dis tân cia
de mais ou me nos 230 km. Uma zona de tran si ção en -
tre Xi que-Xi que e Pi lão Arca do, que é in flu en ci a da pe -
las os ci la ções de ní vel do re ser va tó rio de So bra di nho
e onde re si de a ma i o ria das de po si ções só li das que
são car re a das pelo cur so flu vi al. Pos te ri or men te, te -
mos a área de lago, re ser va tó rio e, fi nal men te, um tre -
cho, tam bém li vre, mas de fun do ro cho so en tre So -
bra di nho e Ju a ze i ro, Pe tro li na, um tre cho pe que no, de 
uns 40 km, con tra ri an do ba si ca men te todo esse tre -
cho que é pro fun da men te mó vel for ma do por ban cos
de are ia.

Uma ba ti me tria de pre ci são foi fe i ta ao lon go
des se tre cho pe los téc ni cos da Fun des pa. Esse ní vel
zero, que está aqui co lo ca do, é o ní vel mí ni mo de
água al can ça do en tre os mu ni cí pi os de Ibo ti ra ma e
Pi lão Arca do, nos úl ti mos 20 anos. Co lo ca mos essa li -
nha de re fe rên cia de lâ mi na d’água me nos 3, para
que ti vés se mos uma pro fun di da de mí ni ma para que
se tor nas se viá vel o trans por te flu vi al, num ca la do de
pelo me nos 2,5 me tros. E te mos, aqui, a li nha de bar -
ti me tria le van ta da ao lon go do le i to me nor do rio.

Então, ve mos que são al guns tre chos ra sos,
mas não é ba si ca men te a ex ten são to tal do rio, ex tre -
ma men te rasa, como an te ri or men te se pen sa va. Se
for mos tra çar uma pro fun di da de mé dia, ela es ta rá en -
tre 4m e 5m, al gu ma co i sa as sim. E es ses tre chos ra -
sos são de po si ções só li das, pro vo ca das, prin ci pal -
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men te, pela ero são de mar gens, como ve re mos pos -
te ri or men te.

Aqui, são fo tos de sa té li tes em que se vê es sas
áre as bran cas, que são os mu i tos tre chos de ero são
do rio ao lon go do tem po, mos tran do um ca nal ex tre -
ma men te va riá vel. E isso vem de mu i to tem po, pois
lem bro que os ín di os cha ma vam esse rio de rio “Opa -
rá”, que quer di zer, em gua ra ni, “rio ton to”, ou seja, um 
rio que mu da va mu i to o seu ca nal prin ci pal. E essa
mu dan ça é de vi da às ero sões que se dão ao lon go da
mar gem pela ocu pa ção hu ma na, pela ação pre da tó -
ria e tam bém por que es ta mos em uma área de um
solo bas tan te frá gil, que é o solo de ca a tin ga. 

Eu gos ta ria que pres tas sem bem aten ção nes se 
can to, nes sa ero são, que é jus ta men te o pró xi mo sli -
de. Ei-lo aqui: te mos uma vo ço ro ca bas tan te gran de
pró xi ma à mar gem, cri a da pe las chu vas tor ren ci a is
de ve rão, so ma das com o solo frá gil e uma de po si ção
só li da no in te ri or do ca u dal flu vi al. Por ba i xo des sa de -
po si ção só li da, al gu mas de ze nas de anos atrás, tí -
nha mos uma ilha. Esta ilha está to tal men te en co ber ta 
hoje.

Fi ze mos um es tu do de trans por te só li do ao lon -
go do rio, por que exis tem te ses que mos tram que
essa de po si ção só li da vem ba si ca men te dos aflu en -
tes, e vi mos que ela vem re al men te do ca u dal prin ci -
pal do le i to prin ci pal. O nos so tre cho es tu da do foi
esse aqui, onde ocor rem as ma i o res mé di as de de po -
si ção só li da. Ve jam: de 100 a 140 mil to ne la das/dia de 
de po si ção só li da; al gu ma co i sa que vai-nos dar 22 mi -
lhões de to ne la das/ano de de po si ção só li da, e isso
me di do ape nas na épo ca das che i as. De onde vem
essa sus pen são só li da? Prin ci pal men te de ero são de
mar gem, como va mos ver a se guir.

Tre chos de ba ti me tria. Essa é a car ta onde fica a 
ci da de de Mor pa rá. A ba ti me tria fe i ta pela Cesf, há
dois ou três anos atrás, in di ca va que o ca nal prin ci pal
es ta ria pas san do jun to à ci da de de Mor pa rá; a ba ti -
me tria fe i ta ago ra, em ju nho ou ju lho pas sa do, mos tra
o ca nal si tu a do jun to à mar gem es quer da – pu lou da
mar gem di re i ta para a es quer da. Essas se tas in di cam 
ero sões das mar gens, o car re a men to só li do e a for -
ma ção de ban cos de are ia de tal ma ne i ra for te que
não per mi tem mais o aces so de bar cos de ca la dos
ma i o res ao por to da ci da de de Mor pa rá. A ré gua de
Mor pa rá está nes sa exa ta po si ção.

Um ou tro caso tí pi co, isso já pró xi mo a Ibo ti ra -
ma: te mos o flu xo prin ci pal cor ren do en tre ilhas.
Esses tre chos em bege ou mais es cu ros são de po si -
ções só li das me di das em cam po, e um fato ex tra or di -
na ri a men te in te res san te que pro va o que es ta mos
que ren do fa lar: te mos um flu xo prin ci pal pas san do

en tre essa de po si ção só li da e uma ilha, uma ero são
mu i to for te em um pon to da ilha de mon tan te, e o flu xo 
está abrin do um ca nal no meio des sa ilha, ou seja, em 
vir tu de des sa de po si ção só li da, den tro de um ou dois
anos, o flu xo prin ci pal, que está pas san do aqui hoje,
de ve rá es tar cor tan do esta ilha.

Aque la par te da ilha de mon tan te é esta fo to gra -
fia. Ve jam o es ta do de de gra da ção in ten sa que se en -
con tra o tre cho de mon tan te da ilha. Como é que são
es sas ero sões de mar gem? A ero são de mar gem de i -
xa a mar gem pra ti ca men te na ver ti cal, jun to a ela o
que cha ma mos de pis ci nas, que são tre chos com lâ -
mi na d’água alta, mas esta ero são pro vo ca uma de -
po si ção mu i to in ten sa na mar gem con trá ria, res trin -
gin do bas tan te o cur so prin ci pal do rio no seu le i to
me nor. Esses tre chos pre ci sam de cor re ção. 

Mos tro ago ra fo tos ti ra das no mês de ju nho pas -
sa do, com as di ver sas que das, e ve mos a ima gem de
uma au sên cia qua se to tal da mata ci li ar. O tre cho aqui 
é ca a tin ga. Tra ta-se de um solo ex tre ma men te frá gil.
Há are ia e uma com po si ção de ar gi la e sil te bas tan te
ba i xa.

A pró xi ma foto mos tra uma ou tra que da de mar -
gem, si tu a ção bem lo ca li za da.

Essa ou tra fo to gra fia é mu i to in te res san te. Tra -
ta-se de uma que da de mar gem, uma ár vo re que,
pos si vel men te nes sa pró xi ma che ia, irá cair. Ri be i ri -
nhos que mo ram pró xi mo a esse pon to, dis se ram que
a que da de mar gem se dá numa ca dên cia de cin co a
sete me tros/ano, de pen den do das che i as. Che i as
mais al tas po dem ter va lo res mais al tos que sete; nas
che i as nor ma is, em tor no de cin co me tros/ano.

Na pró xi ma foto, ve mos sil te e as che i as.
Vêem-se che i as ba i xas ou mé di as. Ve mos tam bém
uma che ia alta e a ero são pro vo ca da en tre as ca ma -
das de sil te.

Aque las de po si ções só li das con cen tram-se na
mar gem con trá ria. Então a mar gem na tu ral que, há al -
guns anos es ta va numa po si ção, está cada vez mais
se afas tan do mais em vis ta da de po si ção só li da. 

Entran do em con ta to com o pes so al do lo cal,
mu i tos mo ra do res di zem que a sua casa que es ta va
pró xi ma à mar gem – cin co ou dez me tros da mar gem
–, em ques tão de dez anos, está a du zen tos, du zen -
tos e cin qüen ta me tros da mar gem, em fun ção da de -
po si ção só li da.

A pró xi ma fo to gra fia foi re ti ra da jun to à bal sa
que liga a Bar ra a Xi que-Xi que. Esse é o tan que de
com bus tí vel a di e sel que ali men ta a bal sa. Ve jam o
as pec to de ero são. Na pró xi ma che ia, ter-se-á de pro -
vi den ci ar a re lo ca ção do tan que. Essas ca sas, que
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es ta vam bas tan te afas ta das do rio, hoje en con -
tram-se pró xi mas à zona de ero são.

Essa foto é de uma ilha. Tra ta-se de um pro ble -
ma for te, de uma ero são na ilha, com uma de po si ção
só li da na mar gem pró xi ma à ilha.

Essa ou tra fo to gra fia mos tra tre cho cuja mar -
gem ti nha aca ba do de cair.

Nes sa pró xi ma foto, ve mos al gu ma mata ci li ar
que irá con ter pos si vel men te as que das de mar gem
fu tu ras. Lem bra mos que o rio é semi-ári do e, não, um
rio tro pi cal. Ele tem um solo frá gil e uma mata ci li ar
com ra í zes ra sas que dão re al men te uma se gu ran ça
bas tan te frá gil à mar gem.

A ou tra foto mos tra um tre cho já com mata ci li ar.
Aqui a mata ci li ar ou den sa em al guns tre chos está
bas tan te man ti da. 

O que re al men te pre ci sa ser fe i to? O rio vem há
de ze nas de anos sen do co mi do pe las ero sões que
pro vo cam as de po si ções só li das. O que nor mal men te 
é fe i to para tan to? Um tra ba lho de con ten ção me câ ni -
ca de ero sões de mar gem, por trás da qual se co lo ca
uma fa i xa de mata ci li ar, que, no caso, fi ca rá en tre
40m, 80m, e a co lo ca ção de es pi gões, ou seja, di ques 
que pro vo quem o afu ni la men to de flu xo e uma la va -
gem na tu ral des ses di ver sos ban cos de are ia. 

Esti ve mos ven do com bas tan te cu i da do isso.
Qu al quer pro ces so de dra ga gem em um tre cho des se 
é tre men da men te gran de, com re sul ta do ex tre ma -
men te pou co po si ti vo, por que é dra ga do hoje para ter
uma fu tu ra de po si ção só li da em cur tís si mo pra zo. 

Então, como vis to no Reno, Mis sis si pi e em ou -
tros rios mais, te mos que con ter as mar gens, re du zir
a de po si ção só li da e co lo ca ção de es pi gões para que
faça uma la va gem na tu ral do le i to me nor.

Como se rão fe i tas es sas con ten ções de mar -
gens? Esses pro je tos es tão sen do re a li za dos pela
Fun des pa hoje. Entre Ibo ti ra ma e Pi lão Arca do, fi ze -
mos a se le ção de 42 áre as de con ten ção de mar gens. 
Se rão usa dos col chões de fi bras pre en chi dos com
uma mis tu ra de are ia do le i to mais 10 ou 15% de cal -
cá rio. Então, será fe i to um ta lu de de um para dois ou
um para três, co lo ca do o col chão, que irá evi tar ero -
sões fu tu ras, e, por trás dele, uma fa i xa, como dis se
an tes, en tre 40m e 80m, de mata ci li ar na tu ral, usan -
do até es pé ci es na ti vas, é ób vio, mas até com um va -
lor co mer ci al, como, ba si ca men te, a aro e i ra.

Este é um caso tí pi co, re a li za do onde exis tem
ilhas, é fe i ta uma con ten ção de mar gem, ali a da a es -
pi gões, que são fe i tos para fa zer uma ori en ta ção de
flu xo.

Isso foi fe i to no rio Mis sis si pi, Reno, Wall, com
su ces so to tal.

Os es pi gões são ba si ca men te di ques trans ver -
sa is ao le i to, es pa ça dos de uma for ma tal que haja
de po si ção só li da en tre es ses di ver sos di ques, tor nan -
do es tá vel o le i to me nor, que hoje é mu i to ins tá vel –
por isso cha ma do pe los ín di os de “Opa rá”. Então, se -
ria fe i ta uma de po si ção só li da en tre es pi gões, de i -
xan do esse le i to li vre e com uma pro fun di da de bas -
tan te ma i or. Esse le i to li vre te ria uma lar gu ra de
280m a 350m e uma lâ mi na d’água que gi ra ria em
tor no de 5m.

Este é o rio Wall. Os eu ro pe us cha mam exa ta -
men te de ci vi li zar o rio, ou seja, ti rar aque le as pec to
caó ti co que ele ti nha an tes, com va ri a ção de le i to, for -
ma ção e cor tes de ilha. Esta é uma foto do rio Wall, de 
1831; esta ou tra é uma re cen te, com es pi gões e o rio
per fe i ta men te sen ta do. 

V. Exªs po de ri am es tar pen san do que esse é um 
pro ces so caro. Não é. Os es pi gões, no sé cu lo pas sa -
do, eram fe i tos de ma de i ra; pas sa ram de po is a se rem
fe i tos de pe dra. Hoje, são tu bos de fi bra têx til, tu bos
com cum pri men to de 28m, al gu ma co i sa as sim, ou
30m, diâ me tro de 2m a 4m até, pre en chi dos com ma -
te ri al do rio. Tra ta-se de um sis te ma sim ples. Ve jam,
cada um des ses es pi gões de 28m, 30m são mon ta -
dos, ins ta la dos em ques tão de oito ho ras. Tra ta-se de
um pro ces so sim ples e de cus to re la ti va men te ba i xo.

Fi ze mos a ava li a ção de cus to de con ten ção de
ima gens em todo o tre cho, ava li a dos em R$40 a R$50 
mi lhões, isso em dois anos ou mais até. Isso em todo
o tre cho, mas so men te de con ten ção de ima gem.
Esta mos le van do os es pi gões, por que para a ins ta la -
ção de es pi gões pre ci sam ser fe i tos al guns tes tes
mais, por que to dos os es tu dos que te mos são exa ta -
men te do rio Reno e ou tros mais, cu jas ca rac te rís ti -
cas fí si cas, de so los, hí dri cas são bas tan te di fe ren tes
da que las en fren ta das em um rio de semi-ári do.

Um ou tro tre cho que te mos é um tre cho de tran -
si ção, que é a va ri a ção do re ser va tó rio de So bra di -
nho. Aqui te mos as re giões de du nas e nes sa re gião,
pró xi mo de Pi lão Arca do, uma de po si ção só li da mu i to 
in ten sa, tam bém pro vo ca da por que da de mar gens.
Com a con ten ção das mar gens com es pi gões, ire mos 
con ter essa de po si ção só li da que es ta mos ten do nas
vi zi nhan ças de Pi lão Arca do e mais uns 20km, 30km
a mon tan te.

Um ou tro tre cho que te mos, que, para Per nam -
bu co e Ba hia, é im por tan tís si mo, é So bra di nho/Ju a -
ze i ro. É um tre cho em ro cha, cujo ní vel de água tem
uma in fluên cia di re ta das va zões de So bra di nho. Ro -
cho so, ou seja, para que pos sa mos fa zer com que o
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trans por te flu vi al che gue nos ter mi na is de Ju a ze i ro e
Pe tro li na com se gu ran ça e numa con di ção viá vel sob
o pon to de vis ta de cus to, te re mos que fa zer obras.
São cer ca de 42 pon tos de obras ou tre chos de ro -
chas du ras, gra ni tos ou gna is se, com vo lu me – hoje é
um pou co me nor do que esse – ava li a do de 120, 150
mil m³ que hoje se ri am cor ta dos a fogo. E a cons tru -
ção de es pi gões em al guns pon tos, para que o ní vel
de água fi que mais alto por oca sião das va zões mí ni -
mas de So bra di nho.

Com isso, con se gui ría mos che gar com com bo i -
os gran des – da qui a um pou qui nho va mos fa lar a res -
pe i to dis so – a Ju a ze i ro, ca la do de 2,5m.

Esse sli de mos tra uma vi a gem que nos sas
equi pes de cam po fi ze ram, onde se vê o ca nal ba li za -
do que exis te hoje en tre So bra di nho e Ju a ze i ro, que é
bas tan te pre cá rio, com uma na ve ga ção ex tre ma men -
te pre cá ria com ris co de ba ti da em ro chas.

Essas são as ro chas tí pi cas que te ri am que ser
cor ta das. 

Ve jam os pe ri gos, por essa foto: as bói as ex tre -
ma men te pró xi mas de ro chas, com cor ren te zas e flu -
xos de água mu i tas ve zes jo gam os pró pri os com bo i -
os con tra as ro chas.

Bom, es ta mos fa lan do de obras en tre So bra di -
nho e Ju a ze i ro, da or dem de 650.000m³.

Uma ou tra co i sa que é mu i to im por tan te: a
Chesf pla ne ja a cons tru ção da bar ra gem de Ita mo tin -
ga, pró xi ma à Ilha do Pon tal. Essa bar ra gem, esse re -
ser va tó rio na quo ta 362,5, que cor res pon de à quo ta
mé dia da va zão de flu en te de So bra di nho, de i xa ria li -
vre esse tre cho para os com bo i os ma i o res. Se ria ain -
da ne ces sá rio fa zer aque las obras que men ci o na mos
an tes. Isso iria dar uma con di ção de na ve ga ção li vre e 
ex tre ma men te se gu ra nes se tre cho.

Bar ra gem na quo ta 362,7 – os no vos es tu dos in -
di cam 362,5. Ela te ria uma po tên cia bas tan te alta,
com uma que da bas tan te pe que na. A que da to tal se -
ria en tre 10 e 11 me tros, com uma po tên cia ins ta la da
de 280 a 320 me ga watts, de pen den do do fa tor de po -
tên cia e com uma área de 280. Os no vos cál cu los in -
di cam uma área bas tan te me nor que essa, ou seja,
uma va po ra ção da or dem de 6 a 7% da que la va po ra -
ção que é ve ri fi ca da no lago de So bra di nho.

Alter na ti vas de au men to de va zões fir mes. Lem -
brem-se de que o nos so pro je to é um pro je to de uso
de águas. Fi ze mos es tu do so bre como au men tar as
va zões fir mes e cor re mos o mo de lo que é cor ri do
sem pre pela ONS. Ele cha ma-se MSUI. Esse mo de lo
diz que à me di da que co me ça mos a ter des vi os de
água para ou tros usos que não seja a ge ra ção, os ris -

cos de dé fi cit re al men te co me çam a cres cer. O ris co
de dé fi cit pa drão hoje é da or dem de 5%. Ve jam que
com o des vio de água de 180m³, que é o que está
acon te cen do mais ou me nos hoje e que irá acon te cer
den tro de 10 anos, 228 ou 230m³, mais ou me nos,
iría mos ter uma ele va ção des se ris co de 7 a 8%, con -
si de ran do a de man da de qui lo watt/hora que te mos
hoje. À me di da que essa de man da de qui lo watt/hora
cres cer ao lon go dos anos, o ris co se tor na rá ma i or. 

Em vir tu de dis so, es tu da mos um meio de au -
men tar va zões para usos que não se jam de ge ra ção.
Qual é exa ta men te a idéia? É uma per mu ta de água
por qui lo watt/hora, ou seja, te mos as usi nas da Ce mig 
e Chesf que pro du zem este me ga watt/hora. Nós te -
ría mos de ter al gu mas va zões de les, al guns ní ve is de
va zão que de i xa ri am de ge rar. Assim, o ór gão que cu -
i das se da ques tão das águas po de ria ter uni da de ge -
ra do ras pró pri as, de ta ma nho pe que no e mé dio. Por
exem plo, usan do usi nas hi dráu li cas pe que nas, usi -
nas tér mi cas, prin ci pal men te usan do ve ge ta is, eu ca -
lip to e ou tros ve ge ta is de cus to ba i xo – no semi-ári do
isso é fa cí li mo –, ener gia eó li ca e co-ge ra ção. Se ria
fe i ta uma per mu ta, prin ci pal men te na épo ca de seca,
da se guin te or dem: para cada me tro cú bi co de água
te ría mos que for ne cer 2,8 me ga watts mé di os de po -
tên cia. Con si de ran do que, no ano de 2012, a va zão
para usos con sun ti vos será de 220m³ por se gun do,
mul ti pli can do isso, pre ci sa ría mos de uma sé rie de
usi nas, em di ver sos mó du los, que nos com pen sas se
uma per da de uns 550 me ga watts mé di os para com -
pen sar os usos da água. 

Fi ze mos al guns cál cu los de va lor de água, mas
não co lo can do o va lor de opor tu ni da de da água, mas, 
sim, o cus to da água, con si de ran do-se as tér mi cas,
eó li cas e ou tros usos. Deu um cus to de água da or -
dem de vin te mi lé si mos de real por me tro cú bi co de
água, que é um cus to mais ba i xo do que o cal cu la do
pela ANA até en tão. É re al men te um sis te ma viá vel.

Como ener gia para essa per mu ta ou tro ca, eu
co lo ca ria bi o tér mi ca, que é, no fi nal, fi nal uma usi na
tér mi ca mo vi da a ca va co de ma de i ra, que pode ser
eu ca lip to ou ou tra es pé cie ve ge tal da re gião. 

Para a eu ca lip to ria, ía mos pre ci sar um to tal de
90 hec ta res plan ta dos por me ga watt de po tên cia,
sen do que es ses 90 hec ta res te ri am um cor te de 5
em 5 anos. Os re flo res ta men tos se ri am fe i tos em áre -
as de gra da das, o que te mos mu i to, prin ci pal men te
nas pro xi mi da des do re ser va tó rio de So bra di nho. O
trans por te des sa ma de i ra se ria fe i to pela água, usan -
do mão-de-obra lo cal e equi pa men to in te i ra men te na -
ci o nal. Todo o equi pa men to de uma usi na des sas
pode vir de Pi ra ci ca ba. Fi ze mos uma aná li se de cus -
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to, dan do mais ou me nos de R$1,6 mil por qui lo watt
ins ta la do.

Qu an to à eó li ca, fi ze mos um es tu do no pla tô de
Ire cê e ou tras. Mes mo em So bra di nho e Ju a ze i ro, te -
mos ven tos com uma ve lo ci da de de 25 a 28 qui lô me -
tros/hora, per fe i ta men te com pa tí ve is com a ener gia
eó li ca. 

A Ba hia pro duz hoje ape nas 12%, 13% do ál co -
ol que con so me – ape nas 20% do açú car que con so -
me. Qu an to às áre as que a Co de vasf des ti nou para
fru tas, etc, que, so ma das, vão dar uns 400, 500 mil
hec ta res, se usás se mos de 15 a 20% des sas áre as
para cul tu ra de cana, iría mos com ple tar o con su mo de 
ál co ol e açú car da Ba hia e te ría mos a co-ge ra ção da
cana, en tran do tam bém nes se sis te ma de per mu ta.

No que se re fe re aos es tu dos fe i tos do sis te ma
hí dri co da ba cia para fa zer essa per mu ta de água, so -
bre o que se está pen san do para o fu tu ro, fo mos ver
os in ven tá ri os. Os in ven tá ri os que exis tem es tão no
alto do rio São Fran cis co: Re ti ro Ba i xo, Pom peu. Exis -
tem os in ven tá ri os das di ver sas usi nas ao lon go do rio 
São Fran cis co – For mo so, Ro mão, Ja nuá ria, Ba na ne -
i ras, Pa ra tin ga. 

Ou tros in ven tá ri os que es tão pron tos e são bas -
tan tes viá ve is são ba si ca men te aflu en tes mi ne i ros do
rio, ou seja, o de Alí vio, no rio das Ve lhas; Pa ra ca tu,
no rio Pa ra ca tu; e Esca ra mu ça, no rio Uru cu ia.

Estu da mos ain da Ita mo tin ga, a bi o tér mi ca e a
co-ge ra ção. Va mos ver os re sul ta dos dis so. 

Na ver da de, te mos que pen sar que to das as ve -
zes que a Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca faz
um in ven tá rio das fu tu ras obras, tem-se aque le va lor
de po tên cia ou de qui lo watt/hora se gu ra do. Aque le é
um va lor ba si ca men te as se gu ra do. Então, é mu i to di -
fí cil se con ver ter qui lo watt hora em água, mas exis te
al gu ma co i sa. Por exem plo, se fi zer mos Re ti ro e Pom -
peu, va mos ge rar mais 293 me ga watts mé di os que,
se con ver ti dos em água, po de ri am nos for ne cer
105m³ por se gun do d’água. Mas es ses 105m³ es tão
sen do usa dos para ge rar esta po tên cia, mas à me di -
da que Pom peu e Re ti ro es te jam pron tas, va mos ter
na ju san te da usi na de Três Ma ri as ma i o res ní ve is de
va zões, ou seja, cha ma mos de ga nho sis tê mi co e
que, por lei, não está en qua dra da na ge ra ção. Então,
este ga nho em va zões po de ria ser usa do para ir ri ga -
ção e os de ma is usos. Então, na que le sis te ma al ter -
na ti vo, que é Pom peu e Re ti ro, em Três Ma ri as, po de -
ría mos ter um ga nho sis tê mi co de va zão grá tis, e isso
se ria algo vin do da ge ra ção de 35m³ por se gun do.
Aque le ou tro sis te ma que co men ta mos do rio Pa ra ca -
tu, Ve lhas e Uru cu ia iria dar uma ener gia fir me de 150
me ga watts mé dio que po de ria ser con ver ti do em

54m³ por se gun do e nos ge ram uma va zão sis tê mi ca
de 16m³.

Bom, como pre ci sa mos com pen sar em 2012
cer ca de 200, 220m³ d’água, co lo ca mos tam bém as
bi o tér mi cas, a co-ge ra ção e até a bar ra gem de Ita mo -
tin ga que fun ci o na rá a fio d’água para ob ter mos um
ga nho sis tê mi co de água, ou seja, aque la per mu ta:
ire mos tro car esta ener gia por esta quan ti da de
d’água, ire mos tro car a soma de 168 mais 238 mais
14 por esta quan ti da de d’água, ou seja, que nos irá
dar 200m³ por se gun do. Então, não iría mos pre ju di car 
o pla ne ja men to da ge ra ção e ía mos ter, em con tra -
par ti da, a água para os di ver sos usos, que tam bém fi -
ze mos os cál cu los, e Ju a ze i ro e Pe tro li na mos tram
isso hoje. Ele já tem um dé fi cit de kw/h, hoje, tan to é
que está sen do cons tru í da uma usi na tér mi ca em Pe -
tro li na de 128 mega, que cor res pon de ao con su mo
que Ju a ze i ro e Pe tro li na têm. Então, não po de mos de -
i xar de ter ga nhos para o fu tu ro de qui lo watt/hora e
não po de mos de i xar tam bém de ter ga nhos em va -
zões. Então, a ma ne i ra que vi mos den tro da lei que
exis te hoje, das nor mas que exis tem hoje, foi exa ta -
men te a per mu ta.

Nes se pró xi mo sli de, ve mos Ita mo tin ga, que foi
pro je ta da pró xi ma à Ilha Pon tal. E exis tem mu i tas áre -
as de cul ti vo pró xi mas da qui. Então, to ma mos a li ber -
da de de dar uma nova ver são para Ita mo tin ga, que
cha ma mos de al ter na ti va “2”, que se ria cons tru í da a
cer ca de 22km, 25km a mon tan te do lo cal que se está 
pen san do, o lago ia ser bem me nor. Lem brem-se de
que fa lei num lago an tes de 250km², cai pela me ta -
de, a po tên cia fica exa ta men te a mes ma, que da bru -
ta de 10m, quo ta de fio d’água 362,5, pos si bi li tan do
que os com bo i os che guem com fa ci li da de a Ju a ze i ro
e Pe tro li na.

Cre io que é mu i to in te res san te essa pró xi ma:
aqui está a lo ca li za ção da Alter na ti va “1”, e esta nova
al ter na ti va, que cha mei de nova, e Ita mo tin ga. To dos
es ses nú me ros, es ses pon tos são áre as de cul ti vo, vi -
las que fi ca ri am inun da das com Ita mo tin ga na ilha
Pon tal e, nes sa nova po si ção, iria ser inun da da ape -
nas a lo ca li da de 2, que é Pe dri nhas, que está na quo -
ta 358.

Pe los co men tá ri os que ouvi, pe las en tre vis tas
que fi ze mos, o gran de pro ble ma que Ita mo tin ga ti nha
não é tan to de cus to, mas so ci al. Co lo can do nes sa
po si ção, e au men tan do a ca pa ci da de de ge ra ção e
de uso con sul ti vo da água do sis te ma, tal vez te nha -
mos um be ne fí cio bas tan te ma i or.

Aspec tos so ci a is e eco nô mi cos. O nor te prin ci -
pal des se pro je to é água para o de sen vol vi men to. De -
sen vol vi men to do oes te ba i a no, de sen vol vi men to ao
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lon go do rio e de sen vol vi men to de Ju a ze i ro e Pe tro li -
na – como já dis se an tes: o ser tão que deu cer to –,
como os ma i o res cen tros co mer ci a is do in te ri or de
toda essa área. Por que, hoje, vão fa re lo e mi lho da re -
gião de Bar re i ras para toda essa re gião, além de fru -
tas e ou tros pro du tos. 

A idéia, en tão, do pla no, é ba si ca men te esta: fo -
men tar o de sen vol vi men to ao lon go do rio, in cre men -
tar a área plan ta da – nós já ire mos co men tar isto – e
fo men tar Ju a ze i ro e Pe tro li na para se rem ma i o res do
que, hoje, já são.

Eu, aqui, to mei a li ber da de – e as nos sas equi -
pes de cam po, com mais uma sé rie de da dos – de le -
van tar a ren da da po pu la ção da área mar gi nal ao rio
São Fran cis co, en tre Pi ra po ra e Ju a ze i ro. V. Exªs po -
dem no tar que 50% da po pu la ção ga nha me nos de
R$200/mês, e 30%, me nos de R$100/mês. Com uma
po pu la ção es ti ma da em 6 a 7 mi lhões de pes so as,
en tão, te mos cer ca de 2,5 a 3 mi lhões de pes so as ga -
nhan do me nos que R$200/mês. Isso para os ma i o res
de 14 ou 15 anos, e te mos uma fa i xa de 20 a 25% em
ní ve is ex tre ma men te ba i xos. 

Ve mos, en tão, que é ne ces sá rio que haja uma
ação a par tir da água, a par tir do meio am bi en te, que
gere em pre go, ren da e qua li da de de vida. Está sen do
fe i to isso já.

Há al guns pro je tos. Em um de les a nos sa equi -
pe de pes qui sa do res es te ve, e re al men te no tou uma
bru tal di fe ren ça.

Eu que ria, en tão, con tar uma pe que na his tó ria.
Ti ve mos con ta to com um pes ca dor e, na que le exa to
mo men to, ele es ta va pes can do um su ru bim que pe -
sa va cer ca de meio qui lo ou um qui lo, al gu ma co i sa
as sim. Então, per gun ta mos: “Por que o se nhor pega o
pe i xe tão pe que no?” E ele dis se: “Se eu não pes car
esse pe i xe, que é o úni co que te nho, irei pas sar fome.
Eu não te nho tem po de es pe rar o pe i xe cres cer.”

Então, fo mos vi si tar, em con tra par ti da, o pólo
con trá rio, o Pro je to Bre jos da Bar ra que, ba si ca men -
te, é um pro je to so ci al, com pis ci cul tu ra de ti lá pi as em
ca na is ge ran do 5 mil qui los/ano. 

As mu lhe res pra ti cam a hor ti cul tu ra, que é con -
su mi da e ven di da. Há um fri go rí fi co de pe i xe com fi le -
ta gem e a pro du ção, ba si ca men te, vai para Ju a ze i ro,
Xi que-Xi que e toda essa re gião. Subs ti tu í ram-se as
ca sas de pau a pi que e se cons tru iu uma es co la agrí -
co la am bi en tal e de in for má ti ca.

É para os se nho res ve rem como isso traz uma
gran de mo di fi ca ção. Foi per gun ta do lá: a ren da anu al
pas sou de R$300 para R$5 mil por fa mí lia. 

Ve jam, en tão, que a di fe ren ça é bru tal, e com in -
ves ti men to ou sub sí dio mu i to pe que no ge ran do em -
pre go/ren da.

Au men tan do um pou co a nos sa es ca la, che ga -
mos a Pe tro li na e Ju a ze i ro. A Vale Export é uma co o -
pe ra ti va que tem o nú me ro de mil e qui nhen tos e to -
dos eles, agri cul to res pe que nos, fo ram trans for ma dos 
em mi ni em pre sá ri os do agro ne gó cio. Eles ba si ca -
men te têm uma ex por ta ção de uva e man ga que atin -
ge de 90% a 95% da ex por ta ção des sas fru tas do
Bra sil, prin ci pal men te para os pa í ses eu ro pe us.

Para os se nho res te rem idéia, na Eu ro pa, em
pa í ses como Ho lan da e Ale ma nha con so mem-se 52
qui los de fru ta por pes soa/ano, en quan to no Bra sil
con so mem-se 5. Então, ve jam o quan to de mer ca do
in ter no ain da te mos para pro mo ver. E essa re gião é a
me lhor que te mos para a pro mo ção da ex por ta ção e
para o mer ca do in ter no tam bém.

A trans pa rên cia atu al mos tra o oes te da Ba hia.
Lem bro-me bem de que lá es ti ve no ano de 1989. A
cul tu ra de soja es ta va co me çan do, ou tros pro du tos
mais. Ve jam como a sa fra de 2000-2001 au men tou e
um au men to ma i or ain da pre vis to para a sa fra de
2003-2004 da soja e do mi lho. Há pre vi são de um au -
men to mu i to gran de tam bém de al go dão, café, fru tas,
que têm um va lor agre ga do mu i to ma i or do que soja e
mi lho. 

Para se ter uma idéia, o café, na re gião de Bar -
re i ras, tem uma pro du ção de 59 sa cas por hec ta re,
en quan to a mé dia no Bra sil é de 18; em São Pa u lo,
20. Há a pre sen ça da ir ri ga ção na cul tu ra do café e do
al go dão. Ou seja, te mos um mer ca do in ter na ci o nal
aber to para o oes te da Ba hia.

O va lor bru to da pro du ção do oes te da Ba hia
hoje al can ça de 18% a 20% do va lor bru to da pro du -
ção ba i a na, com ten dên ci as de cres ci men to. Obser -
vem o va lor da sa fra (em azul, na trans pa rên cia), de
2000-2001, e ve jam o au men to do va lor bru to da pro -
du ção, que vai pra ti ca men te do brar na sa fra
2003-2004, como vi mos an tes. Essas são pro je ções
da Aíba.

Mos tra mos, por tan to, o va lor bru to da pro du ção.
Obser va mos que café e al go dão, com pro du ções re -
la ti va men te pe que nas, abo ca nham uma par te gran -
de des se va lor de pro du ção, por que têm um va lor
bas tan te mais alto do que a soja e o mi lho no pró prio
mer ca do.

O que que re mos? Fo men tar os pó los, a agri cul -
tu ra nes sa re gião do oes te da Ba hia. Para tan to, pre ci -
sa mos de in fra-es tru tu ra de água, qui lo watt /hora e
trans por te. Nes se sen ti do, a nos sa idéia é que, à me -
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di da que o rio es te ja re cons ti tu í do na sua par te am bi -
en tal, de uma for ma na tu ral, va mos po der na ve gar
com com bo i os de 12 mil to ne la das. Os com bo i os que
hoje são da Fra na ve têm ca pa ci da de de mil a mil e
qui nhen tas to ne la das. Lem bro-me de que eu, com 22
anos de ida de, no IPP, fiz os tes tes de tan que de pro -
va dos com bo i os da Fra na ve que são usa dos até hoje. 
E há uma di fe ren ça bru tal: com 22 anos, eu ti nha ca -
be los ain da pre tos e far tos e hoje te nho pou co ca be lo
e bran co e não se mu dou nada. E já faz qua se qua -
ren ta anos, Se na dor. (Ri sos)

Mas o im por tan te é que te mos que mu dar a
men ta li da de, da mes ma ma ne i ra que no Reno mu -
dou, no Mis sis si pi mu dou, aqui te mos que mu dar.

Por que a hi dro via do São Fran cis co é tão im por -
tan te? Já vi cál cu los e cál cu los (de IPT, de Ge i pot
etc.), e es ses são cál cu los nos sos.

A par tir do pla no de fo men to fe i to pela Ba hia, em 
1998, ti ve mos um pro ces so de atra ção de em pre sas
no vas. Uma de las, a Óle os Ve ge ta is Ca ra mu ru, já
está com um pro je ti nho pron to para mon tar, em Ju a -
ze i ro, uma mo a ge i ra de grãos para 600 mil to ne la das
por ano, mas a mo a ge i ra só será im plan ta da se o rio
São Fran cis co ti ver con di ções de trans por te flu vi al, se 
for em pre sa ri al men te viá vel. O mon tan te de 600 mil
to ne la das por ano de soja cor res pon de a mais de 200
mil hec ta res plan ta dos em Bar re i ras ou re gião, ou
seja, um acrés ci mo da área plan ta da de 15 a 20%
com re la ção ao que te mos hoje.

Gal va ni pre ten de trans por tar, tam bém em Ju a -
ze i ro, 250 mil to ne la das por ano de fos fa ta dos, usan -
do os mes mos bar cos que tra rão a soja. A BR pre ten -
de trans por tar 200m³ por ano de com bus tí vel. E as in -
dús tri as Tork es tão pron tas para vir para cá para en -
trar com fro tas e ter mi na is, às ex pen sas de les – quem 
cons trói as fro tas são eles, quem faz o ter mi nal são
eles, em con vê nio com a Ca ra mu ru e es sas ou tras
em pre sas. A Car gill tam bém, hoje, pen sa, de uma
ma ne i ra cé le re, em im plan tar o trans por te flu vi al, prin -
ci pal men te para abas te cer o Ce a rá e aque la re gião
toda de fa re lo e mi lho.

Em re la ção às obras do tre cho So bra di nho a Ju -
a ze i ro, te mos a eclu sa de So bra di nho e o Por to de Ju -
a ze i ro. Te mos que tor nar ex tre ma men te viá vel, por
ca u sa dis so, o tre cho de So bra di nho a Ju a ze i ro, pe -
que no. Ordem de cus to para tor nar esse tre cho viá vel: 
R$7 mi lhões a R$8 mi lhões, para fa zer to das as obras 
que eu ti nha men ci o na do an tes.

Para tan to, os com bo i os da Fra na ve po dem ser
usa dos em trans por tes pe que nos, mas é pre ci so que
se jam usa dos com bo i os gran des, como, por exem plo, 
o com bo io Bage, no rio Ma de i ra. Para os se nho res te -

rem uma idéia, há cin co anos, o com bo io que trans -
por ta va soja no rio Ma de i ra ti nha ca pa ci da de de qua -
tro a cin co mil to ne la das. Nes te ano, são 32 mil. 

Então, quan do falo que po de mos trans por tar
pelo rio São Fran cis co de oito a dez, é algo ple na men -
te viá vel. A na ve ga ção só será viá vel nes sas con di -
ções, e vi a bi li za da – sem pre digo – pela re cu pe ra ção
do meio am bi en te. Não são obras para a cons tru ção
do trans por te flu vi al; são obras para a re cu pe ra ção do 
meio am bi en te.

A pró xi ma foto, por fa vor. Cre io que é a úl ti ma. 
Ve jam as van ta gens. Des de o pro je to de 1998,

es tu da mos tam bém que Sal va dor po de ria ter um
gran de por to do es ti lo do Por to do Ita qui, que é um
dos ma i o res por tos, Tu ba rão e Ita qui. E ali te mos o ca -
nal de Co te gi pe, em que fa cil men te en tram na vi os no
es ti lo cape size, com 120 até 200 mil to ne la das de
car ga, por que te mos ali lâ mi nas d’água de 22 a 25
me tros. Hoje, já sei que, pró xi mo à Ford, está sen do
pen sa da a cons tru ção de um por to para grãos. Isso é
ex tra or di na ri a men te im por tan te para a pro du ção de
Bar re i ras.

Abro um pa rên te se para di zer que, em maio do
ano pas sa do, tive um con tra to com uma em pre sa do
Ja pão, Mit sui, que que ria soja para o Por to de Oita, no 
Ja pão, e men ci o na ram a soja de Bar re i ras como a
me lhor soja do Bra sil. Então, se ria a soja que pre en -
che ria aque les re qui si tos téc ni cos que o Ja pão quer.

Bar re i ras man da car ga de mi lho e fa re lo para
esta re gião toda – So bral, For ta le za, Mos so ró, Na tal
–, por ca mi nhão, a um fre te de R$80 a R$90 por to ne -
la da. Se for im plan ta da a mul ti mo da li da de ro do viá ria
Bar re i ras-Ibo ti ra ma; flu vi al, Ibo ti ra ma-Ju a ze i ro; e, fi -
nal men te, por fer ro via ou por ro do via des sa re gião ire -
mos ba i xar o fre te para R$65 a R$70. É uma va ri a ção
ex tre ma men te gran de, com a van ta gem de cri ar mos
nú cle os co mer ci a is aqui em Ibo ti ra ma e au men tar o
nú cleo co mer ci al de Ju a ze i ro.

Com re la ção ao por to de Co te gi pe – ob ser vem
a im por tân cia –, iria ha ver uma cer ta com pe ti ção sa -
lu tar com Su a pe, mas te ria uma van ta gem gran de
com re la ção a Ilhéus, onde hoje en tram na vi os de 28
a 30 mil, e tem que se pro ce der a uma dra ga gem
cons tan te do ca nal. Por tan to, fi ze mos uma com pa ra -
ção en tre Ilhéus e o por to na Ba hia de To dos os San -
tos, qua dro com pa ra ti vo em dó la res/to ne la da de soja, 
com che ga da em Rot ter dam ou no Ja pão. Par ti da de
Ilhéus para Rot ter dam: U$59; par ti da da Ba hia de To -
dos os San tos: U$20 a me nos, pelo uso de em bar ca -
ções de to ne la gem qua tro ve zes ma i or, o que re duz
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gran de men te o fre te. Para Oita, no Ja pão, o pre ço ba -
si ca men te cai a algo pró xi mo da me ta de.

Essa foi a úl ti ma. 
Esta mos aqui pron tos para al gu mas per gun tas.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Sou to) – Pen so que 

se tra ta de uma ex po si ção da gran de opor tu ni da de
des sa ini ci a ti va, to ma da pelo Go ver no do Esta do da
Ba hia e que teve o apo io im por tan tís si mo da Agên cia
Na ci o nal de Águas. Cre io que, a par tir de ago ra, te -
mos uma gran de van ta gem, que é a de sa ber exa ta -
men te o que que re mos com re la ção a esse tre cho do
rio São Fran cis co, com pre en den do o tra ba lho de hi -
dro vi as e to dos os tra ba lhos que es tão pre vis tos para
essa área.

La men to ape nas que, in fe liz men te, em bo ra
esse pla no cons tas se do pla no do Go ver no Fe de ral,
ba si ca men te não foi fe i to ab so lu ta men te nada com
re la ção a isso. Mas va leu mu i to a pena esse tra ba lho,
que tem no Se na dor Wal deck Orne las um gran de en -
tu si as ta, um gran de co nhe ce dor, que tem lu ta do in -
ten sa men te por isso. E acre di to que S. Exª tem um
mé ri to mu i to gran de na con clu são des se tra ba lho que 
está sen do apre sen ta do ago ra nes ta Co mis são do
Se na do Fe de ral.

Pas so a pa la vra ao Se na dor Wal deck Orne las,
que cer ta men te terá al guns pon tos im por tan tes com
re la ção à ex po si ção que foi aqui apre sen ta da.

O SR. RELATOR (Wal deck Orne las) – Sr. Pre si -
den te, Srs. Se na do res, de ma is pre sen tes, a ex po si -
ção que o Dr. Riva nos apre sen ta traz al guns da dos já
con clu si vos dos es tu dos re a li za dos que são ex tre ma -
men te im por tan tes para os tra ba lhos de re vi ta li za ção
do rio São Fran cis co. Esse é aqui o nos so ob je ti vo.

O pri me i ro as pec to para o qual gos ta ria de cha -
mar aten ção é que esse tra ba lho é re sul tan te – como
sa li en tou o Se na dor Pa u lo Sou to – do con vê nio en tre
a ANA e o Go ver no do Esta do da Ba hia, por meio da
Se plan tec. Esses re cur sos da Agên cia Na ci o nal de
Águas fo ram de ri va dos de uma do ta ção ini ci al que
deu R$40 mi lhões à ANA, e me nos de um mi lhão, oi -
to cen tos e pou cos mil fo ram des ti na dos a esse pro je -
to. Por tan to, ob ser vem que bas ta que haja me i os, e
pou cos me i os, para se po der avan çar tan to em re la -
ção ao co nhe ci men to, no caso, des se tre cho do rio,
que é o tre cho Ibo ti ra ma-Ju a ze i ro que, eco no mi ca -
men te, tem uma im por tân cia pe cu li ar nes te mo men to, 
como de mons trou o Dr. Riva ao fa zer os seus co men -
tá ri os de na tu re za so ci o e co nô mi ca.

Eu gos ta ria de pren der-me, so bre tu do, à ques -
tão am bi en tal, e, nes ses da dos tra zi dos, é mu i to im -
por tan te a con clu são de que a de po si ção de ma te ri al

só li do no rio vem do pró prio ca u dal prin ci pal, ou seja,
de ri va do car re a men to de ma te ri al das mar gens para
o le i to do rio. É, por con se guin te, o le i to prin ci pal do rio 
a área em que deve ser con cen tra da a ação de re cu -
pe ra ção am bi en tal. 

Cre io que essa é uma con clu são im por tan tís si -
ma e es tra té gi ca para ba li zar o tra ba lho de re vi ta li za -
ção do rio São Fran cis co. A ero são das mar gens é
ques tão fun da men tal, seja atu an do-se por meio do
con tro le do des bar ran ca men to e da re cu pe ra ção
como tam bém da re com po si ção das ma tas ci li a res.

Ou tro pon to mu i to cla ro é que a de man da de re -
cur sos é bem pe que na. Então, com um va lor da or -
dem de R$40 mi lhões a R$50 mi lhões, ha ve ria o tra -
ba lho de re cu pe ra ção e de con tro le das mar gens. Por
ou tro lado, há um re cur so de apro xi ma da men te R$7
mi lhões para o der ro ca men to no tre cho de So bra di -
nho a Ju a ze i ro para, as sim, pos si bi li tar essa ati vi da de 
de de sen vol vi men to na re gião.

Nos úl ti mos anos, o Mi nis té rio dos Trans por tes
apli cou na hi dro via do São Fran cis co um va lor pró xi -
mo a R$20 mi lhões. Foi um di nhe i ro des per di ça do,
por que não es ta va res pal da do pela re a li za ção de es -
tu dos téc ni cos pré vi os para pos si bi li tar que, efe ti va -
men te, a via na ve gá vel se trans for mas se numa hi dro -
via, como é o caso aqui de mons tra do.

Te nho pen sa do mu i to nes se as sun to re fe ren te à 
hi dro via há cer ca de seis a oito anos. Em re la ção à
pro te ção am bi en tal, ela é uma ali a da, uma vez que,
se não hou ver água, não é pos sí vel a na ve ga ção tam -
pou co um meio am bi en te sa u dá vel. Des se modo, é
ne ces sá rio um tra ba lho de re cu pe ra ção am bi en tal
para que a hi dro via seja um sub pro du to da re vi ta li za -
ção.

Sr. Pre si den te, não de se jo fa zer ne nhu ma per -
gun ta ao Dr. Riva. Ape nas agra de ço-lhe pe los sub sí -
di os que trou xe hoje. Des ta co que esta é a úl ti ma re u -
nião de de po i men tos des ta Co mis são, que fun ci o na
há mais de um ano. No pró xi mo dia 20, será re a li za da
a úl ti ma re u nião, em que se apre sen ta rá o re la tó rio fi -
nal da Co mis são. Dois re la tó ri os pre li mi na res e par ci -
a is fo ram apre sen ta dos para que se pu des sem to mar
po si ções.

Encer ro a mi nha par ti ci pa ção, cha man do a
aten ção para a im por tân cia da apro va ção pela Câ ma -
ra dos De pu ta dos des sa emen da cons ti tu ci o nal que
nas ceu no Se na do Fe de ral, vin cu lan do re cur sos à re -
vi ta li za ção do rio São Fran cis co pelo pra zo de 20
anos. Esse fato é de fun da men tal re le vân cia para que
todo esse tra ba lho seja fe i to no tre cho de Pi ra po ra até 
Ju a ze i ro e Pe tro li na, de mons tran do que, com pou cos
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re cur sos, foi pos sí vel – sa li en to no va men te – re a li zar
es tu dos tão am plos e ob je ti vos a esse res pe i to.

Pre ten de mos efe ti va men te que o rio São Fran -
cis co seja in te i ra men te re cu pe ra do para que, ga ran ti -
da a sua pe re ni da de, se pos sa pro mo ver o de sen vol -
vi men to sus ten tá vel de toda aque la re gião. Esse pro -
ce di men to é ex tre ma men te im por tan te para todo o
Nor des te bra si le i ro. O de sa fio é exa ta men te ver esse
tra ba lho re a li za do num pra zo que pos si bi li te que os
be ne fí ci os so ci a is e eco nô mi cos pos sam ser apro pri -
a dos pela po pu la ção e pela re gião.

Eram es ses os meus co men tá ri os.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Sou to) – Encer ran -

do a re u nião, faço ape nas uma pe que na con si de ra -
ção, en fa ti zan do a mi nha ale gria em per ce ber que
hou ve uma gran de mo bi li za ção de toda a Ban ca da
dos De pu ta dos Fe de ra is e dos Se na do res da Ba hia
no sen ti do de que as emen das de res pon sa bi li da de
des sas Ban ca das e tam bém as que fo ram apre sen ta -
das nas Co mis sões, com o ob je ti vo de aju dar o Go -
ver no Fe de ral, fo ram con cen tra das ba si ca men te em
obras de res pon sa bi li da de do Go ver no Fe de ral, mas
que são ex tre ma men te im por tan tes para o Nor des te,
in clu si ve para o nos so Esta do.

Eu, por exem plo, es ta va há pou co na Co mis são
de Infra-Estru tu ra, jun ta men te com o Se na dor Wal -
deck Orne las, e pro po mos – pelo me nos é uma es pe -
ran ça, em bo ra não cos tu me mos acre di tar mu i to nas
emen das fe i tas pe los con tin gen ci a men tos – re cur sos
que, apro va dos, tal vez po de ri am quem sabe, ini ci ar
per fe i ta men te este pla no aqui es bo ça do, da mes ma
for ma que as emen das da Ban ca da, que cu i da ram de
apre sen tar so lu ções para pro ble mas de in fra-es tru tu -
ra im por tan tís si mos, como para a par te de, por exem -
plo, ro do vi as, fer ro vi as e por tos, no Esta do da Ba hia. 

Isso re ve la re al men te uma pre o cu pa ção mu i to
gran de com re la ção a um pla no de lo gís ti ca que re al -
men te pos si bi li te a um Esta do que está cres cen do
tan to na agri cul tu ra, na in dús tria etc, ter fa ci li da des no 
es co a men to de sua pro du ção.

Agra de ço, por tan to, ao Dr. Jo a quim Riva pela
co la bo ra ção pres ta da a esta Co mis são, cujo Re la tor
é o Se na dor Wal deck Orne las. 

Antes de con clu ir a re u nião, pas so a pa la vra no -
va men te ao Re la tor.

O SR. RELATOR (Wal deck Orne las) – Sr. Pre si -
den te, que ro ape nas re gis trar a pre sen ça, nes ta Co -
mis são, do Pre fe i to Osi el Oli ve i ra, de Luís Edu ar do
Ma ga lhães; da De pu ta da Esta du al pela Ba hia, Jus -

ma ri Oli ve i ra; do De pu ta do Fé lix de Alme i da Men don -
ça e tam bém do Re i tor da Uni ver si da de Fe de ral da
Ba hia, Dr. Na o mar de Alme i da Fi lho, que nos dão a
gran de sa tis fa ção de par ti ci par des ta re u nião.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Sou to) – Ou seja,
há uma pa cí fi ca in va são dos ba i a nos na Co mis são. 

Agra de ço a pre sen ça de to dos os se nho res pre -
sen tes e de cla ro en cer ra da a pre sen te re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 16h30min.)

COMISSÃO MISTA ESPECIAL, CRIADA ATRAVÉS
DO REQUERIMENTO Nº 81, DE 2000 -CN
“DESTINADA A PREPARAR OS ATOS
COMEMORATIVOS DO CENTENÁRIO DE
NASCIMENTO DO PRESIDENTE JUSCELINO
KUBITSCHEK, QUE TRANSCORRERÁ EM 12 DE
SETEMBRO DE 2002”.

Ata da 6ª Re u nião,  re a li za da em  doze de
no vem bro de 2002

Aos doze dias do mês de no vem bro do ano de
dois mil e dois, às quin ze ho ras e cin co mi nu tos, na
sala 06 da Ala Se na dor Nilo Co e lho, re ú nem-se os
Se nho res Se na do res Fran ce li no Pe re i ra, Arlin do Por -
to, Pe dro Si mon, Ma gui to Vi le la, Ma u ro Mi ran da, Lind -
berg Cury, Na bor Jú ni or, Antô nio Car los Jú ni or e Gil -
ber to Mes tri nho e os Se nho res De pu ta dos Pa u lo
Octá vio, Antô nio do Val le, Ro nal do Vas con cel los, Eli -
seu Re sen de, Si las Bra si le i ro, Agne lo Qu e i roz e Vit tó -
rio Me di o li mem bros da Co mis são Mis ta Espe ci al
“des ti na da a pre pa rar os atos co me mo ra ti vos do cen -
te ná rio de nas ci men to do Pre si den te Jus ce li no Ku -
bits chek, que trans cor re rá em 12 de se tem bro de
2002”. Ha ven do nú me ro re gi men tal, o Se nhor Pre si -
den te, De pu ta do Pa u lo Octá vio, de cla ra aber ta a pre -
sen te re u nião, dis pen san do a le i tu ra da Ata da re u -
nião an te ri or, que é dada como lida e apro va da, A
Pre si dên cia in for ma que a pre sen te re u nião des ti -
na-se a Apre sen ta ção e Vo ta ção do Re la tó rio Fi nal da 
Co mis são. Após, o Se nhor Pre si den te con ce de a pa -
la vra ao Re la tor Se na dor Fran ce li no Pe re i ra para dar
iní cio a apre sen ta ção do seu Re la tó rio. Em se gui da, a 
Pre si dên cia co lo cou em vo ta ção o re fe ri do Re la tó rio,
sen do apro va do por una ni mi da de. Não ha ven do nada 
mais a tra tar, a Pre si dên cia en cer ra a pre sen te re u -
nião e, para cons tar, eu, Ja ni ce de Car va lho Lima, Se -
cre tá ria da Co mis são, la vrei a pre sen te ata que, lida e
apro va da, será as si na da pelo Se nhor Pre si den te e irá 
a pu bli ca ção.
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Ata da 137ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 28 de novembro de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão e Mo za ril do Ca val can ti

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESEN– 
TES OS SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de  – Amir Lan do  – Ante ro Paes
de Bar ros  – Anto nio Car los Jú ni or  – Arlin do Por to  –
Artur da Ta vo la  – Bel lo Par ga  – Be ní cio Sam pa io  –
Ber nar do Ca bral  – Car los Be zer ra  – Car los Wil son  –
Chi co Sar to ri  – Edi son Lo bão  – Edu ar do Si que i ra
Cam pos  – Edu ar do Su plicy  – Emí lia Fer nan des  –
Fer nan do Ri be i ro  – Fran ce li no Pe re i ra  – Ge ral do
Althoff  – Ge ral do Cân di do  – Ge ral do Melo  – Gil ber to
Mes tri nho  – He lo í sa He le na  – Iris Re zen de  – Jef fer -
son Pe res  – Jo nas Pi nhe i ro  – José Alen car  – José
Edu ar do Du tra  – José Fo ga ça  – José Sar ney  – José
Ser ra  – Ju vên cio da Fon se ca  – Le o mar Qu in ta ni lha 
– Lind berg Cury  – Lú dio Co e lho  – Luiz Ota vio  – Luiz
Pas to re  – Ma ria do Car mo Alves  – Ma ri na Sil va  –

Mo re i ra Men des  – Mo za ril do Ca val can ti  – Na bor Jú -
ni or  – Ney Su as su na  – Oli vir Ga bar do  – Osmar Dias  
– Pa u lo Sou to  – Pe dro Si mon  – Ra mez Te bet  – Re -
nan Ca lhe i ros  – Ri car do San tos  – Ro ber to Fre i re  –
Ro ber to Re quião  – Ro ber to Sa tur ni no  – Ro me ro
Jucá  – Ro meu Tuma  – Te o tô nio Vi le la Fi lho  – Tião
Vi a na  – Val mir Ama ral  – Wal deck Orne las  – Wel ling -
ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE ( Edi son Lo bão)  – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 60 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 proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos. 

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

 
OFÍCIO

DO MINISTRO DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Nº 329/2002, de 7 do cor ren te, en ca mi nhan do
in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 427,
de 2000, do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, uma vez 
con clu í do o le van ta men to dos da dos, men ci o na dos
no Ofí cio nº 280, de 2000, da que le Mi nis té rio.

As in for ma ções, em có pia, e o dis que -
te fo ram en ca mi nha das ao Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.

PARECERES 

Nº 1.158, 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 559, de
2002 (nº 1.845/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à CV – Rá dio 
e Te le vi são Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Jo -
in vil le, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Nº 1.159, 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 78, de 2000-Com ple men tar, de au to ria
do Se na dor Ra mez Te bet, que re gu la men ta o in ci so
I do § 1º do art. 43 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.
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PARECER Nº 1.158, 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 559, 
de 2002 (nº 1.845 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou -
tor ga per mis são à CV – Rá dio e Te le vi -
são Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Jo in vil le, Esta do de
San ta Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

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 559, de 2002 (nº 1.845, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à CV – Rá dio e Te le vi são
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 Jon vil le, Esta -
do de San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 993,
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
450, de 7 de agos to 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. 223, § 3º, 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 CV – Rá dio e Te le vi são Ltda. (cf fl. 6):
Nome do Sócio Cotista    Cotas de Participação
Marco Antonio Bezerra Campos 10.000
Francisco Tosta Valim Filho 10.000
Total de Cotas   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, o De pu ta do Luiz 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral (RISF), no seu art. 102, IV, cum pre à Co -

mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são, te le -
vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis são e
au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de
sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se tam bém so bre a 
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des -
sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção 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, ori en ta-se, nes -
ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e pe los cri té ri -
os es ta be le ci dos na 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 os ele men tos a 
se rem in for ma dos pela en ti da de pre ten den te e 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 da Co mis são de Edu ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 559, de 2002 não evi den ci ou vi o la ção 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.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do RISF.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e
223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro -
je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i -
or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua
cons ti tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS no 559, de 2002 não evi den ci ou 
vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na le gis la ção
per ti nen te, e não ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos 
de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la -
ti va, opi na mos pela apro va ção do ato que ou tor ga per -
mis são à CV – Rá dio e Te le vi são Ltda., 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 Jo in vil le, Esta do de San ta Ca ta ri na, 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, 26 de no vem bro de 2002. – 
Se na dor Ri car do San tos, Pre si den te, Se na dor  Ge -
ral do Althoff, Re la tor.
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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 ci 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 nominal.

§ 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 aos 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 ra dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº  1.159, 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 78, de 2000 Com ple men tar, de
au to ria do Se na dor Ra mez Te bet que re -
gu la men ta o in ci so I do § 1º art. 43 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei nº 78, de 2000 – Com ple men -
tar, de au to ria do Ilus tre Se na dor Ra mez Te bet, re gu -
la men ta o in ci so I do § 1º do art. 43 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, que pre vê a ne ces si da de de Lei Com ple -
men tar dis por so bre as con di ções para in te gra ção de
re giões em de sen vol vi men to.

2. A pro po si ção, em seu art. 1º, de ter mi na que a
União im ple men ta rá ações ar ti cu la das com es ta dos e 
mu ni cí pi os vi san do a in te gra ção de re giões em de -
sen vol vi men to e a re du ção das de si gual da des re gi o -
na is. O pa rá gra fo úni co de fi ne que es sas ações se rão
exe cu ta das em es pa ços re gi o na is e sub-re gi o na is de
acor do com os se guin tes prin cí pi os:

a) sus ten ta bi li da de do de sen vol vi men to;
b) par ce ria com o se tor pri va do;
c) de sen vol vi men to de po ten ci a li da des lo ca is e

van ta gens com pe ti ti vas;
d) cres ci men to do em pre go e da ren da lo ca is;
e) in cen ti vos ao de sen vol vi men to da edu ca ção

e da ciên cia e tec no lo gia;
f) mo bi li za ção de re cur sos hu ma nos e fi nan ce i ros;
g) co o pe ra ção en tre as uni da des da fe de ra ção

en vol vi das.

3. O art. 2º dis põe que a ela bo ra ção dos pla -
nos na ci o na is e a de fi ni ção das pri o ri da des e re cur -
sos das po lí ti cas se to ri a is do go ver no fe de ral de ve -
rão, obri ga to ri a men te, con si de rar os ob je ti vos de de -
sen vol vi men to har mô ni co e des con cen tra do dos es -
pa ços na ci o na is.

4. O art. 3º es ta be le ce que o Po der Exe cu ti vo, no 
pra zo de no ven ta dias, re gu la men ta rá a lei, aten den -
do às se guin tes di re tri zes:

a) for mu la ção de um pro gra ma na ci o nal vol ta -
do para o de sen vol vi men to eco nô mi co sus ten tá vel e 
equi lí brio do es pa ço na ci o nal, en glo ban do os ór -
gãos, ins tru men tos e ações já exis ten tes, vol ta dos
para a re du ção das de si gual da des re gi o na is;

b) es ta be le ci men to de fon te de re cur sos para a
con du ção das ações pre vis tas no re fe ri do pro gra ma;

c) de fi ni ção da es tra té gia a ser de sen vol vi da
para a su pe ra ção das de si gual da des re gi o na is;

d) de ter mi na ção de ma triz ins ti tu ci o nal que su -
por ta rá as ações para im ple men ta ção do pro gra ma;

e) es ta be le ci men to da ar ti cu la ção se to ri al.

5. Se gun do seu au tor, o pro je to pre ten de es ta be -
le cer o re fe ren ci al que ori en ta rá a ação da União para
al can çar o ob je ti vo de um de sen vol vi men to har mô ni co 
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das di ver sas re giões do País, di mi nu in do o hi a to en tre
elas. Para tan to, pro põe que o es for ço seja fe i to de for -
ma con jun ta en vol ven do a União, os es ta dos e mu ni cí -
pi os nas áre as ob je to de in ter ven ção.

II – Aná li se

6. Nos ter mos re gi men ta is, com pe te a esta CCJ
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 e mé ri to des se Pro je to de Lei Com ple -
men tar.

7. A gran de mu dan ça pro pos ta é a de não res -
trin gir a abor da gem es pa ci al ao con ce i to tra di ci o nal
de re giões ge o grá fi cas me nos de sen vol vi das (Nor te,
Nor des te e Cen tro-Oes te), abrin do a pos si bi li da de de
se rem exe cu ta das ações go ver na men ta is vol ta das
para o de sen vol vi men to em es pa ços sub-re gi o na is
es pe cí fi cos, que po dem en vol ver um ou mais es ta dos
de qua is quer re giões bra si le i ras, in clu si ve da que las
con si de ra das mais de sen vol vi das.

8. A pro po si ção tam bém ino va ao dis por que a
ques tão do de se qui lí brio re gi o nal deva ser con si de ra da, 
obri ga to ri a men te, na ela bo ra ção dos pla nos na ci o na is e 
na de fi ni ção de pri o ri da des e re cur sos fe de ra is.

9. Ou tra ino va ção im por tan te é o di re ci o na men -
to para a re gu la men ta ção da lei, com a in di ca ção dos
prin ci pa is pon tos que de ve ri am ser se gui dos para
ope ra ci o na li zar, de ma ne i ra efe ti va, a ação ar ti cu la da
da União, es ta dos e mu ni cí pi os, no sen ti do da re du -
ção das de si gual da des re gi o na is.

10. Em sín te se, o pro je to é me ri tó rio, pois re gu -
la men ta dis po si ti vo da Cons ti tu i ção Fe de ral que re fle -
te a pre o cu pa ção dos cons ti tu in tes com o gra ve pro -
ble ma das de si gual da des re gi o na is, bem como de fi ne 
prin cí pi os e di re tri zes que nor te a rão as ações go ver -
na men ta is. Su gi ro ape nas uma pe que na al te ra ção no
in ci so III do art. 3º a subs ti tu i ção da ex pres são “de si -
gual da des re gi o na is” por “de si gual da des in ter-re gi o -
na is e in tra-re gi o na is”, de for ma a com pa ti bi li zar com
a nova po lí ti ca pro pos ta pelo pro je to, de atu a ção do
go ver no em es pa ços re gi o na is e sub-re gi o na is.

11. Com re la ção aos as pec tos de cons ti tu ci o na -
li da de, o Pro je to de Lei do Se na do nº 78, de 2000 –
Com ple men tar está ade qua do às nor mas con ti das na 
Cons ti tu i ção Fe de ral, como o art. 48, XIII, que as se -
gu ra ao Con gres so Na ci o nal a atri bu i ção de dis por
so bre to das as ma té ri as de com pe tên cia da União,
es pe ci al men te 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. A pro po si ção
tam bém está ade qua da às nor mas do art. 61, com a
re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 18/98,
que per mi te ao Con gres so Na ci o nal a ini ci a ti va das
leis com ple men ta res e or di ná ri as. Aten de ao dis pos to 

no § 1º do art. 43, que pre vê a edi ção de lei com ple -
men tar para dis por so bre: I – as con di ções para in te -
gra ção de re giões em de sen vol vi men to; II – a com po -
si ção dos or ga nis mos re gi o na is que exe cu ta rão, na
for ma da lei, os pla nos re gi o na is, in te gran tes dos pla -
nos na ci o na is de de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci -
al, apro va dos jun ta men te com es ses. Assim, não se
ve ri fi ca ram im pe di men tos for ma is cons ti tu ci o na is, em 
ter mos de ini ci a ti va e com pe tên cia para le gis lar.

12. So bre a ju ri di ci da de do pro je to, ca be ria re -
pa ro so men te em re la ção ao art. 3º, que fixa pra zo
para o Po der Exe cu ti vo re gu la men tar a lei. Ten do em
vis ta a de ci são to ma da pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral, no exa me da Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de 
nº 546-4, de 1999, não cabe es ta be le cer prazo para
com pe tên cia pri va ti va do Po der Exe cu ti vo, nes s e
caso o de re gu la men ta ção da lei.

13. Não se ob ser va ram ou tros as pec tos que de -
po nham con tra a cons ti tu ci o na li da de ma te ri al, a ju ri -
di ci da de e re gi men ta li da de da pro po si ção.

14. Ten do em vis ta o ex pos to, o voto é pela apro -
va ção do Pro je to de Lei nº 78, de 2000 – Com ple men -
tar, com as se guin tes emen das:

EMENDA Nº 1 – CCJ
(ao Pro je to de Lei do Se na do

Nº 78, de 2000 – Com ple men tar)

Dê-se ao ca put do art. 3º a se guin te re da ção:
“Art. 3º A re gu la men ta ção da pre sen te lei aten -

de rá às se guin tes di re tri zes:”

EMENDA Nº 2 – CCJ
(ao Pro je to de Lei do Se na do

Nº 78, de 2000 – Com ple men tar)

Dê-se ao in ci so III do art. 3º a se guin te re da ção:

“Art. 3º ..................................................
III – de fi ni ção da es tra té gia a ser de -

sen vol vi da para a su pe ra ção das de si gual -
da des in ter-re gi o na is e in tra-re gi o na is;

.............................................................“

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2002. – 
Bello Parga, Relator. – Bernardo Cabral –
Presidente – Bello Parga – Relator – Osmar Dias – 
Antônio Carlos Júnior – Chico Sartori – Maguito
Vilela – Ricardo Santos – Romero Juca – José
Fogaça – Casildo Maldaner – João Alberto Souza 
– Luiz Otávio – Íris Rezende – Luiz Pastore – Ney 
Suassuna.

22964 Sexta-fe i ra 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2002

    631NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

XIII – ma té ria fi nan ce i ra, cam bi al e mo ne tá ria,
ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas ope ra ções;

EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 18, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre o re gi me cons ti tu ci o -
nal dos mi li ta res.

As me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 37, in ci so XV, da Cons ti tu i ção pas -
sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 37..................................................
XV – os ven ci men tos dos ser vi do res

pú bli cos são ir re du tí ve is, e a re mu ne ra ção
ob ser va rá o que dis põem os arts. 37, XI e
XII, 150, II, 153, III e § 2º, I;

.............................................................”

Art. 2º A seção II do Capítulo VII do Título III da
Constituição passa a denominar-se “Dos Servidores
Públicos” e a Seção III do Capítulo VII do Título III da
Constituição Federal passa a denominar-se “Dos
Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios”, dando-se ao art. 42 a seguinte redação:

“Art. 42. Os mem bros das Po lí ci as Mi li -
ta res e Cor pos de Bom be i ros Mi li ta res, ins ti -
tu i ções or ga ni za das com base na hi e rar quia 
e dis ci pli na, são mi li ta res dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os.

§ 1º Aplicam-se aos militares dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios, além do que vier a ser fixado em
lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, 
§ 3º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei
estadual específica dispor sobre as matérias
do art. 142, 3º inciso X, sendo as patentes
dos oficiais conferidas pelos respectivos
Governadores.

§ 2º  Aos militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios e a seus
pensionistas, aplica-se o disposto no art. 40,
§§ 4º e 5º; e aos militares do Distrito Federal
e dos Territórios, o disposto no art. 40, § 6º”

Art. 3º O in ci so II do § 1º do art. 61 da Cons ti -
tu i ção pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 61 .................................................

§ 1º .......................................................
II – ........................................................
c) ser vi do res pú bli cos da União e Ter -

ri tó ri os, seu re gi me ju rí di co, pro vi men to de
car gos, es ta bi li da de e apo sen ta do ria;

..............................................................
f) mi li ta res das For cas Arma das, seu

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

Art. 4º Acres cen te-se o § 3º ao art. 142 da Cons -
ti tu i ção:

“Art. 142................................................
§ 3º Os mem bros das For cas Arma das 

são de no mi na dos mi li ta res, apli can do-lhes,
além das que vi e rem a ser fi xa das em lei, as 
se guin tes dis po si ções:

I – as pa ten tes, com prer ro ga ti vas, di -
re i tos e de ve res a elas ine ren tes, são con fe -
ri das pelo Pre si den te da Re pú bli ca e as se -
gu ra das em ple ni tu de aos ofi ci a is da ati va,
da re ser va ou re for ma dos, sen do-lhes pri va -
ti vos os tí tu los e pos tos mi li ta res e, jun ta -
men te com os de ma is mem bros, o uso dos
uni for mes da For ças Arma das;

II – o mi li tar em ati vi da de que to mar
pos se em car go ou em pre go pú bli co ci v i l
per ma nen te será trans fe ri do para a re ser va, 
nos ter mos da lei;

III – o mi li tar da ati va que, de acor do
com a lei, to mar pos se em car go, em pre go
ou fun ção pú bli ca ci vil tem po rá ria, não ele ti -
va, ain da que da ad mi nis tra ção in di re ta, fi -
ca rá agre ga do ao res pec ti vo qua dro e so -
men te po de rá, en quan to per ma ne cer nes sa
si tu a ção, ser pro mo vi do por an ti güi da de,
con tan do-se-lhe o tem po de ser vi ço ape nas
para aque la pro mo ção e trans fe rên cia para
a re ser va, sen do de po is de dois anos de
afas ta men to, con tí nu os ou não trans fe ri do
para a re ser va, nos ter mos da lei;
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IV – ao mi li tar são pro i bi das a sin di ca li -
za ção e a gre ve;

V – o mi li tar, en quan to em ser vi ço ati -
vo, não pode es tar fi li a do a par ti dos po lí ti -
cos;

VI – o ofi ci al só per de rá o pos to e a
pa ten te se for jul ga do in dig no do ofi ci a la to
ou com ele in com pa tí vel, por de ci são de tri -
bu nal mi li tar de ca rá ter per ma nen te, em
tem po de paz, ou de tri bu nal es pe ci al, em
tem po de guer ra;

VII – o ofi ci al con de na do na jus ti ça co -
mum ou mi li tar a pena pri va ti va de li ber da de 
su pe ri or a dois anos, por sen ten ça tran si ta -
da em jul ga do, será sub me ti do ao jul ga men -
to pre vis to no in ci so an te ri or;

VIII – apli ca-se aos mi li ta res o dis pos to 
no art. 7º, in ci sos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e
XXV e no art. 37, in ci sos XI, XIII, XIV e XV;

IX – apli ca-se aos mi li ta res e a seus pen -
si o nis tas o dis pos to no art. 40, §§ 4º 5º e 6º;

X – a lei dis po rá so bre o in gres so nas
For ças Arma das, os li mi tes de ida de, a es ta -
bi li da de e ou tras con di ções de trans fe rên cia
do mi li tar para a ina ti vi da de, os di re i tos, os
de ve res, a re mu ne ra ção, as prer ro ga ti vas e
ou tras si tu a ções es pe ci a is dos mi li ta res,
con si de ra das as pe cu li a ri da des de suas ati -
vi da des, in clu si ve aque las cum pri das por
for ca de com pro mis sos in ter na ci o na is e de
guer ra.”

Art. 5º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

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

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe -

di en te lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -

dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei do 
Se na do nº 78, de 2000-Com ple men tar, cujo pa re cer 
foi lido an te ri or men te, fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te
cin co dias úte is a fim de re ce ber emen das, nos ter -
mos do art. 235, in ci so II, le tra “d”, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra a no bre Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, re que i ro mi nha ins cri -

ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel no mo men to
opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será ins cri ta.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na, por per mu ta
com o Se na dor Be ní cio Sam pa io.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, mi nha pre sen ça na tri bu na des ta Casa,
nes ta opor tu ni da de, tem o pro pó si to de co men tar a
ques tão das po lí ti cas pu bli cas, em seu con ce i to mais
abran gen te, sig ni fi can do o con jun to de for mas de atu -
a ção do Esta do, no sen ti do do am plo de sen vol vi men -
to so ci al de uma na ção.

São múl ti plas as fa ce tas com po nen tes des se
tema e se ria im pos sí vel abor dá-las to das, de for ma
com ple ta, num sim ples pro nun ci a men to. Assim, pro -
cu rei des ta car pon tos que con si de ro re le van tes em
sua com po si ção e dis cor rer so bre eles, de for ma sin -
té ti ca, em mi nha vi são de re a li da de do nos so pa i nel
na ci o nal atu al.

Ini ci al men te, mo ti vou-me o fato de que vem re -
gu lar men te sen do co lo ca da, pela mí dia, por al guns
gru pos da nos sa so ci e da de e mes mo por seg men tos
do Con gres so Na ci o nal, a exis tên cia de uma cri s e
das po lí ti cas pú bli cas bra si le i ras, im pu tan do a essa
pa la vra os sig ni fi ca dos alar mis tas da imi nên cia do
caos, da im pos si bi li da de de so lu ção e da ine fi ciên cia
do Esta do e de seus co man dan tes em to dos os po de -
res e es fe ras de Go ver no.

Não pos so con cor dar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. 
Se na do res, com tal de fi ni ção, uma vez que a re a li da -
de que ora vejo não con duz a tal con clu são. Vejo, ou -
tros sim, a ne ces si da de de apri mo ra men to de di ver -
sos se to res de atu a ção do Esta do e, em al guns ca -
sos, até mes mo de sua re for mu la ção es tru tu ral para
me lhor ser vir à so ci e da de bra si le i ra.

Acre di to tam bém que os ho mens pú bli cos bra si -
le i ros são ca pa zes e dig nos – às ve zes, há al gu ma ex -
ce ção, mas ex ce ções há em toda ca te go ria; ocor reu,
como to dos sa bem, até en tre os an jos, quan do al guns 
de les fo ram ti ra dos do con ví vio ce les te por que não se 
com por ta ram como de vi am – e que o ama du re ci men -
to ins ti tu ci o nal e ope ra ci o nal da ação do Esta do, num
am bi en te de mo crá ti co ple no como o que afor tu na da -
men te vi ve mos em nos sa Pá tria, é uma ta re fa ain da
mais ár dua, por de man dar dis cus são mais pro fun da e 
de ci são con ver gen te de mo de los e pen sa men tos so -
ci a is plu ra is.
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Sr. Pre si den te, o ar ca bou ço mais fun da men tal e
im pres cin dí vel para a for mu la ção e im ple men ta ção
de po lí ti cas pú bli cas é a pre sen ça de um Esta do bem
cons ti tu í do, em que suas ins ti tu i ções e pro ces sos es -
te jam for ta le ci dos. Ain da te mos de dar tam bém al -
guns pas sos bá si cos que pre ci sam ser tri lha dos.

Fi ze mos uma “re for ma do Le gis la ti vo” na Car ta
de 1988, e os qua se 15 anos des de en tão nos mos tra -
ram os acer tos e er ros de nos sa for ma de atu a ção,
que vêm sen do sis te ma ti ca men te cor ri gi dos. E te nho
a cer te za de que po de mos con si de rar como de ver
cum pri do a ins ta la ção de um Po der Le gis la ti vo, nas
três es fe ras de go ver no, ade qua do a seus de ve res
pe ran te a so ci e da de bra si le i ra. Não é tudo o que que -
ría mos, mas está mu i to bem apa re lha do, com pa ra do
com o que vi mos por onde pas sa mos e o que já re for -
mu la mos.

A ope ra ci o na li da de do pro ces so le gis la ti vo e a
qua li da de da pro du ção le gis la ti va, ba li za da pela
Cons ti tu i ção Fe de ral, pe las Cons ti tu i ções Esta du a is
e pe las Leis Orgâ ni cas dos Mu ni cí pi os, têm sido elo -
gi a das por to dos, e os bra si le i ros se sen tem, hoje,
mu i to mais pro te gi dos pela le gis la ção do que o fo ram
no pas sa do.

Te mos, no en tan to, a nos so car go e de ver apo -
i ar a for mu la ção das po lí ti cas pú bli cas, for ne cen do
o em ba sa men to le gal que as de fi na e sus ten te.
Essa mis são re quer, ain da, in ten so es for ço de nos -
sa par te e, nes se pon to, per mi to des ta car a ur gên -
cia da re for ma do Ju di ciá rio, que es ta mos le van do a 
cabo e ha ve re mos de vo tar, nes ta Casa, na pró xi ma 
quar ta-fe i ra.

Pre ci sa mos do tar o Po der Ju di ciá rio de ins tru -
men tos que apri mo rem sua efi cá cia, sim pli fi can do
seus có di gos e pro ces sos, agi li zan do seus trâ mi tes e
re for çan do sua in te gri da de e au to no mia, como o Po -
der que ga ran te a to dos nós nos sos di re i tos de to das
as es pé ci es, como tam bém de ve res. O país que não
tem Jus ti ça for te, Sr. Pre si den te, não tem de mo cra cia. 
Pre ci sa mos for ta le cer a nos sa e ha ve re mos de cor ri -
gir, nes sa re for ma, da me lhor ma ne i ra pos sí vel, todo
esse ar ca bou ço le gis la ti vo.

Sras e Srs. Se na do res, in du bi ta vel men te, de ve -
mos ana li sar a ques tão das po lí ti cas pú bli cas sob o
pri ma do de sua re le vân cia para o de sen vol vi men to
so ci al, esse vis to sob a óti ca da ple na ci da da nia, em
que os di re i tos fun da men ta is do ci da dão se jam ga -
ran ti dos e as opor tu ni da des de vida dig na se jam a
ele ofer ta das.

Re fi ro-me à edu ca ção, à sa ú de, à mo ra dia, em
con di ções de in fra-es tru tu ra ade qua da, ao tra ba lho,
su fi ci en te para seu sus ten to, à se gu ran ça e aos ser vi -

ços pú bli cos de boa qua li da de, como os mais re le van -
tes pon tos de tal ce ná rio.

La men ta vel men te, te mos sido de fi ci tá ri os nes -
ses itens, prin ci pal men te no que se re fe re à se gu ran -
ça, que tem sido caó ti ca. O País cres ceu e não ti ve -
mos uma ade qua ção da Po lí cia e da Jus ti ça su fi ci en te 
para o en fren ta men to do pro ble ma, e es ta mos pa gan -
do caro por isso.

A edu ca ção é o pon to mais fun da men tal e to dos
os sa cri fí ci os que se po dem exi gir de uma so ci e da de,
como tem sido exi gi do dos bra si le i ros em nos so pro -
ces so re cen te de cons tru ção e mo der ni za ção na ci o -
na is, de vem ser efe tu a dos em fa vor da edu ca ção, que 
ga ran ti rá um fu tu ro me lhor aos nos sos fi lhos e ne tos.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não há con ver -
sa: ou re for mu la mos a edu ca ção para va ler, como o
fez o Ja pão no sé cu lo pas sa do, ou não te re mos o
aces so ao fu tu ro que que re mos.

Se os da dos cen si tá ri os de 2000 nos re ve la ram
pro gres sos em ter mos de co ber tu ra e per ma nên cia,
te mos ain da mu i to a fa zer pela qua li da de, ga ran tin do
aos edu can dos uma for ma ção abran gen te e com pa tí -
vel com os de sa fi os da tec no lo gia, sem des cu i dar da
for ma ção de va lo res éti cos, cul tu ra is, hu ma nís ti cos e
cí vi cos que com põem um ci da dão ple no.

A sa ú de é tam bém uma ques tão de alta pri o ri -
da de, e a qua li da de con ce i tu al do mo de lo bra si le i ro
do SUS, uma das pro pos tas mais mo der nas que exis -
tem em ní vel mun di al, ain da não re fle tiu, de modo
equi va len te, em sua im ple men ta ção ope ra ci o nal,
tudo que que ría mos. Pre ci sa mos do tar o SUS de ma i -
or agi li da de e de me ca nis mos mais efi ci en tes de con -
tro le para ga ran tir a uni ver sa li za ção do aten di men to,
com pa ti bi li za da com a jus ta re mu ne ra ção de to dos os 
agen tes de pres ta ção de ser vi ços de sa ú de. 

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, a clas se
mé di ca tem sido mu i to sa cri fi ca da. Hoje, o mé di co é
um sa cri fi ca do. Os sa lá ri os, na ma i o ria dos Esta dos,
são in sig ni fi can tes, até mes mo no âm bi to fe de ral. Tra -
ta-se de uma clas se que tem pa ga do um alto pre ço
pela po pu la ri za ção da me di ci na. Po de ría mos es tar fa -
zen do al gu ma co i sa sem pre ju í zo da ou tra, mas te -
mos mu i to o que fa zer ain da.

Para tan to, é ne ces sá rio au men tar o or ça men to
pú bli co da sa ú de, fa zen do mi grar dos atu a is 2,5% do
PIB para um pa ta mar mí ni mo de 5%. Sei que é di fí cil,
sei que não há mi la gre em eco no mia e ad mi nis tra ção, 
mas al guns itens já fo ram su pri dos. Por exem plo, em
1997, quan do pre si di o Orça men to na ci o nal, a Co mis -
são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li -
za ção de ter mi nou uma re gra que está va len do até
hoje: não se pode dar para a sa ú de me nos do que re -
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ce beu no ano an te ri or. Isso já aju dou, por que hou ve
mu i tos ad mi nis tra do res que que ri am cor tar e não
con se gui ram. Esta mos im ple men tan do sem pre, mas
es ta mos com 2,5% do PIB, quan do de vía mos es tar
com um mí ni mo de 5% para que essa sa ú de fos s e
uni ver sal, fos se mais bem dis tri bu í da por todo o ter ri -
tó rio na ci o nal.

A ques tão ha bi ta ci o nal é ou tro pon to bá si co de
nos so de sen vol vi men to so ci al. Ela apre sen ta, no en -
tan to, duas ca rac te rís ti cas al ta men te fa vo rá ve is para
sua so lu ção, por quan to não se tra ta de um in ves ti -
men to a fun do per di do e tam bém tem vi go ro so im pac -
to eco nô mi co na ge ra ção de em pre gos.

Faço uma pon de ra ção, Sr. Pre si den te. Hoje te -
mos R$19 bi lhões de con tas não sal da das na Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral na área ha bi ta ci o nal. Erra mos
no mo de lo do Ban co Na ci o nal da Ha bi ta ção, abri -
mos ex ces si va men te sem as ga ran ti as e hoje es ta -
mos ain da mu i to de fi ci tá ri os. É pre ci so que se re for -
mu le essa ques tão, por que o bra si le i ro tem o di re i to
de mo rar e de não vi ver em bar ra cos de pa pe lão
nas pe ri fe ri as das gran des ci da des. Te mos como
fazê-lo, bas ta que rer.

É im pe ri o so ar ris car e con du zir uma agres si va
po lí ti ca ha bi ta ci o nal, para a qual se ca na li zem enor -
mes ati vos hoje exis ten tes no mer ca do fi nan ce i ro –
prin ci pal men te os ban cos pri va dos que não têm atu a -
do com sig ni fi ca ção nes sa área –, com a con fi an ça de 
que o se tor da cons tru ção ci vil pro pi cia ade qua do re -
tor no eco nô mi co, além de ine gá vel be ne fí cio so ci al.

Sr. Pre si den te, a ge ra ção de em pre gos re pre -
sen ta o ma i or de sa fio eco nô mi co da nos sa Pá tria,
além de apre sen tar re fle xos per fe i ta e in fe liz men te
men su rá ve is na ques tão da se gu ran ça pú bli ca, quan -
do se di mi nui a ocu pa ção da mão-de-obra.

Já te mos cons ta ta do efe ti va men te que o pa ra -
dig ma clás si co de ca pi tal e tra ba lho foi subs ti tu í do
pelo duo “tec no lo gia e ca pi tal”, em que a pre mis sa bá -
si ca é a de mi ni mi za ção da ne ces si da de do tra ba lho
como fa tor de pro du ção. 

De ve mos in ves tir em me di das con tem po ri za do -
ras de ge ra ção e pro te ção de em pre gos nes te País,
ten do, po rém, a cons ciên cia cla ra de que de ve mos in -
ves tir, nos pa râ me tros edu ca ci o na is do fu tu ro, em for -
ma ção de ho mens e mu lhe res que pos sam, em ca rá -
ter in di vi du al e em pe que nas co le ti vi da des, em pre en -
der ati vi da des para ga ran tir o seu sus ten to.

Sr
a s

 e Srs. Senadores, como pode ser concluído
desta breve exposição, são muitos e graves os
desafios por que passamos e ainda viremos a passar

no futuro, para atingirmos patamares mais aceitáveis
de desenvolvimento social. 

No en tan to, con si de ro ser o pa no ra ma bra si le i ro 
não em si tu a ção de cri se, mas de luta. O mo men to é
de luta por me lho res con di ções de vida para nos sos
ir mãos, cons ci en tes das res pon sa bi li da des que ca -
bem a to dos os ho mens pú bli cos e con vic tos de que
es ta mos ca mi nhan do num bom rit mo para o de sen -
vol vi men to eco nô mi co – mas não no que gos ta ría mos 
de ter –, pré-re qui si to para a con du ção das po lí ti cas
pú bli cas. 

Vá ri os fa to res per mi ti ram-nos agir num rit mo mais 
len to, in clu si ve um de les não de pen dia de nós, pois é
exó ge no ao nos so País. Tra ta-se da glo ba li za ção.

Mas o Pre si den te, nor des ti no como eu, sabe
que te mos ou tras va riá ve is que nos amar ram mu i to.
Ago ra mes mo, no meu Esta do, es ta mos com 73 mu ni -
cí pi os sob ca la mi da de pú bli ca, fal tan do água até para
be ber. E há 100 ou tros mu ni cí pi os pe din do a mes ma
si tu a ção. No Nor des te, são mais de 1.000 mu ni cí pi os.
O El Niño tem-nos ba ti do de for ma mu i to cru el.

Esses são fa tos para os qua is, se ti vés se mos
mais edu ca ção, te ría mos me lho res so lu ções. Isra el,
por exem plo, tem uma si tu a ção pior, mas com uma
con di ção de pro du ti vi da de mu i to ma i or de vi do ao seu
ma i or ín di ce edu ca ci o nal. Então, os pro ble mas que
atin gem os se to res de sa ú de, edu ca ção, se gu ran ça,
em pre go pre ci sam ser re sol vi dos nos pró xi mos anos
– digo anos com tris te za, por que de ve ria ser nos pró -
xi mos me ses.

Quem dera ti vés se mos uma va ri nha de con dão
que pu des se, num pas se de má gi ca, trans for mar este 
País na que le que so nha mos. Mas não é fá cil. To dos
sa be mos que não é fá cil. Amar ga mos con tas ori un -
das da Inde pen dên cia do Bra sil, quan do D. Pe dro I,
para obtê-la, as su miu a con ta com os in gle ses, pois D. 
João VI ha via pe di do di nhe i ro em pres ta do; des de en -
tão, es ta mos pa gan do por isso. 

Há ata vis mos mu i to sé ri os nes te País, que pre -
ci sam ser mu da dos, como o que é do pú bli co é do rei
e não do povo, ou va mos ga nhar já e ago ra para vol tar 
para Lis boa. Há ain da algo mu i to sé rio: dos 500 anos
de Bra sil, hou ve 400 de es cra vi dão, o que cri ou um
cos tu me ter rí vel no País. Se não hou ver al guém para
re sol ver, não fun ci o na. É pre ci so ha ver o fe i tor. Essa
si tu a ção só muda pela edu ca ção.

Pre ci sa mos mu dar, Sr. Pre si den te. Se não es ti -
ver mos uni dos, in de pen den te men te de co lo ra ção po -
lí ti ca, em tor no da es pe ran ça de po si ta da no novo Pre -
si den te, ha ve rá, nos bre ves me ses, um co lap so des -
sa con fi an ça, cujo pre ço pode ser mu i to caro. 
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Já fi ze mos mu i to. O Go ver no Fer nan do Hen ri -
que já fez mu i to, mas há mu i to por fa zer. É nes se sen -
ti do que hoje, nes ta ma nhã, des ta tri bu na, con cla mo
toda esta Casa, e, com toda a cer te za, te re mos a
opor tu ni da de de fazê-lo tam bém em re la ção à Câ ma -
ra dos De pu ta dos, para que, uni dos numa gran de le -
gião, te nha mos elã, co ra gem e, cer ta men te, a in te li -
gên cia de en con trar ca mi nhos que nos le vem em ata -
lhos a um pro gres so mais rá pi do.

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

a pa la vra ao Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury,

por vin te mi nu tos.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ma ni fes to tam bém 
a mi nha pre o cu pa ção e co me ço por onde ter mi nou o
Se na dor Ney Su as su a na, fa zen do uma ava li a ção so -
bre a si tu a ção do nos so País. Da rei ên fa se, evi den te -
men te, ao pro ces so in fla ci o ná rio.

Te mos uma pre o cu pa ção mu i to gran de em evi -
tar que vi va mos pe río dos de di fi cul da des, como quan -
do a in fla ção pre va le cia e va ri a va de 30% a 80% ao
mês. Era uma ca la mi da de pú bli ca. Quem ope ra va no
co mér cio sa bia mu i to bem que ti nha de pa gar na
hora, para que a pes soa fos se ao ban co de po si tar,
para ga nhar 1% ou 2%. Não se po dia ven der a pra zo,
nem par ce lar, por que não se ti nha idéia do va lor da in -
fla ção no pró xi mo mês. Além da in fla ção, era evi den te 
e nor mal que apa re ces sem os au men tos abu si vos de
pre ços.

Sr. Pre si den te, é pre o cu pan te a si tu a ção da
eco no mia do nos so País. O mo men to é de li ca do e
me re ce um es for ço con jun to de toda a for ça pro du ti va
bra si le i ra, para evi tar a vol ta da in fla ção de sen fre a da,
que tan tos ma les já ca u sou a to dos nós.

O mo men to é pre o cu pan te por que são vá ri os os 
si na is de que a in fla ção de dois dí gi tos está vol tan do.
Ontem mes mo foi di vul ga do o IPC (Índi ce de Pre ços
ao Con su mi dor) cal cu la do pela Fipe (Fun da ção Insti -
tu to de Pes qui sas Eco nô mi cas), e os nú me ros as sus -
tam: mos tram que a in fla ção atin giu 2,4% na ter ce i ra
pré via do mês de no vem bro. Isso, Sr. Pre si den te, em
ape nas três se ma nas!

Se gun do o le van ta men to, o ín di ce foi pu xa do
pela alta nos ali men tos, de 6,14%; se gui da pela alta
nos trans por tes, de 2,76%; des pe sas pes so a is,
1,57%; ves tuá rio, 1,06%; ha bi ta ção, 0,89%; sa ú de,
0,45%, e edu ca ção, 0,29%. 

Fa zen do uma com pa ra ção dos ín di ces de pre -
ços de to dos os ins ti tu tos de pes qui sas, che ga-se à
con clu são de que o gran de vi lão da his tó ria tem sido o 
item ali men ta ção. Aí en con tra mos as ma i o res dis pa ri -
da des e ab sur dos.

Alguns eco no mis tas ten tam jus ti fi car o in jus ti fi -
cá vel: ale gam que os pre ços es tão su bin do de vi do à
co ta ção do dó lar, seja por que são pro du tos de ex por -
ta ção seja por que têm a sua pro du ção do la ri za da.
Mas não po de mos ta par o sol com a pe ne i ra. A ver da -
de é que está ha ven do um au men to ge ne ra li za do de
pre ços e isso pode le var a uma in fla ção in con tro lá vel.

As pre vi sões fe i tas pe los eco no mis tas do IBGE
(Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca) são de
uma in fla ção de 11% este ano, mu i to aci ma da pre vi -
são di vul ga da no iní cio do ano, de um ín di ce pró xi mo
aos 5%. Este se ria o ma i or ín di ce de in fla ção em sete
anos. Ou tra in fla ção de dois dí gi tos só acon te ceu no
iní cio do Pla no Real, em 1995, com o ín di ce de
22,41%, quan do os pre ços ain da es ta vam em aco mo -
da ção.

É ver da de, te mos que re co nhe cer, esse Go ver -
no con tro lou a in fla ção. Tal vez te nha sido essa uma
das suas me tas mais im por tan tes, e ele atin giu o seu
ob je ti vo. 

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Con ce do 
o apar te ao no bre Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Como V.
Exª bem dis se, esse é um as sun to que tem li ga ções
com a ora ção que aca bei de fa zer na tri bu na. Tra ta-se
in fe liz ata vis mo de que rer ga nhar rá pi do. Qu an do vi e -
ram para cá os co lo ni za do res, eles que ri am fa zer di -
nhe i ro rá pi do para vol tar e ter uma boa vida na Ca pi tal 
do re i no, Lis boa. Essa si tu a ção tem sido re cor ren te.
Por mais que te nha mos, du ran te todo esse pe río do,
re pri mi do e es ta bi li za do a in fla ção, cada um está pen -
san do na opor tu ni da de de ele var o pre ço dos pro du -
tos. Se o dó lar sobe, au men ta-se tam bém o pre ço das 
mer ca do ri as. Entre tan to, es que cem as pes so as que
se cada um au men tar um pou co os pre ços, tudo su bi -
rá e o dra gão da in fla ção vol ta rá, pre ju di can do to dos.
Por tan to, é pre ci so ter mos cons ciên cia de que, como
bem dis se V. Exª, o pro ble ma não é o dó lar. Mu i tos
ain da es tão pre sos ao ata vis mo de que rer ga nhar,
aqui e ago ra, tudo o que po dem, sem se pre o cu par
com o fu tu ro do País e com a res pon sa bi li da de com a
co le ti vi da de.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Se na dor
Ney Su as su na, agra de ço o apar te de V. Exª.
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Ci ta rei um caso atí pi co, que dá uma de mons tra -
ção viva de que o pro du to não tem re la ção com o pro -
ces so in fla ci o ná rio. Mas o fato vem ocor ren do. O au -
men to é fe i to por li vre e es pon tâ nea von ta de do pró -
prio co mer ci an te.

Que re la ção há en tre o au men to do dó lar e a
bra si le i rís si ma fa ri nha de man di o ca? A fa ri nha de
man di o ca não cons ta da pa u ta de itens de ex por ta -
ção, tam pou co sua pro du ção é do la ri za da. No en tan -
to, seu pre ço su biu 7,61% na ter ce i ra se ma na de no -
vem bro. Hou ve, de fato, um au men to de mais de 7%
numa úni ca se ma na, con for me apu rou o Insti tu to Fe -
co mér cio, no Rio de Ja ne i ro.

Se gun do o le van ta men to, a fa ri nha de man di o ca 
per deu ape nas para o açú car, com au men to de
8,99% na se ma na, e o to ma te, que su biu 7,77%.
Esses re a jus tes pres si o na ram o cus to da ces ta bá si -
ca, que já au men tou 18,04% este ano. 

Ou tro ab sur do está acon te cen do com o açú car,
que já au men tou 49,4% em um mês, se gun do o Insti -
tu to Fe co mér cio, ou 30,83%, se gun do o IBGE. Par te
de vi do ao au men to do dó lar e par te por que têm cres -
ci do as co ta ções in ter na ci o na is, in ten si fi can do a pro -
cu ra do pro du to.

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Pois não, 
Se na dor Na bor Jú ni or.

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – Ilus tre Se -
na dor Lind berg Cury, o pro nun ci a men to de V. Exª é
mu i to opor tu no, num mo men to em que toda a po pu la -
ção bra si le i ra re al men te está pre o cu pa da com o cres -
ci men to, qua se in con tro lá vel, da in fla ção, que se
agra vou nos úl ti mos me ses. Já tive opor tu ni da de, in -
clu si ve, de abor dar esse tema da tri bu na do Se na do
Fe de ral, na se ma na pas sa da. Há me di das ado ta das
pelo Go ver no que, em vez de es tan car, ali men tam a
in fla ção. Hoje pela ma nhã, pela CBN,  ouvi a en tre vis -
ta de um pro fes sor de eco no mia, a res pe i to da fi xa ção 
dos ju ros pelo Ban co Cen tral – a cha ma da taxa Se lic,
hoje na casa dos 22%. Qu an do o lo cu tor per gun -
tou-lhe se aque le per cen tu al con tri bu ía para fre ar a
in fla ção, o que o pro fes sor res pon deu que, na ver da -
de, não, pois os pro du to res, os fa bri can tes de mer ca -
do ri as, de itens cujo con su mo é im pres cin dí vel para a
po pu la ção, em bu tem no pre ço des ses pro du tos os ju -
ros fi xa dos pelo Ban co Cen tral. Ou tro dia, ouvi uma
in te res san te de cla ra ção, do De pu ta do Del fim Net to,
co men tan do a pro ba bi li da de de o fu tu ro Mi nis tro da
Fa zen da vir a ser o ex-Pre fe i to de Ri be i rão Pre to,
Anto nio Pa loc ci, que é mé di co. O De pu ta do Del fim

Net to dis se que: “Pode ser que ago ra dê cer to, por que 
com um eco no mis ta não tem dado”. Quer di zer, para
ele é pos sí vel que um mé di co re al men te acer te seu
“di ag nós ti co” no Mi nis té rio da Fa zen da e con te nha a
in fla ção e me lho re o de sem pe nho da eco no mia bra si -
le i ra, por que os eco no mis tas não têm con se gui do fa -
zer isso. Por quê? Por que há dois ti pos de eco no mis -
tas: os mo ne ta ris tas, que se pre o cu pam com a es sên -
cia do pro ble ma mo ne tá rio; e os que que rem au men -
tar os ju ros, para evi tar o que cha mam de “de man da”.
Enten do, em bo ra seja le i go na ma té ria, que, se se vai
com pri mir a de man da, vai-se, evi den te men te, re du zir
a pro du ção. Re du zin do a pro du ção, vem o de sem pre -
go, ou se au men tam os pre ços, por que a in dús tria
que se es tru tu rou para fa bri car de ter mi na do nú me ro
de uni da des con ser va rá suas des pe sas e cus tos fi -
xos, mas não ven de rá mais em ní ve is com pa tí ve is.
Ela en tão vai que rer au men tar os pre ços, para com -
pen sar a ba i xa de man da do seu pro du to; já que sua
des pe sa com pes so al, com ma té ria-pri ma, com ener -
gia, com im pos tos, será a mes ma, ou ela de mi te, para 
re du zir as des pe sas, ou ele va os pre ços dos seus
pro du tos, em vir tu de do au men to dos ju ros pelo Ban -
co Cen tral. Por tan to, por aí po de mos ver que a me di -
da re pe ti da men te ado ta da pelo Ban co Cen tral, de au -
men tar os ju ros para com pri mir a de man da, não tem
fun ci o na do. E não sou em que digo – são pro fes so res
de Eco no mia, das me lho res fa cul da des do País, que
en ten dem que essa é uma po lí ti ca er ra da. No en tan to, 
o Go ver no in sis te em man tê-la. Obser ve V. Exª as
con tra di ções que con tri bu em para ele var o cus to de
vida, prin ci pal men te das pes so as de ba i xa ren da: V.
Exª se re por tou a al guns gê ne ros de pri me i ra ne ces -
si da de, como a fa ri nha, o açú car e o to ma te. E u
acres cen ta ria o fe i jão, pro du to de con su mo obri ga tó -
rio da po pu la ção. O que tem a ver o fe i jão com a dis -
pa ra da do dó lar? Nada!, mas, no en tan to, seu pre ço
au men tou, nos úl ti mos dois ou três me ses, 30%, 40%. 
Além da car ne e dos ovos, que tam bém fo ram au men -
ta dos, sen si vel men te. Se fôs se mos nos de ter no es tu -
do do pre ço dos pro du tos de con su mo obri ga tó rio da
po pu la ção, ou seja, da ces ta bá si ca, os ín di ces que V.
Exª aca bou de ci tar es ta ri am mu i to mais ele va dos do
que os fi xa dos pelo IBGE. Pois, na ver da de, a ces ta
bá si ca, para aque les que re ce bem até dois sa lá ri os
mí ni mos, já au men tou qua se 50% este ano.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Se na dor
Na bor Jú ni or, tam bém co mun go do po si ci o na men to
eco nô mi co de V. Exª. Enten do que a re du ção dos ju -
ros pro mo ve a aber tu ra de no vos mer ca dos de tra ba -
lho, oca si o na a ge ra ção de em pre gos, pos si bi li ta a
ven da de pro du tos por um pre ço mais aces sí vel.
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Sem pre, e con cor do com V. Exª, que os ju ros são ele -
va dos, dois fa tos ocor rem. Pri me i ro, a cada 1% de au -
men to, a dí vi da in ter na do País au men ta em mi lhões
de re a is. Sem fa lar na dí vi da ex ter na. E, con se qüen te -
men te, esse au men to pro vo ca in fla ção, pois é re pas -
sa do para os pro du tos fi na is. É pre ci so, por tan to, me -
di tar um pou co.

A gran de pre o cu pa ção é que a par tir de ago ra
te nha iní cio uma in fla ção ou um pro ces so in fla ci o ná -
rio sem con tro le. Não de se ja mos vol tar àque le tem po
em que a in fla ção era me di da dia a dia. Qu an do o
ban co em pres ta va re cur sos a 4%, 5%, por dois ou
três dias. Que pe río do ter rí vel!

Pre ci sa mos apo i ar o Go ver no que to ma rá pos se 
em ja ne i ro, a fim de que o pro ces so eco nô mi co seja
con tro la do e aque la in fla ção não vol te. As pes so as,
quan do re ce bi am os seus sa lá ri os, com pra vam gê ne -
ros ali men tí ci os para o mês todo, por que, no fi nal do
mês, es ta ri am pa gan do mais 30%. Ou mais. E não se
po dia au men tar o sa lá rio do fun ci o na lis mo pú bli co e
dos as sa la ri a dos.

Sr. Pre si den te, é o que está re al men te co me -
çan do a acon te cer. A pre vi são de au men to do ín di ce
in fla ci o ná rio, fi xa do em 5% para este ano, para 11%
no pró xi mo ano, não sei se vai se con cre ti zar. Não sei
se se ri am ape nas 11%. Ne nhum eco no mis ta pode
con fir mar que isso ocor re rá, ape nas 11%. Pode ha ver 
um au men to de sen fre a do.

Por essa ra zão, vi mos a este ple ná rio. O Se na do 
tem uma res pon sa bi li da de mu i to gran de. Te mos que
co o pe rar com o novo Go ver no. Te mos que pen sar
gran de, pen sar num país que pre ci sa con tro lar e
man ter o pro ces so in fla ci o ná rio em ape nas um dí gi to,
como ocor reu nos úl ti mos oito anos. Não po de mos
per mi tir que ele ul tra pas se esse li mi te, se não não te -
re mos con di ções de pro du zir.

A pro du ção é fa tor de de sen vol vi men to, pois
gera em pre go, cap ta ção de re ce i ta, prin ci pal men te
para as obras so ci a is, nas qua is se em pe nha rá o novo 
Go ver no, para aca bar com a fome no País. Te mos que 
pro du zir. No mo men to em que a agri cul tu ra pro duz e
a in dús tria fa bri ca, o co mér cio ven de e as pra te le i ras
fi cam va zi as. No pro ces so in fla ci o ná rio, as pra te le i ras
fi cam che i as e as pes so as ten tam com prar por pre ços 
avil tan tes.

Qu an do fiz re fe rên cia a es ses pro du tos que não
in ter fe rem no mer ca do in ter na ci o nal, eu di ria que
exis te tam bém uma es per te za. Como os pre ços do
açú car no mer ca do in ter na ci o nal es tão mais van ta jo -
sos, os usi ne i ros pas sa ram a co brar mais caro tam -
bém pelo ál co ol, que já su biu 17,59% em 30 dias, se -

gun do o IBGE. E a pre vi são é de que au men te ain da
mais.

Vi mos com en tu si as mo mu i to gran de quan do,
em go ver nos pas sa dos, foi lan ça do o Proál co ol, que é 
um pro gra ma de gran de al can ce pro du ti vo, que le van -
tou nes te País a es pe ran ça de ter mos um pro du to que, 
a cur to pra zo, pu des se subs ti tu ir o pe tró leo, que é fi ni -
to. O Proál co ol, em um país de ex ten são con ti nen tal,
pro mo ve ria a plan ta ção de açú car em todo o ter ri tó rio
e po de ria, como até re cen te men te, le var o pú bli co
con su mi dor a com prar car ros mo vi dos a ál co ol. 

Mas, de ime di a to, sur ge esse au men to. É a im -
pre vi são. A po lí ti ca eco nô mi ca não está sen do bem
di ri gi da. E o que vai acon te cer com aque le que acre di -
tou no in cen ti vo ao uso do car ro a ál co ol? Acre di tou
no Go ver no e teve um drás ti co e ter rí vel pre ju í zo. A
que pa ta mar irá o pre ço do ál co ol? Não po de mos tor -
nar o pre ço do ál co ol com pa tí vel com o da ga so li na.

Di ria tam bém que esse au men to de 17,59% em
30 dias, se gun do o IBGE – e a pre vi são é de que au -
men te ain da mais –, de sen ca de ou tam bém o re a jus te 
dos com bus tí ve is. Jun tos, com bus tí ve is e ali men tos
re pre sen tam 70% da in fla ção nes te mês de no vem -
bro, se gun do os eco no mis tas.

Não vou mais me alon gar na ci ta ção de nú me -
ros, Sr. Pre si den te. Com cer te za os no bres Co le gas 
têm acom pa nha do com apre en são, pela im pren sa,
a gan gor ra do dó lar e a dis pa ra da dos pre ços. Nada
jus ti fi ca os au men tos de sen fre a dos de al guns pro -
du tos, nem mes mo a sua pro cu ra no mer ca do in ter -
na ci o nal.

Antes dos lu cros, os em pre sá ri os têm que pen -
sar na vi a bi li da de de seu país e no bem-es tar de sua
po pu la ção. Fui em pre sá rio a vida in te i ra e sem pre me
pa u tei por es ses prin cí pi os. Inclu si ve, na mi nha em -
pre sa, os fun ci o ná ri os ti nham par ti ci pa ção nos lu cros.

Ago ra mes mo, o Pre si den te ele i to, Luiz Iná cio
Lula da Sil va, con cla mou os vá ri os se to res da so ci e -
da de bra si le i ra para a dis cus são de um pac to am plo
que ga ran tis se a go ver na bi li da de do País. Acho que
par te da po pu la ção não en ten deu o seu ges to e bus -
ca ape nas ga ran tir a sua par te, lu cran do com a si tu a -
ção ins tá vel nes te fim de Go ver no.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, está na
hora de to dos – tan to em pre sá ri os quan to tra ba lha do -
res – da rem a sua con tri bu i ção. A imen sa ma i o ria da
po pu la ção tor ce para que o País dê cer to. O que está
em jogo não é o su ces so ou o in su ces so de um go ver -
no, mas sim o nos so fu tu ro.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio, por 20 mi nu tos.

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, Srª Se na do ra Ma ria do Car mo Alves, Srs.
Se na do res, apre sen tei um re que ri men to de in for ma -
ção e hoje ve nho aqui re i te rar a po si ção as su mi da no
meu Esta do, o Pará.

As li ber da des de opi nião e in for ma ção cons ti tu -
em, jun ta men te com as ou tras ga ran ti as fun da men ta -
is, as ba ses do Esta do de mo crá ti co de di re i to. No nos -
so País, como sa be mos, elas so fre ram li mi ta ções, ao
lon go dos anos, nos go ver nos re vo lu ci o ná ri os e são
hoje con quis tas de fi ni ti vas da so ci e da de, ga ran ti das
pela Cons ti tu i ção de 1988.

Se os ór gãos de co mu ni ca ção es tão li vres da
cen su ra pré via, a ver da de é que uma gran de res pon -
sa bi li da de re pou sa so bre os om bros dos seus di ri gen -
tes. Não so men te o con te ú do do que eles de ci dem di -
vul gar, mas tam bém a for ma pode in flu en ci ar de ma -
ne i ra po si ti va ou ne ga ti va a po pu la ção, fa zen do com
que mu i ta gen te se en ga je em ações so ci a is, como
nas cam pa nhas pelo “Na tal Sem Fome”, por exem plo,
ou en tre em pâ ni co em con se qüên cia de no tí ci as in -
ve rí di cas ou di fun di das de ma ne i ra equi vo ca da.

Ao que tudo in di ca, uma trans mis são no ci va
des sas ocor reu no dia 30 de agos to des te ano. No
pro gra ma Glo bo Re pór ter exi bi do na que la no i te, foi
ao ar ma té ria tra tan do da ci da de de Mon te Ale gre, no
ba i xo Ama zo nas, no meu Esta do do Pará, pre ci sa -
men te à mar gem es quer da do rio Ama zo nas, bem
per to de Alen quer.

De acor do com a re por ta gem, ha ve ria na que le
Mu ni cí pio uma in ci dên cia ele va da de ca sos de cân -
cer, re sul tan te da pro xi mi da de de uma gran de ja zi da
de urâ nio, com ra dô nio as so ci a do. De fato, a Com pa -
nhia de Pes qui sas de Re cur sos Mi ne ra is (CPRM) es -
ti ma que, em uma área que abran ge tam bém ter ri tó rio 
dos Mu ni cí pi os de Pra i nha e Alen quer, es ta ria a ma i or 
ex ten são de mi né rio de urâ nio em gran de con cen tra -
ção, sem igual no mun do in te i ro.

Se é tam bém ver da de que, nos anos 50, foi ins -
ta la do um as sen ta men to agrí co la na área da ja zi da
mi ne ral cha ma do Inglês de Sou za, é fato ser co mum
o em pre go de ro chas da pra ça mi ne ral em pi sos e cal -
ça das da ci da de. No en tan to, se gun do as in for ma -
ções de pes qui sas que me fo ram en ca mi nha das por
to dos os Srs. Ve re a do res com acen to na Câ ma ra Mu -
ni ci pal de Mon te Ale gre, nada dis so – nem a edi fi ca -
ção de re si dên ci as no lo cal das ja zi das, nem o em pre -
go de ro chas con ten do urâ nio na cons tru ção ci vil –

im pli ca para a po pu la ção qual quer ris co de con ta mi -
na ção ra di o a ti va.

Com efe i to, as me di ções re a li za das por equi pe
da Co mis são Na ci o nal de Ener gia Nu cle ar (CNEN),
em co la bo ra ção com geó lo gos e ge o fí si cos da Uni -
ver si da de Fe de ral do Pará (UFPA), de mons tra ram
que os ní ve is de ra di a ção pre sen tes em Mon te Ale gre 
não su pe ram, por exem plo, os de uma ci da de como o
Rio de Ja ne i ro. Mais ain da, a equi pe ci en tí fi ca ates tou 
que há ci da des bra si le i ras que apre sen tam ní ve is de
ra di a ção na tu ral bem mais ele va dos, como as das
áre as de Po ços de Cal das e Ara xá, no Esta do de Mi -
nas Ge ra is, onde, re cen te men te, o Pre si den te ele i to
Luiz Iná cio Lula da Sil va re u niu-se com sete Go ver na -
do res ele i tos pelo PSDB, in clu in do o Dr. Si mão Ja te -
ne, do meu Esta do, o Pará. Em Ara xá, como em Po -
ços de Cal das, há es tân ci as hi dro ter ma is fa mo sas
pe las águas ra di o a ti vas.

Isso deve ser dito, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, sem dis pen sar a men ção a re giões de ou -
tros pa í ses, como os Esta dos Uni dos, o Ca na dá e a
Fran ça, en tre as na ções mais de sen vol vi das e aten -
tas às ques tões de sa ú de pú bli ca.

A pes qui sa com pa rou tam bém as es ta tís ti cas
de mor ta li da de pe los di ver sos ti pos de cân cer da ci -
da de com as do res tan te do nos so Esta do, de mons -
tran do que os nú me ros de Mon te Ale gre são, qua se
to dos, in fe ri o res aos re gis tra dos na mé dia ge ral dos
Mu ni cí pi os pa ra en ses, o que põe em dú vi da, com ve -
e mên cia, as ale ga ções de con ta mi na ção ra di o a ti va.
Até pelo con trá rio, os ín di ces mon te a le gren ses re fe -
ren tes à mor te por aque les ti pos de cân cer ou de tu -
mor ma lig no, ge ral men te mais li ga dos à ra di o in du -
ção, apre sen tam-se con sis ten te men te in fe ri o res à
mé dia es ta du al – cân ce res de mama e de pul mão e
le u ce mia.

Ain da on tem as sis ti, pela tevê a cabo e rede lo -
cal de te le vi são aqui em Bra sí lia, na ca pi tal fe de ral,
uma ma té ria tam bém bas tan te lon ga, bem ela bo ra da
no que se re fe re ao cân cer no Bra sil. A pro pó si to, on -
tem foi co me mo ra da a data do com ba te ao cân cer. No 
pro gra ma foi apre sen ta do um li vro em que se de -
mons tra cla ra men te, no Bra sil todo, por re gião, onde
in ci dem os ma i o res ca sos de cân cer, por sua es pe ci fi -
ci da de. Fica bem cla ro que a re gião ama zô ni ca e  a
Re gião Nor des te do Bra sil não são ci ta das em ne -
nhum mo men to com re la ção a esse tipo de cân cer
pro vo ca do por ra di o a ti vi da de.

A conclusão não pode ser outra: pode haver
alarmismo na divulgação de informações incompletas 
e mesmo equivocadas, principalmente para o grande
público que assiste a esses programas de televisão
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considerados de credibilidade absoluta, como é o
caso do Globo Repórter.

Assis te, por tan to, toda ra zão à po pu la ção e
prin ci pal men te àque la Câ ma ra Mu ni ci pal e a to dos
seus Ve re a do res, pre o cu pa dos com a di vul ga ção
de ma té ria que re al men te en tra em con tra di ção
com a re a li da de do Mu ni cí pio de Mon te Ale gre, do
meu que ri do Pará e da nos sa Ama zô nia. Assis te,
por tan to, toda ra zão aos Ve re a do res de Mon te Ale -
gre, li de ra dos pelo Pre si den te da que la Casa,
Ansel mo Cor rêa Pi can ço. Face ao alar me e até pâ -
ni co ca u sa do à po pu la ção lo cal – e, prin ci pal men te, 
às fa mí li as re si den tes Bra sil afo ra – pela dis se mi na -
ção de bo a tos, re que rem do Go ver no do Esta do do
Pará e da Co mis são Na ci o nal de Ener gia Nu cle ar a
exe cu ção e a pu bli ca ção de es tu dos con clu si vos
so bre a se gu ran ça da sa ú de dos ha bi tan tes do Mu -
ni cí pio e da re gião cir cun vi zi nha. A ini ci a ti va do re -
que ri men to foi do Ve re a dor Artê mio Lins So bri nho.

Aqui no Se na do, exer cen do meu man da to de re -
pre sen tan te dos in te res ses do Esta do do Pará, es tou
tam bém apre sen tan do re que ri men to de in for ma ções
à au to ri da de com pe ten te – no caso, o Mi nis tro das Mi -
nas e Ener gia –, para que a ques tão seja es cla re ci da
de uma vez por to das e che gue ao co nhe ci men to de
to dos os bra si le i ros.

Os ha bi tan tes de Mon te Ale gre e seus pa ren tes
re si den tes no Pará ou nos ou tros Esta dos bra si le i ros
não po dem con ti nu ar na in tran qüi li da de, se guir pre o -
cu pa dos com aque les que bus ca ram o in te ri or do
Pará para cons tru í rem suas vi das em uma re gião rica
em pers pec ti vas de de sen vol vi men to e pro gres so
pes so al e pro fis si o nal.

Cre io, po rém, que a ques tão mais im por tan te
está, como dei a en ten der ao ini ci ar este pro nun ci a men -
to, na res pon sa bi li da de dos me i os de co mu ni ca ção.
Pen so que isso diz res pe i to par ti cu lar men te à te le vi são,
por seu po der de pe ne tra ção em to dos os re can tos do
País e pelo vir tu al mo no pó lio que exer ce, como fon te de
in for ma ção, so bre os bra si le i ros que não têm aces so à
le i tu ra de jor na is, de re vis tas ou mes mo das pá gi nas da
Inter net, mo no pó lio que lhe con fe re, pelo me nos na vi -
são des sas pes so as sem al ter na ti va, uma aura de qua -
se orá cu lo.

Não pre ci so acres cen tar como isso é ain da mais 
acen tu a do em re la ção a uma em pre sa como a Rede
Glo bo, até mes mo por seus mé ri tos in dis cu tí ve is de
cre di bi li da de e pro fis si o na lis mo, além do pró prio al -
can ce na ci o nal de suas an te nas trans mis so ras e re -
pe ti do ras.

Por isso, apro ve i to a opor tu ni da de para su ge rir o 
exa me do con te ú do da ma té ria do Glo bo Re pór ter

da que la data, de modo a sa ber se ela apre sen ta va to -
dos os la dos da ques tão. Se esse não for o caso, com 
o res pe i to que me re ce aque le ca nal de te le vi são, per -
mi to-me su ge rir tam bém a apre sen ta ção de ou tro pro -
gra ma no qual es pe ci a lis tas ex po nham a ver da de so -
bre a ques tão da ra di a ção na tu ral em Mon te Ale gre.

Era o que eu ti nha a di zer nes ta ma nhã, Sr. Pre -
si den te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pror ro go 

a Hora do Expe di en te por cin co mi nu tos e con ce do a
pa la vra à Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
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, na
úl ti ma se gun da-fe i ra, em Ser gi pe, tive a opor tu ni da de 
de par ti ci par da IV Se ma na de Pes qui sa, pro mo vi da
pela Uni ver si da de Ti ra den tes. Nes sa oca sião, tra -
vou-se um am plo de ba te so bre pes qui sa não só no
Esta do de Ser gi pe, mas em todo o Bra sil, por que hou -
ve a par ti ci pa ção de ór gãos fe de ra is.

Ti ve mos a ale gria de ver o lan ça men to pela Uni -
ver si da de Ti ra den tes do guia Ser gi pe Pa no râ mi co,
de cu nho ge o grá fi co, po lí ti co, his tó ri co, eco nô mi co,
cul tu ral, tu rís ti co e so ci al. Tra ta-se de obra das mais
re le van tes, que re tra ta com gran de per fe i ção o meu
Esta do, Ser gi pe, seus Mu ni cí pi os, sua es tru tu ra e, so -
bre tu do, sua gen te e seus di ri gen tes.

O li vro teve o pa tro cí nio da Uni ver si da de, na
pes soa do Re i tor, Jou ber to Uchoa Men don ça, que
pa ra be ni zo pelo even to, e da Profª Ma ria Lú cia Mar -
ques Cruz e Sil va, a quem tam bém en vio con gra tu la -
ções. O guia apre sen ta o re fe ri do Esta do não só para
os ser gi pa nos, mas para todo o País.

A Uni ver si da de Ti ra den tes, que co me mo rou 40 
anos de exis tên cia, mos tra-se, a cada dia, mais im -
por tan te para a for ma ção da ci da da nia de Ser gi pe.
Des de a sua fun da ção, tem pro cu ra do su prir as la cu -
nas cul tu ra is e edu ca ci o na is, res pon den do com
gran de es me ro e com pe tên cia não so men te a seus
pro fes so res, pes qui sa do res e alu nos, mas tam bém a 
toda a co mu ni da de, que ques ti o na a re a li da de e pre -
o cu pa-se, so bre tu do, com a bus ca de um fu tu ro com
mais qua li da de.

O guia Ser gi pe Pa no râ mi co, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, é mais uma das va lo ro sas con -
tri bu i ções da Unit para o ce ná rio cul tu ral ser gi pa no,
pois, por meio do tra ba lho dos va ri a dos se to res da
Uni ver si da de e com a co la bo ra ção de ins ti tu i ções pú -
bli cas, das pre fe i tu ras e das câ ma ras mu ni ci pa is, foi
pos sí vel tra çar o ca mi nho que per cor reu cada Mu ni cí -
pio ser gi pa no até os dias atu a is, pro mo ven do o en ten -
di men to não ape nas his tó ri co, mas tam bém po lí ti co,
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so ci al, eco nô mi co e cul tu ral de cada uma des sas re a -
li da des.

Entre tan tas con tri bu i ções que a Unit traz ao
cres ci men to edu ca ci o nal ser gi pa no, eu gos ta ria de
des ta car que tam bém foi lan ça da du ran te essa se ma -
na a Incu ba do ra de Empre sas de Base Tec no ló gi ca
de Ara ca ju. Esse em pre en di men to tem como mis são
fo men tar a cul tu ra em pre en de do ra e apo i ar a cri a ção
de base tec no ló gi ca me di an te uma in ter fa ce mo der na 
e efi ci en te, ori en ta da como ins tru men to de ge ra ção e
di fu são de tec no lo gi as, a fim de pro du zir im pac to re le -
van te no de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al da re -
gião e do País.

Aco lhen do pro je tos de di ver sas áre as como
tec no lo gia de in for ma ção e co mu ni ca ção, tec no lo -
gia de pre ci são, ins tru men ta ção, bi o mé di ca, me ca -
trô ni ca, tu ris mo, pe tró leo, têx til, en tre ou tras, a
Incu ba do ra de Empre sas não só co la bo ra rá n a
ques tão en si no-mer ca do, como tam bém es ti mu la rá 
a ge ra ção de em pre go e o de sen vol vi men to hu ma -
no de Ser gi pe.

Sr. Pre si den te, que ro cum pri men tar todo o cor -
po do cen te, dis cen te e di re ti vo da Uni ver si da de Ti ra -
den tes, es pe ci al men te Sua Mag ni fi cên cia o Re i tor
Pro fes sor Jou ber to Uchoa de Men don ça, que, com
mais essa bri lhan te ini ci a ti va, a Incu ba do ra de
Empre sa de Base Tec no ló gi ca, toma pe las mãos o
ma i or pro je to de to dos, que é a bus ca de edu ca ção
para o bem so ci al, para o de sen vol vi men to hu ma no e
para o for ta le ci men to cul tu ral, po lí ti co e eco nô mi co de 
toda a co mu ni da de.

Que o exem plo da Unit ecoe em todo o Ser gi pe,
em todo o Nor des te e em todo o Bra sil, mos tran do
que cada um, a seu modo, a sua ma ne i ra e com os
ins tru men tos de que dis põe, pode con tri bu ir para a
cons tru ção de um país mais jus to!

Na que la opor tu ni da de Sr. Pre si den te, ti  ve -
mos a sa tis fa ção de as sis tir a uma ex pla na ção do
Su pe rin ten den te do Ban co do Nor des te, Dr. Jair,
que mos trou que 92% dos em prés ti mos fe i tos a pe -
que nos e mé di os pro du to res vi nham do Ban co do
Nor des te. O Re i tor, Prof. Jou ber to Uchoa de Men -
don ça, fez um ape lo a toda clas se po lí ti ca do Esta -
do de Ser gi pe, para que ins tás se mos o BNDES a
que vol tas se os seus olhos para o de sen vol vi men -
to de nos sa re gião, para o de sen vol vi men to d e
Ser gi pe e do Nor des te. O Ban co do Nor des te está
dan do a sua con tri bu i ção para ala van car o de sen -
vol vi men to, e es pe ra mos tam bém que o BNDES
vol te os seus fi nan ci a men tos e o seu tra ba lho para
a nos sa re gião.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a

mesa, pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal que será
lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2002

Acres cen ta alí nea d ao § 1º do art. 14 
da Cons ti tu i ção Fe de ral, dá nova re da ção
ao § 2º e ao in ci so I do § 3º do mes mo ar -
ti go, para fa cul tar a par ti ci pa ção de es -
tran ge i ro do mi ci li a do no Bra sil em ele i  -
ções.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º Os §§ 1º, 2º e 3º do art. 14 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral pas sam a vi ger com as se guin tes al te ra -
ções:

Art. 14. ..................................................
..............................................................
§ 1º .......................................................
..............................................................
II – .........................................................
..............................................................
d) os es tran ge i ros do mi ci li a dos no Bra -

sil, na for ma da lei.
§ 2º Não po dem alis tar-se como ele i to -

res os cons cri tos, du ran te o pe río do de ser -
vi ço mi li tar obri ga tó rio.

§ 3º .......................................................
..............................................................
I – a na ci o na li da de bra si le i ra ou, na

for ma da lei, o do mi cí lio no País, no caso de 
es tran ge i ro;

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

Jus ti fi ca ção

A pre sen te Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
pre ten de fa cul tar aos es tran ge i ros do mi ci li a dos no
Bra sil o di re i to de par ti ci par das ele i ções no Bra sil.

Para tan to, es ta mos pro pon do acres cen tar alí nea
d ao § 1º do art. 14 da Lei Ma i or para es ta tu ir que o alis -
ta men to ele i to ral e o voto são fa cul ta dos aos es tran ge i -
ros do mi ci li a dos no Bra sil, su pri min do, por essa ra zão, a 
ve da ção con ti da no § 2º do mes mo ar ti go.
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Ade ma is, me di an te al te ra ção no in ci so I do § 3º,
ain da do art. 14 da Lei Ma i or, pre ten de mos su pri mir a
exi gên cia da na ci o na li da de bra si le i ra como con di ção
de ele gi bi li da de.

Qu an to à opor tu ni da de e con ve niên cia de se
ado tar a pro pos ta que ora es ta mos sub me ten do à
apre ci a ção dos ilus tres co le gas Con gres sis tas, cabe
res sal tar que ela está per fe i ta men te ade qua da ao es -
pí ri to da nos sa Lei Ma i or, não obs tan te a ve da ção
hoje nela con ti da, e en con tra apo io em nos sa pró pria
his tó ria.

A esse res pe i to, cum pre re cor dar que a na ci o -
na li da de bra si le i ra foi for ma da com a con tri bu i ção de -
ci si va de po vos es tran ge i ros, me di an te a vin da para o
Bra sil de pes so as de to das as par tes do Glo bo, que
cri a ram a cul tu ra plu riét ni ca que nos ca rac te ri za.

Por ou tro lado, o Mun do vive, nos dias que cor -
rem, um di nâ mi co pro ces so que di mi nui os es pa ços
en tre as fron te i ras e apro xi ma os po vos dos di fe ren tes 
pa í ses.

A esse res pe i to, o Bra sil par ti ci pa do Mer ca do
Co mum do Cone Sul – Mer co sul, hoje com pos to tam -
bém pela Argen ti na, Uru guai e Pa ra guai que tem o
ob je ti vo de con glu ti nar as Na ções do con ti nen te
sul-ame ri ca no.

A pro pó si to, cabe tra zer à ba i la o pre ce i to con ti -
do no pa rá gra fo úni co do art. 4º da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, que es ta tui que a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
bus ca rá a in te gra ção eco nô mi ca, po lí ti ca, so ci al e cul -
tu ral dos po vos da Amé ri ca La ti na, vi san do à for ma -
ção de uma co mu ni da de la ti no-ame ri ca na de na ções.

Por per ti nen te, re cor da mos, tam bém, o art. 3º
do Esta tu to mag no, que de cla ra, en tre os ob je ti vos
fun da men ta is da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, o de
pro mo ver o bem de to dos, sem pre con ce i tos de ori -
gem, raça, sexo, cor, ida de e qua is quer ou tras for mas
de dis cri mi na ção.

De ou tra par te, me mo ri za mos aqui o Tra ta do de
Ma as tricht, que deu a cada ci da dão da União Eu ro -
péia o di re i to de vo tar e ser vo ta do em qual quer dos
seus Esta dos par ti ci pan tes.

Ini ci al men te, numa pers pec ti va de mu dan ça
gra du al, a nos sa in ten ção é apre sen tar pro je to de lei
para per mi tir que o es tran ge i ro pos sa se alis tar ele i tor 
para po der vo tar nos ple i tos mu ni ci pa is. Pos te ri or -
men te, tal fa cul da de po de ria ser am pli a da para ou tros 
ní ve is de ele i ção e, tam bém, para o di re i to de se apre -
sen tar como can di da to nos ple i tos.

Entre tan to, an tes de mais nada é pre ci so su pri -
mir a pro i bi ção de o es tran ge i ro do mi ci li a do no Bra sil

se alis tar ele i tor, bem como a exi gên cia da na ci o na li -
da de bra si le i ra como con di ção de ele gi bi li da de.

Essas as mu dan ças que al me ja mos al can çar
com esta Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção.

Como con clu são, so li ci ta mos o apo io dos no -
bres co le gas Con gres sis tas para a apro va ção da pro -
po si ção que ora sub me te mos à sua apre ci a ção.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2002. – 
Mozarildo Cavalcanti –  Casildo Maldaner – Carlos
Bezerra – Jonas Pinheiro – Gilberto mestrinho –
Nabor Junior – C. Patrocino – Leomar Quintanlha
– Artur da Tavola – Antonio Carlos Junior – Chico
Sartori – Amir Lando – Íris Rezende – Renan
Calheiros – Antero Paes Barros – Ludio Coelho –
Geraldo Cândido – Lindeberg  Cury – Lucio
alcantra – Sebastião Rocha – Benicio Sampaio –
Romeu Tuma – Maguito vilela – Fernando Ribeiro
– Ney Juassuna – Sergio Machado – Bernardo
Cabral – Valmir Amaral.  

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 14. A so be ra nia po pu lar será exer ci da pelo

su frá gio uni ver sal e pelo voto di re to e se cre to, com
va lor igual para to dos, e, nos ter mos da lei, me di an te:

I – ple bis ci to;
II – re fe ren do;
III –  ini ci a ti va po pu lar.
§ 1º O alis ta men to ele i to ral e o voto são:
I – obri ga tó ri os para os ma i o res de de zo i to

anos;
II – fa cul ta ti vos para:
a) os anal fa be tos;
b) os ma i o res de se ten ta anos;
c) os ma i o res de de zes se is e me no res de de zo i -

to anos.
§ 2º Não po dem alis tar-se como ele i to res os es -

tran ge i ros e, du ran te o pe río do do ser vi ço mi li tar obri -
ga tó rio, os cons cri tos.

§ 3º São con di ções de ele gi bi li da de, na for ma
da lei:

I – a na ci o na li da de bra si le i ra;

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia) 
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A pro -
pos ta lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas
cons tan tes do art. 354 e se guin tes do Re gi men to
Inter no.

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

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 do se guin te:

REQUERIMENTO Nº 678, 2002

Se nhor Pre si den te,
Requer a tramitação conjunta dos Projetos de

Lei do Senado nºs 281/2001, 113/2002, 95/2002,
101/2001, 185/2001 e 245/2000, por disporem sobre 
matéria correlata.

Com fun da men to no dis pos to no Art. 258, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a
Vos sa Exce lên cia a tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos
de Lei do Se na do nºs 281/2001, 113/2002, 95/2002,
101/2001, 185/2001 e 245/2000, por dis po rem so bre
ma té ria cor re la ta, qual seja, al te ra ções na Lei nº
8,036, de 11 de maio de 1990, para per mi tir o sa que
da con ta vin cu la da do tra ba lha dor no FGTS para pa -
ga men tos de di ver sos fins.

Jus ti fi ca ção

O ob je ti vo dos su pra ci ta dos Pro je tos de Lei do
Se na do é a al te ra ção da Lei nº 8.036/90, que dis põe
so bre o Fun do de Ga ran tia por Tem po de Ser vi ço –
FGTS, sem pre vi san do per mi tir o sa que na con ta do
tra ba lha dor, vin cu la da ao fun do para di ver sos fins:
amor ti za ção de em prés ti mos do FGTS, pa ga men to
de ci rur gi as, aqui si ção de mi cro com pu ta do res, aber -
tu ra e ex pan são de ne gó ci os pró pri os, qui ta ção de
pres ta ções atra sa das nos fi nan ci a men tos ha bi ta ci o -
na is. Enfim, uma gama imen sa de pos si bi li da des de
aci o nar o fun do, que, acre di to, me re cem uma apre ci a -
ção acu ra da e con jun ta, para que as li be ra li da des,
em bo ra me ri tó ri as, não ve nham in vi a bi li zar o pró prio
Fun do e por con se qüên cia pre ju di car o tra ba lha dor.

Sala das Ses sões, 28 de no vem bro de 2002. –
Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido será pu bli ca do e pos te ri or men te in clu í do
em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255 do Re gi -
men to Inter no.

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 679, de 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, com base no Arti go 216, do Re gi men -

to Inter no do Se na do Fe de ral, in for ma ções jun to ao
Exmº Sr. Mi nis tro de Mi nas e Ener gia, Dr. Fran cis co
Go mi de que de ter mi ne ao Pre si den te da ANEEL,
Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca, o for ne ci men to
a esta Casa das úl ti mas 3 (três) pla ni lhas de re a jus te
de ta ri fas de ener gia elé tri ca pra ti ca do pe las con ces -
si o ná ri as, ex pli can do so bre os cri té ri os ado ta dos para 
ela bo ra ção dos ín di ces de re a jus te, e qua is os in di ca -
do res eco nô mi cos uti li za dos para com po si ção do pre -
ço da ta ri fa.

Sala das Sessões, 28 novembro de 2002. – Luiz 
Pastore.

(À mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 680, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção

Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, e con si de ran do as pre o -
cu pa ções ma ni fes ta das pela Câ ma ra Mu ni ci pal de
Mon te Ale gre, Esta do do Pará, a res pe i to das re ser -
vas de urâ nio e de ra dô nio exis ten tes na que le Mu ni cí -
pio, re que i ro se jam pres ta das, pelo Exmº Sr. Mi nis tro
de Esta do da Ciên cia e Tec no lo gia, a cuja pas ta se
en con tra vin cu la da a Co mis são Na ci o nal de Ener gia
Nu cle ar, as se guin tes in for ma ções:

• a po pu la ção do Mu ni cí pio de Mon te
Ale gre, Esta do do Pará, apre sen ta in ci dên -
cia de cân cer ma i or do que a es pe ra da em
fun ção de ex po si ção à ra di o a ti vi da de na tu ral 
(fon tes de urâ nio exis ten tes na área do Mu -
ni cí pio)?

• a taxa de mor ta li da de do Mu ni cí pio
de Mon te Ale gre é ma i or do que se po de ria
es pe rar para essa po pu la ção, em fun ção da
ex po si ção à ra di o a ti vi da de na tu ral?

• qua is os im pac tos ne ga ti vos, in clu si -
ve po ten ci a is, à sa ú de da po pu la ção de
Mon te Ale gre, em fun ção da ra di a ção na tu -
ral exis ten te no Mu ni cí pio?

• qua is os im pac tos ne ga ti vos, in clu si -
ve po ten ci a is, às ati vi da des agrí co las e pe -
cuá ri as de Mon te Ale gre, em fun ção da ra di -
a ção na tu ral exis ten te no Mu ni cí pio?

• há in dí ci os de au men to no grau de
ex po si ção da po pu la ção de Mon te Ale gre à
ra di o a ti vi da de na tu ral?
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• con si de ra dos os ín di ces na ci o na is e
in ter na ci o na is de re fe rên cia, as con cen tra -
ções de ra di a ção pre sen tes no Mu ni cí pio de 
Mon te Ale gre jus ti fi cam ações pre ven ti vas
ou re me di a do ras de qual quer na tu re za?
Que ações se ri am es sas?

• há pa ra le lo da si tu a ção do Mu ni cí pio
de Mon te Ale gre com ou tros mu ni cí pi os bra -
si le i ros tam bém ex pos tos à ra di o a ti vi da de
na tu ral?

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2002. –
Luiz Otávio

(À mesa para de ci são.)

O Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den -
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si dên -
cia re ce beu a Men sa gem nº 331, de 2002 (nº 1.002/
2002, na ori gem), do Pre si den te da Re pú bli ca, en ca -
mi nhan do, em cum pri men to ao dis pos to no art. 9º da
Lei Com ple men tar nº 101, de 2000 (Lei de Res pon sa -
bi li da de Fis cal), re la tó rio con ten do os no vos li mi tes de
em pe nho e mo vi men ta ção fi nan ce i ra que ca be rão ao
Se na do Fe de ral, bem como os res pec ti vos pa râ me tros 
e me mó ria de cál cu lo das re ce i tas e des pe sas. 

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do da Men -
sa gem n.º 296, de 2002, vai à Pri me i ra-Se cre ta ria do
Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 256, 
DE 2002

Acres cen ta in ci so ao ar ti go 4º da
Lei 8.389, de 30 de de zem bro de 1991,
que ins ti tui o Con se lho de Co mu ni ca ção
So ci al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta: 
Art. 1º O ar ti go 4º, da Lei nº 8.389, de 30 de de -

zem bro de 1991, que ins ti tui o Con se lho de Co mu ni -
ca ção So ci al, pas sa a vi go rar com o acrés ci mo do se -
guin te in ci so X:

X – um representante das empresas de
televisão por Assinatura.

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

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral, que de di ca todo o Ca pí -
tu lo V à Co mu ni ca ção So ci al, em seu ar ti go 224, de -
ter mi nou a ins ti tu i ção de um Con se lho para atu ar
como ór gão au xi li ar do Con gres so Na ci o nal, com o
ob je ti vo de re a li zar es tu dos, pa re ce res, re co men da -
ções e ou tras so li ci ta ções per ti nen tes àque la área.

Em cum pri men to ao ci ta do man da men to cons ti -
tu ci o nal, foi edi ta da a Lei nº 8.339, de 30 de de zem bro 
de 1991, que cri ou o men ci o na do Con se lho de Co mu -
ni ca ção So ci al, de fi nin do as suas atri bu i ções es pe cí -
fi cas, com pe tên ci as e com po si ção.

Em seu ar ti go 4º, a men ci o na da lei es ta be le ceu
que ele te ria a se guin te com po si ção:

I – um re pre sen tan te das em pre sas de 
rá dio,

II – um re pre sen tan te das em pre sas
de te le vi são;

III – um re pre sen tan te das em pre sas
da im pren sa es cri ta;

IV – 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;

V – um re pre sen tan te da ca te go ria
pro fis si o nal dos jor na lis tas;

VI – uni re pre sen te da ca te go ria pro fis -
si o nal dos ra di a lis tas; 

VII – um re pre sen tan te da ca te go ria
pro fis si o nal dos ar tis tas;

VIII – um re pre sen tan te das ca te go ri as 
pro fis si o na is de ci ne ma e ví deo;

IX – cin co mem bros re pre sen tan tes da 
so ci e da de ci vil.

Ocor re, en tre tan to, que quan do foi cri a do o
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, em 1991, fluo
exis ti am ain da os ser vi ços de TV por Assi na tu ra.
Assim, não foi pre vis ta; no Con se lho, a pre sen ça de
um re pre sen tan te das em pre sas des se se tor, que
hoje con gre ga mais de 434 ope ra do ras, das qua is
266 em ope ra ção e 168 em fase de ins ta la ção. A Te -
le vi são por Assi na tu ra atin ge hoje mais de 3,5 mi -
lhões de as si nan tes, em sua ma i o ria das clas ses
for ma do ras de opi nião.

Vale lem brar que a Lei nº 8.977, de 6 de ja ne i ro
de 1996, que dis põe so bre o ser vi ço de TV a Cabo _
uma das mo da li da des de TV por Assi na tu ra -es ta be -
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le ce, em seu art. 4º § 2º, que as nor mas e re gu la men -
ta ções, cuja ela bo ra ção ela atri bui ao Po der Exe cu ti -
vo, “só se rão ba i xa das após se rem ou vi dos os res -
pec ti vos pa re ce res do Con se lho de Co mu ni ca ção So -
ci al, que de ve rá pro nun ci ar-se no pra zo de trin ta dias,
após o re ce bi men to da con sul ta, sob pena de de cur -
so de pra zo”.

Nada mais jus to, por tan to, que na que le Con se -
lho, como ora pro pos to pelo pre sen te pro je to de lei,
te nha as sen to um re pre sen tan te do se tor de TV por
Assi na tu ra, que tem in te res ses mu i to pró pri os, dis tin -
tos dos in te res ses da TV aber ta, já mu i to jus ta e opor -
tu na men te re pre sen ta da no Con se lho.

Estes, pois, os mo ti vos que me le va ram a sub -
me ter, aos meus ilus tres Pa res, esta pro po si ção.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2002. –
Romero Jucá.

LEGISLAÇÃO CITADA:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 224. Para os efe i tos do dis pos to nes te Ca pí -
tu lo, o Con gres so Na ci o nal ins ti tu i rá, como ór gão au -
xi li ar, o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, na for ma
da lei.

LEI Nº 8.389, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

Insti tui o Con se lho de Co mu ni ca ção 
So ci al, na for ma do art. 224 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:

Art. 1º É ins ti tu í do o Con se lho de Co mu ni ca ção
So ci al, como ór gão au xi li ar do Con gres so Na ci o nal
na for ma do art. 224 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 2º O Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al terá
como atri bu i ção a re a li za ção de es tu dos, pa re ce res,
re co men da ções e ou tras so li ci ta ções que lhe fo rem
en ca mi nha das pelo Con gres so Na ci o nal e res pe i to
do Tí tu lo VII, Ca pí tu lo V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, em
es pe ci al so bre:

a)  li ber da de de ma ni fes ta ção do pen -
sa men to, da cri a ção, da ex pres são e da in -
for ma ção;

b) pro pa gan da co mer ci al de ta ba co,
be bi das al coó li cas, agro tó xi cos, me di ca -
men tos e te ra pi as nos me i os de co mu ni ca -
ção so ci al;

c) di ver sões e es pe tá cu los pú bli cos; 

d) pro du ção e pro gra ma ção das emis -
so ras de rá dio e te le vi são;

e) mo no pó lio ou oli go pó lio dos me i os
de co mu ni ca ção so ci al;

f) fi na li da des edu ca ti vas, ar tís ti cas,
cul tu ra is e in for ma ti vas da pro gra ma ção das 
emis so ras de rá dio e te le vi são

g) pro mo ção da cul tu ra na ci o nal e re -
gi o nal, e es tí mu lo à pro du ção in de pen den te
e à re gi o na li za ção da pro du ção cul tu ral, ar -
tís ti ca a jor na lís ti ca;

h)com ple men ta ri e da de dos sis te mas
pri va do, pú bli co e es ta tal de ra di o di fu são;

i) de fe sa da pes soa e da fa mí lia de
pro gra mas ou pro gra ma ções de rá dio e te le -
vi são que con tra ri em o dis pos to na Cons ti tu -
i ção Fe de ral;

j) pro pri e da de de em pre sa jor na lís ti ca
e de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima -
gens;

l) ou tor ga e re no va ção de con ces são,
per mis são e au to ri za ção de ser vi ços de ra -
di o di fu são so no ra e de sons e ima gens;

m) le gis la ção com ple men tar quan to
aos dis po si ti vos cons ti tu ci o na is que se re fe -
rem à co mu ni ca ção so ci al.

Art. 3º Com pe te ao Con se lho de Co mu ni ca ção 
So ci al ela bo rar seu re gi men to in ter no que, para en -
trar em vi gor, de ve rá ser apro va do pela mesa do Se -
na do Fe de ral.

Art.4º O Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al com -
põe-se de:

I – um re pre sen tan te das em pre sas de rá dio;
II – um re pre sen tan te das em pre sas de te le vi -

são;
III – um re pre sen tan te de em pre sas da im pren -

sa es cri ta;
IV – 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;
V – um re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal

dos jor na lis tas;
VI – um re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal

dos ra di a lis tas;
VII – um re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal 

dos ar tis tas;
VIII – um re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si -

o na is de ci ne ma e ví deo;
IX – cin co mem bros re pre sen tan tes da so ci e da -

de ci vil.
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§ 1º Cada mem bro do con se lho terá um su plen -
te ex clu si vo.

§ 2º  Os mem bros do con se lho e seus res pec ti -
vos su plen tes se rão ele i tos em ses são con jun ta do
Con gres so Na ci o nal, po den do as en ti da des re pre -
sen ta ti vas dos se to res men ci o na dos nos in ci sos I a IX 
des te ar ti go su ge rir no mes à mesa do Con gres so Na -
ci o nal.

§ 3º Os mem bros do con se lho de ve rão ser bra -
si le i ros, ma i o res de ida de e de re pu ta ção ili ba da.

§ 4º A du ra ção do man da to dos mem bros do
con se lho será de dois anos, per mi ti da uma re con du -
ção.

§ 5º Os mem bros do con se lho te rão es ta bi li da -
de no em pre go du ran te o pe río do de seus man da tos.

Art. 5º O pre si den te e vice-pre si den te se rão ele -
i tos pelo con se lho den tre os cin co mem bros a que se
re fe re o in ci so IX do ar ti go an te ri or.

Pa rá gra fo úni co. O Pre si den te será subs ti tu í do
em seus im pe di men tos, pelo vice-pre si den te.

Art. 6º O con se lho, pre sen te a ma i o ria ab so lu ta
dos seus mem bros re u nir-se-á or di na ri a men te, na pe -
ri o di ci da de pre vis ta em seu re gi men to in ter no, na
sede do Con gres so Nacional.

Pa rá gra fo úni co. A con vo ca ção ex tra or di ná ria do 
con se lho far-se-á.

I – pelo Pre si den te do Se na do Fe de ral; ou
II – pelo seu Pre si den te, ex-of fí cio, ou a re que ri -

men to de cin co de seus mem bros.
Art. 7º As des pe sas com a ins ta la ção e fun ci o -

na men to do Con se lho de Comunicação So ci al cor re -
rão à con ta do or ça men to do Se na do Fe de ral.

Art. 8º O Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al
será ele i to em até ses sen ta dias após a pu bli ca ção
da pre sen te lei e ins ta la do em até trin ta dias após a
sua ele i ção.

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.

Bra sí lia, 30 de de zem bro de 1991; 170º da
Inde pen dên cia e 108º da Re pú bli ca. – Ro me ro
Jucá.

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.) 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pro je to 
lido será pu bli ca do e des pa cha do à Co mis são com -
pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) –
Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 12, 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 673, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2002 (nº 4.358/
2001, na ori gem), que dis põe so bre o trans -
por te ro do viá rio de car gas e dá ou tras pro vi -
dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.032, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor ad hoc: Se na dor Ri car do San -
tos, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 a
16-CCJ, que apre sen ta.

Du ran te o pra zo de cin co dias úte is, não fo ram
ofe re ci das emen das à ma té ria. 

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e das emen -
das em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo das emen -
das. (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. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)

Apro va do.
Vo ta ção, em glo bo, das Emen das de nºs 1 a

16-CCJ, com pa re cer fa vo rá vel.
Em vo ta ção as emen das. (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. Senadores que as aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa)
Apro va das.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

São os se guin tes o pro je to e as emen -
das apro va dos:
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 12, de 2002, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.160, DE 2002
( Da Co mis são Di re to ra )

Re da ção fi nal das Emen das do Se -
na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12,
de 2002 (nº 4.358, de 2001, na Casa de
ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
das Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma -
ra nº 12, de 2002 (nº 4.358, de 2001, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre o trans por te ro do viá rio de
car gas e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de
novembro de 2002. – Ramez Tebet – Edison Lobão
– Mozarildo Cavalcanti – Maria do Carmo Alves.

ANEXO AO PARECER Nº 1.160, DE 2002

Dis põe so bre o trans por te ro do viá -
rio de car gas e dá ou tras pro vi dên ci as.

EMENDA Nº 1
(Cor res pon de à Emen da nº 1 – CCJ)

Dê-se a emen ta do Pro je to a se guin te re da ção:
“Dis põe so bre o trans por te ro do viá rio de car gas

por con ta de ter ce i ros e me di an te re mu ne ra ção.”

EMENDA Nº 2
(Cor res pon de à Emen da nº 2 – CCJ)

Dê-se ao art. 1º do Pro je to a se guin te re da ção:
“Art. 1º Esta Lei dis põe so bre o Trans por te Ro -

do viá rio de Car gas (TRC) re a li za do em vias pú bli cas,
no ter ri tó rio na ci o nal, por con ta de ter ce i ros e me di an -
te re mu ne ra ção, os me ca nis mos de sua ope ra ção e a
res pon sa bi li da de do trans por ta dor.”

EMENDA Nº 3
(Cor res pon de à Emen da nº 3 – CCJ)

Su pri ma-se o art. 2º do Pro je to.

EMENDA Nº 4
(Cor res pon de à Emen da nº4 –- CCJ)

Dê-se ao art. 3º do Pro je to a se guin te re da ção:
“Art. 3º A atividade econômica de que trata o art. 1º

é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou
jurídica em regime de livre concorrência, e depende de

prévia inscrição do interessado em sua exploração no
Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de
Cargas (RNTR-C) da Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT), nas seguintes categorias:

I – Trans por ta dor Au tô no mo de Car gas (TAC),
pes soa fí si ca, que te nha no trans por te ro do viá rio de
car gas a sua ati vi da de pro fis si o nal;

II – Empre sa de Trans por te Ro do viá rio de Car -
gas (ETC), pes soa ju rí di ca, cons ti tu í da por qual quer
for ma pre vis ta em lei, que te nha no trans por te ro do -
viá rio de car gas a sua ati vi da de prin ci pal.

§ 1º O TAC de ve rá:
I – com pro var ser pro pri e tá rio, co-pro pri e tá rio ou 

ar ren da tá rio de, pelo me nos, um ve í cu lo au to mo tor
de car ga, re gis tra do em seu nome no ór gão de trân si -
to, como ve í cu lo de alu guel;

II – com pro var ter ex pe riên cia de, pelo me nos, 3
(três) anos na ati vi da de, ou ter sido apro va do em cur -
so es pe cí fi co.

§ 2º A ETC de ve rá:
I – ter sede no Bra sil;
II – com pro var ser pro pri e tá ria ou ar ren da tá ria

de, pelo me nos, 1 (um) ve í cu lo au to mo tor de car ga,
re gis tra do no País;

III – in di car e pro mo ver a subs ti tu i ção do Res -
pon sá vel Téc ni co, que de ve rá ter, pelo me nos, 3 (três) 
anos de ati vi da de ou ter sido apro va do em cur so es -
pe cí fi co;

IV – de mons trar ca pa ci da de fi nan ce i ra para o
exer cí cio da ati vi da de e ido ne i da de de seus só ci os e
de seu res pon sá vel téc ni co.

§ 3º Para efe i to de cum pri men to das exi gên ci as
con ti das no in ci so II do § 2º des te ar ti go, as Co o pe ra -
ti vas de Trans por te de Car gas de ve rão com pro var a
pro pri e da de ou o ar ren da men to dos ve í cu los au to mo -
to res de car gas de seus as so ci a dos.

§ 4º De ve rá cons tar no ve í cu lo au to mo tor de
car ga, na for ma a ser re gu la men ta da pela ANTT, o
nú me ro de re gis tro no RNTR-C de seu pro pri e tá rio ou 
ar ren da tá rio.

§ 5º A ANTT dis po rá so bre as exi gên ci as cur ri -
cu la res e a com pro va ção dos cur sos pre vis tos no in ci -
so II do § 1º e no in ci so III do § 2º des te ar ti go.”

EMENDA Nº 5
(Cor res pon de à Emen da nº 5 – CCJ)

Dê-se ao art. 4º do Pro je to a se guin te re da ção:
“Art.4º O pro ces so de ins cri ção e cas sa ção do

re gis tro, bem como a do cu men ta ção exi gi da para o
RNTR-C, se rão re gu la men ta dos pela ANTT.”
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EMENDA Nº 6
(Cor res pon de à Emen da nº 6- CCJ)

Dê-se ao art. 5º do Pro je to a se guin te re da ção:
“Art. 5º O con tra to a ser ce le bra do en tre a ETC e 

o TAC ou en tre o dono ou em bar ca dor da car ga e o
TAC de fi ni rá a for ma de pres ta ção de ser vi ço des se
úl ti mo, como agre ga do ou in de pen den te.

§ 1º De no mi na-se TAC-agre ga do aque le que
co lo ca ve í cu lo de sua pro pri e da de ou de sua pos se, a
ser di ri gi do por ele pró prio ou por pre pos to seu, a ser -
vi ço do con tra tan te, com ex clu si vi da de, me di an te re -
mu ne ra ção cer ta.

§ 2º De no mi na-se TAC-in de pen den te aque le
que pres ta os ser vi ços de trans por te de car ga de que
tra ta esta lei em ca rá ter even tu al e sem ex clu si vi da de, 
me di an te fre te ajus ta do a cada vi a gem.”

EMENDA Nº 7
(Cor res pon de à Emen da nº 7 – CCJ)

Dê-se ao art. 7º do Pro je to a se guin te re da ção:
“Art. 7º O trans por te ro do viá rio de car gas será

efe tu a do sob con tra to ou co nhe ci men to de trans por -
te, que de ve rá con ter in for ma ções para a com ple ta
iden ti fi ca ção das par tes e dos ser vi ços e de na tu re za
fis cal.”

EMENDA Nº 8
(Cor res pon de à Emen da nº 8- CCJ)

Dê-se ao art. 12 do Pro je to a se guin te re da ção:
“Art. 12. O trans por ta dor in for ma rá ao ex pe di dor 

ou ao des ti na tá rio, quan do não pac tu a do no con tra to
ou co nhe ci men to de trans por te, o pra zo pre vis to para
a en tre ga da mer ca do ria.

§ 1º O trans por ta dor obri ga-se a co mu ni car ao
ex pe di dor ou ao des ti na tá rio, em tem po há bil, a che -
ga da da car ga ao des ti no.

§ 2º A car ga fi ca rá à dis po si ção do in te res sa do,
após a co mu ni ca ção de que tra ta o § 1º, pelo pra zo de 
30 (trin ta) dias, se ou tra con di ção não for pac tu a da.

§ 3º Fin do o pra zo pre vis to no § 2º, não sen do
re ti ra da, a car ga será con si de ra da aban do na da.

§ 4º No caso de bem pe re cí vel ou pro du to pe ri -
go so, o pra zo de que tra ta o § 2º des te ar ti go po de rá
ser re du zi do, con for me a na tu re za da mer ca do ria, de -
ven do o trans por ta dor in for mar o fato ao ex pe di dor e
ao des ti na tá rio.

§ 5º Aten di das as exi gên ci as des te ar ti go, o pra -
zo má xi mo para car ga e des car ga do ve í cu lo de
Trans por te Ro do viá rio de Car gas será de 5 (cin co)
ho ras, con ta das da che ga da do ve í cu lo no en de re ço
de des ti no; após este pe río do será de vi do ao TAC ou

à ETC o va lor de R$1,00 (um real) por to ne la da/hora
ou fra ção.”

EMENDA Nº 9
(Cor res pon de à Emen da nº 9 – CCJ)

Dê-se ao in ci so VI e ao pa rá gra fo úni co do art.
13 do Pro je to a se guin te re da ção:

“Art. 13..................................................

..............................................................
VI – con tra ta ção de se gu ro pelo con -

tra tan te do ser vi ço de trans por te, na for ma
do art. 14, in ci so I, des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Não obs tan te as ex -
clu den tes de res pon sa bi li da des pre vis tas
nes te ar ti go, o trans por ta dor e seus sub con -
tra ta dos se rão res pon sá ve is pela agra va ção 
das per das ou da nos a que de rem ca u sa.”

EMENDA Nº 10
(Cor res pon de à Emen da nº 10 – CCJ)

Dê-se ao ca put do art. 14 do Pro je to a se guin te
re da ção:

“Art. 14. Sem pre ju í zo do se gu ro de res pon sa bi li -
da de ci vil con tra da nos a ter ce i ros pre vis to em lei, toda
ope ra ção de trans por te con ta rá com o se gu ro con tra
per das ou da nos ca u sa dos à car ga, de acor do com o
que seja es ta be le ci do no con tra to ou co nhe ci men to de
trans por te, po den do o se gu ro ser con tra ta do:

.............................................................”

EMENDA Nº 11
(Cor res pon de à Emen da nº 11 – CCJ)

Dê-se ao ca put do art. 15 do Pro je to a se guin te
re da ção:

“Art. 15. A res pon sa bi li da de do trans por ta dor
por pre ju í zos re sul tan tes de per das ou da nos ca u sa -
dos às mer ca do ri as é li mi ta da ao va lor de cla ra do pelo 
ex pe di dor e con sig na do no con tra to ou co nhe ci men to 
de trans por te, acres ci do dos va lo res do fre te e do se -
gu ro cor res pon den tes.

.............................................................”

EMENDA Nº 12
(Cor res pon de à Emen da nº 12 – CCJ)

Dê-se ao art. 16 do Pro je to a se guin te re da ção:

“Art. 16. Qu an do não de fi ni da no con tra to ou co -
nhe ci men to de trans por te, a res pon sa bi li da de por
pre ju í zos re sul tan tes de atra so na en tre ga é li mi ta da
ao va lor do fre te.”
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EMENDA Nº 13
(Cor res pon de à Emen da nº 13 – CCJ)

Dê-se ao art. 18 do Pro je to a se guin te re da ção:
“Art. 18. O ex pe di dor, sem pre ju í zo de ou tras

san ções pre vis tas em lei, in de ni za rá o trans por ta dor
pe las per das, da nos ou ava ri as:

I – re sul tan tes de in ve ra ci da de na de cla ra ção de 
car ga ou de ina de qua ção dos ele men tos que lhe
com pe te for ne cer para a emis são do co nhe ci men to
de trans por te, sem que tal de ver de in de ni zar exi ma
ou ate nue a res pon sa bi li da de do trans por ta dor, nos
ter mos pre vis tos nes ta lei; e

II – quan do con fi gu ra do o dis pos to nos in ci sos I,
II e IV do art. 13 des ta lei.”

EMENDA Nº 14
(Cor res pon de à Emen da nº 14 – CCJ)

Dê-se ao art. 19 do Pro je to a se guin te re da ção:

“Art. 19. Pres cre ve em 1 (um) ano a pre ten são à
re pa ra ção pe los da nos re la ti vos aos con tra tos de
trans por te, ini ci an do-se a con ta gem do pra zo a par tir
do co nhe ci men to do dano pela par te in te res sa da.”

EMENDA Nº 15
(Cor res pon de à Emen da nº 15 – CCJ)

Dê-se ao art. 22 do Pro je to a se guin te re da ção:
“Art. 22. As in fra ções do dis pos to nes ta lei se rão

pu ni das com mul tas ad mi nis tra ti vas de R$550,00
(qui nhen tos e cin qüen ta re a is) a R$10.500,00 (dez
mil e qui nhen tos re a is), a se rem apli ca das pela ANTT, 
sem pre ju í zo do can ce la men to da ins cri ção no
RNTR-C, quan do for o caso.”

EMENDA Nº 16
(Cor res pon de à Emen da nº 16 – CCJ)

Dê-se ao art. 24 do Pro je to a se guin te re da ção:
“Art. 24. Esta lei en tra em vi gor na data de sua

pu bli ca ção, as se gu ran do-se aos que já exer cem a ati -
vi da de de trans por te ro do viá rio de car gas ins cri ção
no RNTR-C e a con ti nu a ção de suas ati vi da des, ob -
ser va das as dis po si ções des ta lei.”

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Estando 
a matéria em regime de urgência, passa-se à
imediata apreciação da redação final.

Em dis cus são a re da ção fi nal.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
As Sras e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa)

Apro va da.
A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 16, DE 2002

Pri me i ra 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 16, 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 o in ci so I do art. 159 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (cria per cen tu al do IR
e IPI para apli ca ção de re cur sos em Insti tu i -
ções Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or lo ca li za -
das na Ama zô nia Le gal), tendo parecer fa -
vo rá vel, sob nº 886, 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.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta.
Com a pa la vra o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, essa emen da, que já foi
apro va da em pri me i ro tur no por 55 vo tos con tra ape -
nas 2, ob je ti va, na ver da de, for ta le cer as ins ti tu i ções
fe de ra is de en si no su pe ri or na Ama zô nia Le gal. Por -
tan to, tan to na CCJ, quan to aqui em ple ná rio, ela ob -
te ve qua se a una ni mi da de dos vo tos dos Se na do res
de to das as re giões do País, por que, na ver da de, visa
for ta le cer as nos sas ins ti tu i ções fe de ra is de en si no
su pe ri or, dan do à Ama zô nia uma opor tu ni da de de po -
der re al men te se con so li dar. Du ran te os úl ti mos tem -
pos, tem sido pra xe só im por à Ama zô nia ve tos ou
afir ma ções do que não pode fa zer, e essa emen da
des ti na 0,5% do que a União ar re ca da dos Esta dos
para apli car nas ins ti tu i ções fe de ra is de en si no su pe -
ri or da Ama zô nia. 

Qu e ro de i xar bem cla ro a to dos os Se na do res
que essa pro pos ta não re ti ra re cur sos de ne nhum
Esta do da Fe de ra ção. Na ver da de, do to tal de IPI e
Impos to de Ren da que a União ar re ca da nos Esta -
dos, ela de vol ve ape nas 47%, fi can do com 53% des -
se bolo. E essa de vo lu ção é fe i ta por meio do Fun do
de Par ti ci pa ção dos Esta dos, do Fun do de Par ti ci pa -
ção dos Mu ni cí pi os e dos Fun dos Cons ti tu ci o na is. 

O que está sen do acres cen ta do, ago ra, é mais
0,5% a esse bolo, pas san do para 47,5% o que a
União de vol ve rá aos Esta dos, sen do que esse per -
cen tu al de 0,5 é para ser apli ca do nas uni ver si da des
fe de ra is da Ama zô nia Le gal. Será um apo io que o
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Bra sil dará para con so li dar es sas uni ver si da des no
que tan ge à gra du a ção, à ex ten são e, prin ci pal men te, 
à pes qui sa, já que a Ama zô nia é um la bo ra tó rio a céu
aber to, cuja bi o di ver si da de vem sen do co bi ça da in -
ter na ci o nal men te. Ne nhum ór gão é me lhor do que as
nos sas uni ver si da des fe de ra is para pes qui sar toda a
área da nos sa bi o di ver si da de, evi tan do que con ti nu e -
mos ví ti mas da bi o pi ra ta ria e da pes qui sa clan des ti na 
dos nos sos pro du tos da fa u na, da flo ra e tam bém da
par te mi ne ral.

Gos ta ria, en tão, de en ca mi nhar, nes te pri me i ro
dia de dis cus são, o pe di do a to dos os Srs. Se na do res
para que pos sa mos vo tar essa emen da em 2º tur no e
dar, as sim, uma chan ce à nos sa Ama zô nia por meio
de suas uni ver si da des fe de ra is.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há
mais ora do res ins cri tos. 

A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma 
ses são de li be ra ti va 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 21, 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 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Antô nio Car los
Va la da res, que al te ra a re da ção do ar ti go 6º 
da Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta aos di -
re i tos so ci a is o di re i to à ali men ta ção), tendo
parecer fa vo rá vel, sob nº 783, 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 Se bas tião Ro cha.

Trans cor re, hoje, a ter ce i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus são

da ma té ria terá pros se gui men to na pró xi ma ses são
de li be ra ti va or di ná ria.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 52, 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 52, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro ber to Re quião, 
que acres cen ta in ci so e pa rá gra fo úni co ao
art. 49 e in ci so ao art. 84 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral (com pe tên ci as pri va ti vas do Con gres so 

Na ci o nal e da Pre si dên cia da Re pú bli ca re -
fe ren tes a atos in ter na ci o na is), tendo
parecer fa vo rá vel, sob nº 861, de 2002, da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça.

Trans cor re, hoje, a ter ce i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Com a pa la vra, o Se na dor Ro ber to Re quião.
Escla re ço, an tes, que o pa re cer é fa vo rá vel e da

la vra do ilus tre Se na dor José Fo ga ça.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, as Cons ti tu i ções do Bra sil e cons ti tu i ções de ou -
tros pa í ses im por tan tes re le gam para a com pe tên cia
ex clu si va do Exe cu ti vo o en ca mi nha men to dos tra ta -
dos in ter na ci o na is, prin ci pal men te os que di zem res -
pe i to ao co mér cio.

Esta mos, hoje, tra van do a gran de dis cus são so -
bre a par ti ci pa ção, ou não, do Bra sil na Alca. E vejo
ten ta ti vas e es for ços de tra zer a dis cus são para o Par -
la men to, mas o re sul ta do ob je ti vo é mu i to fra co, mu i to
ruim, por que aca ba mos ten do, em vez de dis cus sões
no Par la men to, como ti ve mos ago ra na Câ ma ra, uma
es pé cie de show room da Alca no Con gres so Na ci o -
nal. Má von ta de do Par la men to? Ví cio na con du ção?
Não. É por que a nos sa Cons ti tu i ção es ta be le ce que a
com pe tên cia na con du ção des ses tra ta dos é ex clu si -
va do Exe cu ti vo. Então, o Exe cu ti vo tra ta de con se guir 
não um de ba te, mas um con sen so, e ex clui o Par la -
men to des sas tra ta ti vas.

No sen ti do de eli mi nar esse pro ble ma, de po is
de um pe río do lon go de dis cus são na Co mis são do
Mer co sul, a qual pre si do, che ga mos à con clu são de
que po de ría mos fa zer uma mu dan ça na Cons ti tu i ção
bra si le i ra e abrir a pos si bi li da de de par ti ci pa ção do
Par la men to, sem pre ju di car a ve lo ci da de da re a li za -
ção dos tra ta dos. Pelo con trá rio, po de mos cri ar um
me ca nis mo que se ria, ao mes mo tem po, a aber tu ra
da par ti ci pa ção do Par la men to e um fast track, uma
via rá pi da para a ho mo lo ga ção pelo Con gres so Na ci -
o nal dos tra ta dos e con ven ções, por que, da ma ne i ra
como as co i sas es tão sen do le va das, há tra ta dos que
pas sam de 20 a 30 anos no Con gres so sem que se -
jam apro va dos.

Então, a mo di fi ca ção pro pos ta no tex to da
Cons ti tu i ção é a se guin te:

Art. 1º Acres cen te-se ao art. 49 da
Cons ti tu i ção Fe de ral o in ci so XVIII e pa rá -
gra fo úni co:
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Art. 49 É da com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal:

(...)
XVIII – acom pa nhar as ne go ci a ções

re a li za das pelo Po der Exe cu ti vo dos atos,
acor dos, con vê ni os e tra ta dos que ver sem
so bre ma té ria de co mér cio in ter na ci o nal,
des de o seu iní cio até o mo men to de sua
con clu são, para as si na tu ra en tre o Bra sil e
os pa í ses sig na tá ri os.

Pa rá gra fo úni co. O Con gres so Na ci o -
nal terá um pra zo de até 30 dias para emis -
são de re la tó rio au to ri za ti vo para as si na tu ra
dos atos, acor dos, con vê ni os e tra ta dos re -
fe ri dos no in ci so XVIII.

Art. 2º Acres cen te-se ao ar ti go 84 da
Cons ti tu i ção Fe de ral o se guin te in ci so
XXVIII [tra ta-se da mo di fi ca ção mais im por -
tan te].

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

(...)
XXVIII – sub me ter ao Con gres so Na -

ci o nal, para o acom pa nha men to de seu
pro ces so de ela bo ra ção até a fase de sua
con clu são, para as si na tu ra en tre o Bra sil e
os pa í ses sig na tá ri os, os atos, acor dos, con -
vê ni os e tra ta dos que ver sem so bre ma té ria
de co mér cio in ter na ci o nal, des de o iní cio de 
suas ne go ci a ções.

É evi den te que essa mu dan ça cons ti tu ci o nal é
uma re vo lu ção na his tó ria dos tra ta dos e da po lí ti ca
ex ter na bra si le i ra. Ela foi am pla men te dis cu ti da na
Co mis são do Mer co sul, apro va da à una ni mi da de. A
ini ci a ti va foi mi nha, a Co mis são dis cu tiu, o re la tó rio
do Se na dor José Fo ga ça, fa vo rá vel, foi apro va do
pela una ni mi da de dos Par la men ta res. E esse me ca -
nis mo do pa rá gra fo úni co é o que vi a bi li za a ve lo ci -
da de da apro va ção dos tra ta dos. 

Re pi to o seu tex to: “O Con gres so Na ci o nal terá
um pra zo de até 30 dias para a emis são de re la tó rio
au to ri za ti vo para as si na tu ra dos atos, acor dos, con -
vê ni os e tra ta dos re fe ri dos no in ci so XVIII”. 

Isso sig ni fi ca que o Con gres so acom pa nha, e,
quan do o Exe cu ti vo as si na o tra ta do, den tro dos li mi -
tes da dis cus são fe i ta no Par la men to, já está im plí ci ta
a pos si bi li da de con cre ta da apro va ção, que, se não
se re a li za de for ma au to má ti ca, re a li za-se de for ma
ime di a ta, com uma pre vi são num lap so de tem po de -
ter mi na do.

Essa re vo lu ção na po lí ti ca ex ter na bra si le i ra
deve me re cer a aten ção dos Srs. Se na do res e a mais
ur gen te apro va ção, por par te do Con gres so Na ci o nal, 
do Se na do da Re pú bli ca e da Câ ma ra, por que es ta re -
mos ina u gu ran do um novo pe río do re vo lu ci o ná rio na
his tó ria do Bra sil: o da in ten sa e res pon sá vel par ti ci -
pa ção do Par la men to nas ne go ci a ções ex ter nas,
prin ci pal men te as que di gam res pe i to ao nos so co -
mér cio.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Faço um

ape lo para que os Srs. Se na do res ve nham ao ple ná -
rio, a fim de vo tar mos, pelo me nos, duas ma té ri as que 
exi gem quo rum qua li fi ca do. É um es for ço ex tra pa u ta
que a Pre si dên cia quer fa zer. Tra ta-se da in di ca ção de 
pes so as para pos tos no Bra sil, uma ma té ria im por -
tan te.

Peço aos Srs. Lí de res que aju dem nes sa con vo -
ca ção, so li ci tan do aos seus li de ra dos que ve nham ao
ple ná rio.

Con ti nua em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais ora do res ins cri tos, a dis cus -

são da ma té ria terá pros se gui men to na pró xi ma ses -
são de li be ra ti va or di ná ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 1998

Dis cus são, em tur no su ple men tar, d o
Subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 11, de 1998 (nº 731/95, na
Casa de ori gem), que re gu la men ta o § 1º
do art. 213 da Cons ti tu i ção Fe de ral (re gu la -
men ta a con ces são de bol sa de es tu do a
es tu dan tes ca ren tes não aten di dos pela
rede pú bli ca), ten do parecer sob nº 1.022,
de 2002, da Co mis são Di re to ra, Re la tor: Se -
na dor Ro nal do Cu nha Lima, ofe re cen do a
re da ção do ven ci do.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até 
o en cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o subs ti tu ti vo, em tur no su ple -
men tar. (Pa u sa.)

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

Encer ra da a dis cus são, sem apre sen ta ção de
emen das, o subs ti tu ti vo é dado como de fi ni ti va men te
ado ta do, nos ter mos do art. 284 do Re gi men to Inter -
no.

A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.

É a se guin te a ma té ria apro va da:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 13, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 13, de 2002 (nº
402/99, na Casa de ori gem), que al te ra a
Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997–
Có di go de Trân si to Bra si le i ro, tendo parecer
sob nº 1.033, 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 Fran ce li no Pe re i ra, fa vo rá vel, com
as Emen das nºs 1 a 2-CCJ, que apre sen ta.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is,
pe ran te a Mesa não fo ram ofe re ci das emen das à ma -
té ria.

Em dis cus são o pro je to e as emen das, em tur no
úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo das emen -
das.

As Sr
as
 e os Srs. Deputados que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Apro va do.
Vo ta ção, em glo bo, das Emen das nºs 1 e 2-CCJ, 

com pa re ce res fa vo rá ve is da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

As Sras e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Apro va das.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

São os se guin tes o pro je to e as emen -
das apro va dos:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 13, DE 2002

(Nº 402, na Casa de ori gem)

Alte ra a Lei nº 9.503, de 23 de se -
tem bro de 1997 – Có di go de Trân si to Bra -
si le i ro (al te ra dis po si ti vo re fe ren te ao ve í  -
cu lo de duas e três ro das ).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art.1º O art. 61 da Lei nº 9.503, de 23 de

setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 61. .................................................
§ 1º .......................................................
..............................................................
II – ........................................................

a)  ..........................................................
1) cen to e dez qui lô me tros por hora

para au to mó ve is, ca mi o ne tas e mo to ci cle tas;
......................................................”(NR)

Art. 2º O art.105 da Lei nº 9.503, de 23 de se -
tem bro de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te al te -
ra ção da re da ção do in ci so VI, e acres ci do do se guin -
te in ci so VII:

“Art. 105. ...............................................
..............................................................
VI – para as bi ci cle tas, si na li za ção no -

tur na di an te i ra, tra se i ra, la te ral e nos pe da is;
VII – para os ve í cu los de trans por te

es co lar, os de trans por te de pas sa ge i ros
com mais de dez lu ga res, equi pa men to que
im pe ça o des lo ca men to do ve í cu lo en quan -
to qual quer das por tas es ti ver aber ta.” (NR)

Art. 3º O art. 338 da Lei nº 9.503, de 23 de se -
tem bro de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 338. As mon ta do ras, en car ro ça -
do ras, os im por ta do res e fa bri can tes, ao co -
mer ci a rem ve í cu los au to mo to res de qual -
quer ca te go ria, são obri ga dos a for ne cer, no 
ato da co mer ci a li za ção do res pec ti vo ve í cu -
lo, ma nu al con ten do nor mas de cir cu la ção,
in fra ções, pe na li da de, di re ção de fen si va,
pri me i ros so cor ros e Ane xos do Có di go de
Trân si to Bra si le i ro.” (NR)

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

São as se guin tes emen das apro va das:

E MENDA Nº1–CCJ

Dê-se à emen ta do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
13, de 2002, a se guin te re da ção: 

“Alte ra os arts. 61, 105 e 338 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
dis por so bre es pe ci fi ci da des dos ve í cu los
de duas e de três ro das”. 

EMENDA Nº 2-CCJ

Su pri ma-se do art. 2º do Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 13, de 2002, a ex pres são “e acres ci do do se -
guin te in ci so VI”, bem como a in te gra do tex to pro pos -
to do re fe ri do in ci so.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Faço um
ape lo aos Srs. Se na do res que se en con tram na Casa, 
para que com pa re çam ao ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 38, DE 2002

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 38, de 2002 (nº 4.860/ 2001, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 5.917,
de 10 de setembro de 1973 (entroncamento
com a BR-020 ao entroncamento com a
BR-040, no Distrito Federal), tendo parecer
favorável, sob o nº 899, de 2002, da Comissão 
de Serviços de Infra-Estrutura, Relatora ad
hoc: Senadora Marluce Pinto.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação. (Pausa.)
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 38, de 2002
(Nº 4.860/2001, na Casa de Origem)

Altera a Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973 (entroncamento com a
BR-020 no entroncamento com a BR– 040,
no Distrito Federal).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Inclua-se no item 2.2.2 – Re la ção Des cri -

ti va das Ro do vi as do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral, in -
te gran te do Ane xo do Pla no Na ci o nal de Vi a ção, apro -
va do pela Lei nº 5.917, de 10 de se tem bro de 1973, o
se guin te tre cho ro do viá rio:

“2.2.2 – Relação Descritiva das Rodovias do
Sistema rodoviário Federal:
....................................................................................

BR PONTOS
DE PASSAGEM

UF EXTENÇÃO
(Km)

SUPERPOSIÇÃO

450 ENTRONCAMENTO
COM A BR-020
ENTRONCAMENTO
COM A BR0-040

DF 36 ,0
B R KM

...................................................................................
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 240, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 240, de 2002, de ini ci a -
ti va da Co mis são Espe ci al  Rio São Fran -
cis co, que dá nova re da ção ao art. 22 da Lei 
nº 9.433, de 8 de ja ne i ro de 1997, que ins ti -
tui a Po lí ti ca Na ci o nal de Ge ren ci a men to de
Re cur sos Hí dri cos, para al te rar a des ti na ção 
dos re cur sos fi nan ce i ros pro ve ni en tes da
co bran ça pelo uso dos re cur sos hí d ri cos e
dá ou tras pro vi dên ci as.

So bre a mesa, re que ri men to de adi a 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 681, DE 2002 

Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do re gi men to
re que i ro adi a men to da dis cus são do Pro je to da Lei do 
Se na do nº 240, de 2002 a fim de ser fe i ta na ses são
de 16 de de zem bro do cor ren te ano.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2002. –
Roberto Requião.

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

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria sai da Ordem do Dia para vol tar no dia 

16 de de zem bro de 2002.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 91, DE 2002

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 91, de 2002 (nº 1.143/
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Abolição FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de
Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte,
tendo parecer favorável, sob nº 571, de 2002,
da Comissão de Educação: Relator: Senador
José Jorge, com abstenções dos Senadores
Eduardo Suplicy e Geraldo Cândido.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
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É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 91, DE 2002

(Nº 1.143/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Abo li ção 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 Mos so ró, 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 à Por -

ta ria nº 266, de 16 de maio de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Abo li ção 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
Mos so ró, 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 10:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 198, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 198, de 2002 (nº 1.231/
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 São Fran cis co de Assis 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 Assis, Esta do de 
São Pa u lo, ten do parecer fa vo rá vel, sob nº
793, de 2002, da Co mis são de Edu ca ção,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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 198, DE 2002

(Nº 1.231/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção São Fran cis co de Assis para
exe cu tar em fre qüên cia mo du la da na ci -
da de de Assis, Esta do de São Pa u lo.

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

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 687, de 14 de novembro de 2000, que
outorga permissão à Fundação São Francisco de
Assis para executar, por dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Assis, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 228, DE 2002

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 228, de 2002 (nº
1.356/ 2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Liberdade de Paranaíba Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de
Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul,
tendo parecer favorável, sob o nº 922, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Juvêncio da Fonseca.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 228, DE 2002.

(Nº 1.356/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio Li ber da de de Pa ra na í ba 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 í ba, Esta do do Mato Gros so do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por -

ta ria nº 271, de 16 de maio de 2001, que ou tor ga a
per mis são à Rá dio Li ber da de de Pa ra na í ba Ltda.,
para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Pa ra na í ba, Esta do de Mato
Gros so do Sul.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 12:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 361, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 361, de 2002 (nº
1.151/2001, 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 de Je sus a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Bom Su ces so, 
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.006, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
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 361, DE 2002

(Nº 1.151/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Co mu ni -
da de de Je sus a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bom
Su ces so,Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por -

ta ria nº 449, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Co mu ni da de de Je sus 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 Bom Su ces so, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 13:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 381, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 381, de 2002 (nº
1.679/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que 
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Edi to -
ra Boa Vis ta 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 Bon fim, Esta do de Ro ra i ma, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.056, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro me ro Jucá.

Em dis cus são o pro je to.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Sras e Srs. Se na do res, além des se item 13 da pa u ta,
há tam bém o item 21, que tra tam, res pec ti va men te, da
con ces são para ex plo ra ção de ra di o di fu são so no ra em 
onda mé dia na ci da de de Bon fim, que é uma ci da de
fron te i ri ça com a ex-Gu i a na Ingle sa, atu al Re pú bli ca
da Gu i a na, e da con ces são para ex plo ra ção de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na ca pi tal, Boa Vis ta.

Ambas as emis so ras são de pro pri e da de da
Edi to ra Boa Vis ta, co man da da pelo eco no mis ta e pro -
fes sor Ge tú lio Cruz. Tra ta-se, por tan to, de uma em -
pre sa ge nu i na men te de Ro ra i ma, uma em pre sa fa mi -
li ar, co man da da – como já dito – pelo eco no mis ta, por 
sua es po sa e seus fi lhos, uma em pre sa que de di ca,
re al men te, um tra ba lho im por tan tís si mo para o jor na -
lis mo, para a co mu ni ca ção no Esta do de Ro ra i ma.

Por tan to, a apro va ção des sas duas rá di os – aliás,
as pri me i ras rá di os que são apro va das nes ses úl ti mos
oito anos aqui no Con gres so Na ci o nal para o meu Esta -
do de Ro ra i ma – é re al men te um pas so im por tan tís si mo 
para a con so li da ção da de mo cra cia, para a ex pan são
da co mu ni ca ção num Esta do es tra té gi co como o de Ro -
ra i ma, que faz fron te i ra com a Gu i a na e com a Re pú bli -
ca da Ve ne zu e la. Por tan to, eu gos ta ria de dar meu tes -
te mu nho da im por tân cia da apro va ção des ses dois pro -
je tos, ao mes mo tem po em que peço apro va ção unâ ni -
me de to dos os Srs. Se na do res.

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, eu gos ta ria ape nas de re gis trar, como Re la tor, mi -
nha sa tis fa ção de po der ter apro va do essa rá dio para
o Mu ni cí pio do Bon fim.

Como foi dito aqui pelo Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti, Bon fim faz li mi te com a Gu i a na, por tan to,
será uma rá dio de fron te i ra, que apo i a rá os agri cul to -
res e as co mu ni da des in dí ge nas, ex tre ma men te re le -
van tes nes se Mu ni cí pio.

Fico fe liz de, como Re la tor, ter apro va do essa
ma té ria. Peço o voto para que pos sa mos dar a Ro ra i -
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ma uma es tru tu ra me lhor de co mu ni ca ção, de la zer e
de in for ma ção.

O pa re cer é fa vo rá vel. Peço a apro va ção das
Sras e dos Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -
cer ra da a dis cus são.

Em vo ta ção o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
381, 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 Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a 

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
381, de 2002, 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 1.161, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 381, de 2002 (nº 1.679, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 381, de 2002 (nº
1.679, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Edi to ra Boa
Vis ta 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 Bon fim, Esta do de
Ro ra i ma.

Sala de Re u niões da Co mis são, 28 de no vem -
bro de 2002. – Ra mez Te bet – Ma za ril do Ca val can ti
– Re la tor – Ma ria do Car mo Alves – Edi son Lobão – 
Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 1.161, DE 2002

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, ___________, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO  Nº , DE 2002

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Edi to ra Boa Vis ta 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 Bon fim, Esta do
de Ro ra i ma.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre -

to s/nº, de 5 de de zem bro de 2001, que ou tor ga con -
ces são à Edi to ra Boa Vis ta Ltda. para ex plo rar, por 10
(dez) anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Bon firn, Esta do de Ro ra i ma.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 14 :

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 386, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 386, de 2002 (nº
1.425/2001, 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 do ra de Co mu ni ca ção Co -
mu ni tá ria 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 pi a çú, Esta do
de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.008, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 386, DE 2002

(Nº 1.425/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Cul tu ral e Edu ca do ra de Co mu ni ca -
ção Co mu ni tá ria 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 pi a çú, Esta do de São Pa u lo.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por -

ta ria nº 198, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral e Edu ca do ra de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria 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 Gu a pi a çú, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 15:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 387, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 387, de 2002 (nº
1.515/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Go mes Co mu ni ca ções 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 Três La go as,
Esta do de Mato Gros so do Sul , ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.136, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 387, DE 2002

(Nº 1.515/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Go mes Co mu ni ca ções 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 Três
La go as, Esta do de Mato Gros so do Sul.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por -
ta ria nº 273, de 16 de maio de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Go mes Co mu ni ca ções 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 Três La go as, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 390, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 390, de 2002 (nº
1.421/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a ARCC, Asso ci a -
ção Re me di en se Co mu ni tá ria de Co mu ni ca -
ção a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Se nho ra dos Re mé di os,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.009, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
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 LEISLATIVO
Nº 390, DE 2002

(Nº 1.421/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a ARCC,
Asso ci a ção Re me di en se Co mu ni tá ria de
Co mu ni ca ção a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Se -
nho ra dos Re mé di os, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à
Por ta ria nº 58, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to -
ri za a ARCC, Asso ci a ção Re me di en se Co mu ni tá ria
de Co mu ni ca ção a exe cu tar, por três anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Se nho ra dos Re mé di os,
Esta do de Mi nas Ge ra is.
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Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 17:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 400, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 400, de 2002 (nº
1.461/2001, 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 de Len çóis Pa u lis ta a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Len çóis
Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.012, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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 400, DE 2002

(Nº 1.461/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Cul tu ral de Len çóis Pa u lis ta a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Len çóis Pa u lis ta, 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 à Por -

ta ria nº 234, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral de Len çóis Pa u lis ta a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Len çóis Pa u -
lis ta, 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 18:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 411, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 411, de 2002 (nº

1.382/2001, 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
Mo ra do res da Pra ia do Can 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 Vi tó ria, Esta do do Espí ri to San to, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.013, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ri car do San tos.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 411, DE 2002

(Nº 1.382/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de Mo ra do res da Pra ia do Can 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 Vi tó ria, Esta do do
Espí ri to San to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 225, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Mo ra do res da Pra ia do Can to a exe cu -
tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vi tó ria,
Esta do do Espí ri to San to.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 19 :

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 435, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 435, de 2002 (nº
1.595/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Assis ten ci al So te ro po li ta na a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Sal va dor, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.115, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Anto nio Car los Jú ni or.
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Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 435, DE 2002

(Nº 1.595/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Assis ten ci al So te ro po li ta na a exe cu tar 
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Sal va dor, Esta do da Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por -

ta ria nº 300, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Assis ten ci al So te ro po li ta na a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Sal va dor,
Esta do da Ba hia.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 20:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 461, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 461, de 2002
(nº 1.684/2002, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que au to ri za o
Cen tro Be ne fi cen te de Com ba te a Tu ber -
cu lo se e Ma lá ria de Espe ran ti na a exe cu  -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Espe ran ti na, Esta do do Pi a uí ,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.016, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Be ní cio Sam pa io.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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 461, DE 2002

(Nº 1.684/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za Cen tro
Be ne fi cen te de Com ba te a Tu ber cu lo se e
Ma lá ria de Espe ran ti na a exe cu ta ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Espe ran ti na, Esta do do Pi a uí.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à

Por ta ria nº 650, de 25 de ou tu bro de 2001, que au -
to ri za o Cen tro be ne fi cen te de Com ba te a Tu ber cu -
lo se e Ma lá ria 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 Espe ran ti na, Esta -
do do Pi a uí.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 21:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 468, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 468, de 2002 (nº
1.702/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Edi to ra 
Boa Vis ta 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
Boa Vis ta, Esta do de Ro ra i ma, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.130, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro me ro Jucá.

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.
Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ro me -

ro Jucá, para en ca mi nhar a vo ta ção.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como Re la tor 
da ma té ria, des ta co que se tra ta de uma rá dio AM na
ca pi tal de Ro ra i ma, Boa Vis ta, que só pos sui três rá di -
os, uma das qua is AM e duas FMs. Com a apro va ção
des ta pro po si ção, po de rá con tar com mais uma rá dio
AM, o que é ex tre ma men te im por tan te pela po tên cia,
pela qua li da de e pela pos si bi li da de de co brir o in te ri -
or. Por tan to, emi ti pa re cer fa vo rá vel ao pro je to. É com
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mu i ta sa tis fa ção que con tri buo para apro var este be -
ne fí cio para o Esta do de Ro ra i ma e peço às Srªs e
aos Srs. Se na do res a apro va ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -
ven do mais quem peça a pa la vra, en cer ro o en ca mi -
nha men to.

Em vo ta ção o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
468, 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 Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
468, de 2002, 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 1162, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro j e to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 468, de 2002 (nº 1.702, de
2002 na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 468, de 2002 (nº
1.702, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Edi to ra Boa
Vis ta 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 Boa Vis ta, Esta do
de Ro ra i ma.

Sala de Re u niões da Comissão, 28 de no vem -
bro de 2002. – Ra mez Te bet,  Pre si den te – Edi son
Lo bão – Mo za ril do Ca val can ti, Re la tor – Ma ria do
Car mo Alves – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 1162, DE 2002.

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu,  Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, in ci so XXVIII, do Re gi men to Inter no, pro mul go 
o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 2002

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Edi to ra Boa Vis ta 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 Boa Vis ta, Esta -
do de Ro ra i ma.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre -

to s/nº, de 5 de de zem bro de 2001, que ou tor ga con -
ces são à Edi to ra Boa Vis ta Ltda., para ex plo rar, por
10 (dez) anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Boa Vis ta, Esta do de Ro ra i ma.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 22:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 472, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 472, de 2002 (nº
1.835/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Fun da -
ção Vale do Ja gua ri be para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da -
de de Ara ca ti, Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.122, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Luiz Pon tes.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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 pro mul ga ção. 

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 472, DE 2002

(Nº 1.835/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Vale do Ja gua ri be para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons 
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e ima gens na ci da de de Ara ca ti, 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 o de -

cre to s/nº, de 1º de abril de 2002, que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Vale do Ja gua ri be para exe cu tar, por
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos, na ci da de de Ara ca ti, 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) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

So bre a mesa, pa re cer ofe re cen do a re da ção fi -
nal das Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 13, de 2002, que, nos ter mos do art. 395 do
Re gi men to Inter no, se não hou ver ob je ção do Ple ná -
rio, será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.163, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal das Emen das do Se -
na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra no 13,
de 2002 (nº 402, de 1999, na Casa de ori -
gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
das Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma -
ra nº 13, de 2002 (nº 402, de 1999, na Casa de ori -
gem), que al te ra a Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de
1997 – Có di go de Trân si to Bra si le i ro.

Sala de Re u niões da Co mis são, 28 de no vem -
bro de 2002. – Ra mez Te bet, Pre si den te – Edi son
Lo bão – Mo za ril do Ca val can ti – Car los Wil son, Re -
la tor.

ANEXO AO PARECER Nº 1.163, DE 2002

Alte ra a Lei nº 9.503, de 23 de se -
tem bro de 1997 – Có di go de Trân si to Bra -
si le i ro.

EMEN DA Nº 1
(Cor res pon de à Emen da nº 1-CCJ)

Dê-se à emen ta do Pro je to a se guin te re da ção:

“Alte ra os arts. 61, 105 e 338 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

dis por so bre es pe ci fi ci da des dos ve í cu los
de duas e de três ro das.”

EMEN DA Nº 2
(Cor res pon de à Emen da nº 2-CCJ)

Su pri ma-se o in ci so VII do art. 105 da Lei nº
9.503, de 23 de se tem bro de 1997, acres ci do pelo art. 
2º do Pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

É lido se guin te:

REQUERIMENTO Nº 682, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,

re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 13, de 2002 (nº402/99, na
Casa de ori gem), que al te ra a Lei no 9.503, de 23 de
se tem bro de 1997– Có di go de Trán si to Bra si le i ro.

Sala das Ses sões, 28 de no vem bro de 2002. –
Ro me ro Jucá.

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

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,
que i ram per ma ne cer sen ta dos.

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 re tor na à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, pa re cer que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.164, 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 530, de
2002 (nº 1.706/2002, 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 G il van Cos ta,
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so -
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no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Ca ru a ru, Esta do de Per nam bu co .

Re la tor: Se na dor Na bor Júnior

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 173, de
2002, 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 125, de 31 de ja ne -
i ro de 2002, que ou tor ga per mis são à Fun da ção Gil -
van Cos ta para exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem 
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos, na ci da de de Ca ru a ru, Esta do de
Per nam bu co.

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.

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, o De pu ta do Fran cis to nio Pin to, e apro -
va ção da que le ór gão co le gi a do. Na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o
pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za -
do em boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te à di re ção da Fun da ção Gil van Cos -
ta (cf. fl. 66):
• Di re tor Pre si den te: Ze ne i de Ma ria de Sou za Cos ta

•  Di re tor Vice-Pre si den te: Jac ques Jú ni or dos San tos Sil va

•  Di re tor Se cre tá rio: Ge a ne de Lima Sil va

•  Di re tor Te sou re i ro: Ze nil da Oli ve i ra Sou za

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral (RISF), no seu ad. 102, IV, cum pre à Co -
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções
que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu -
são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são,
per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti -
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e por
ou tros di plo mas su per ve ni en tes. No âm bi to do Po der

Exe cu ti vo, a ma té ria é re gi da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra -
ções pos te ri o res.

Os ca na is de ra di o di fu são edu ca ti va, de acor do
com o art. 14 do De cre to-Lei nº 236, de 1967, são re -
ser va dos à ex plo ra ção da União, es ta dos, 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. A ou tor ga para a exe cu ção des se
ser vi ço pres cin de de li ci ta ção pré via, con for me o art.
13, § 1º, do RSR, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996. Exi ge, en tre tan to,
com ful cro no § 2º do mes mo ar ti go, a apre sen ta ção,
no que cou ber, dos do cu men tos de ha bi li ta ção pre vis -
tos no art. 15 do men ci o na do re gu la men to.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor -
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na pró pria
da ra di o di fu são edu ca ti va, vi go ra o en ten di men to de
que a RSF nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga
des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do RISF.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti -
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo (PDS)
nº 530, de 2002, não evi den ci ou afron ta à le gis la ção per -
ti nen te e que não há re pa ros a fa zer quan to aos as pec tos 
de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti -
va, opi na mos pela Apro va ção do ato que ou tor ga per mis -
são à Fun da ção Gil van Cos ta, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Ca ru a ru, Esta do de Per nam bu co, na for ma do PDS
ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 26 de no vem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Na bor Jú ni or, Re la tor.
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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 Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento da 
mensagem.

§ 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 cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 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 outorga de canais para a televisão educativa
não dependerá da publi cação do edital previsto no artigo
34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................

DECRETO Nº 52.795, DE 31 
DE OUTUBRO DE 1963

Apro va 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

Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795(1), de 31 de
outubro de 1963, e modificado por
disposições posteriores.

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O

parecer lido vai à publicação.
Voltamos à lista de oradores.
Com a palavra o Senador Romero Jucá. 
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –

Sr. Presidente, estou permutando com o Senador
Teotonio Vilela Filho, pois S. Exª tem um importante
pronunciamento a fazer.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Por permuta, 
tem a palavra o ilustre Senador Teotônio Vilela Filho.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, nes -
te sá ba do, dia 30, faz vin te anos que o ve lho Se na dor
Te o tô nio Vi le la pro nun ci ou seu úl ti mo dis cur so nes te
ple ná rio, sen ta do, por que já lhe res ta vam pou cas for -
ças, mas al ti vo, por que sem pre lhe so bra vam de sas -
som bro pes so al, so nhos e es pe ran ças. E ain da o
ouço, Sr. Pre si den te, com sua voz can sa da, mas car -
re ga da de hu mor e iro nia a anun ci ar; “Estou sa in do
des ta Casa, mas pros se gui rei na mi nha vida de ve lho
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me nes trel, can tan do aqui, can tan do ali, can tan do
aco lá as mi nhas pe que ni nas to a das po lí ti cas”.

Nes ta quar ta-fe i ra, 27, fez 19 anos que Te o tô nio
nos de i xou pela his tó ria, mu i to an tes que pu des se
tes te mu nhar um Bra sil que se dá as mãos para en -
fren tar de sa fi os e não pes so as, para per se guir ob je ti -
vos e não dis si den tes. Ele nos de i xou mu i to an tes que 
pu des se ver in te gra dos à agen da, ao de ba te e à di re -
ção do Bra sil os pre sos que vi si ta va nas mas mor ras,
os lí de res que ca mu fla va na mala de seu car ro, ou
sim ples men te os re sis ten tes que a pró pria anis tia
pres cre ve ra em suas pri me i ras ver sões.

Com ple ta ram-se on tem, Sr. Pre si den te, 19 anos 
de sua par ti da. No mes mo no vem bro de pas sa das
ele i ções, por que ele tan to lu tou, no mes mo no vem bro 
da pro cla ma ção da Re pú bli ca e da data da nos s a
Ban de i ra.

O es cri tor Otto Lara Re sen de até se per mi tiu re -
ve lar, a pro pó si to da par ti da de Te o tô nio, que che ga ra
a de se jar que ele hou ves se isso um pou co an tes, a 15 
de no vem bro, para re pro cla mar a Re pú bli ca em ho -
me na gem a ele, ou um pou co de po is, a 19 de no vem -
bro, para en tão pro cla má-lo Ban de i ra do Bra sil.

Em seus de síg ni os, Deus o cha ma ria a 27 de
no vem bro, até per mi tin do que en tão se co me mo ras se 
sim bo li ca men te um dia de es pe ran ça. Mas para que,
ou por que, afi nal, se o que mais nos en si nou Te o tô nio 
é que nes te Bra sil de mu i to por fa zer a es pe ran ça
será a mar ca de to dos os dias e de to dos os anos? E o 
so nho de Te o tô nio não te ria sido em vão.

Faz 19 anos que si len ci a ram as pe que ni nas to a -
das po lí ti cas de que ele fa la va, mas nes se cur to tem -
po já se ouve Bra sil afo ra o for mi dá vel con cer to de es -
pe ran ça que ele sou be pre pa rar com a an te vi são dos
pro fe tas. Faz ape nas 19 anos, mas as trans for ma -
ções ins ti tu ci o na is, so ci a is e po lí ti cas ocor ri das no
pe río do, de tão pro fun das, pa re cem an tes mu dan ças
de um sé cu lo.

Faz ape nas 19 anos. Mas o lí der sin di cal que ele 
vi si ta va nas pri sões as su mi rá, em pou co mais de um
mês, a Pre si dên cia do Bra sil, es co lhi do na ma i or e
mais de mo crá ti ca ele i ção di re ta de todo o mun do.

Faz ape nas 19 anos. E o ami go-so ció lo go, ape -
nas anis ti a do on tem, pre sen te em seu en ter ro, co -
man da hoje o pro ces so de tran si ção mais ci vi li za do e
mais de mo cra ti ca men te trans pa ren te de que se tem
no tí cia em nos sa his tó ria.

O Esta do bra si le i ro in de ni zou ex-pre sos po lí ti -
cos e seus fa mi li a res. São cada vez mais re mo tos os
ves tí gi os da di ta du ra. O Bra sil saiu de uma anis tia
con sen ti da para uma Cons ti tu in te com mar cas tão vi -
sí ve is de ci da da nia que nem seus equí vo cos con se -
gui ram ofus car.

No mes mo Bra sil em que, há me nos de 20 anos, 
ape nas ge ne ra is che ga vam à Pre si dên cia, tem-se

hoje um ci vil como Mi nis tro da De fe sa, pou cos co nhe -
cem os no mes dos che fes mi li ta res e, a ri gor, não há
na im pren sa nem no Con gres so ne nhum es pe ci a lis ta
em al ma na que mi li tar.

Faz 19 anos a partida de Teotônio, mas tão viva
é sua mensagem, tão marcante a sua presença, que
ele poderia repetir hoje, como fez em sua última
entrevista ao Canal Livre  da TV Bandeirantes:
“Ainda estou vivo, para continuar andando por este
País, mesmo sem mandato, como cantador de viola e
um menestrel, pregando o que desejo para o Brasil”. 

É ver da de que, na épo ca des sa en tre vis ta, já lhe 
ex pi ra ra a re pre sen ta ção par la men tar de nos sa que ri -
da Ala go as. Mas quem dis se que o Bra sil in te i ro não
lhe re no va ra o man da to de se me a dor de so nhos e es -
pe ran ças, de pre go e i ro da li ber da de, de guer re i ro da
jus ti ça e da paz? Quem dis se que lhe fal ta va re pre -
sen ta ti vi da de nes sa luta, que era de to dos o s
sem-vez e sem-voz, con tra o ali ja men to po lí ti co e  a
ex clu são so ci al? 

Em um Bra sil em que o pre sen te se fi ze ra no i -
te, Te o tô nio sou be fa zer-se pro fe ta da es pe ran ça,
eco an do de nor te a sul o solo de sua in dig na ção,
que de can to, a prin cí pio so li tá rio, logo se fez hino
de uma gen te e se nha de fu tu ro de uma na ção. E
as sim se can tou a anis tia com a fé dos que só ima -
gi nam o País com a ple ni tu de de suas li ber da des
para cons tru ir o fu tu ro com a in te i re za de sua ci da -
da nia. A prin cí pio em vo zes co mo ven te men te es -
par sas, de po is em coro alen ta do ra men te unís so -
no. E as sim se so nhou a Cons ti tu in te, que, de ou -
sa dia de vi si o ná ri os, logo se fez con quis ta de ci da -
da nia. E as sim nas ruas se plan ta ram as di re tas, a
prin cí pio um so nho dis tan te de pou cos cru za dos,
de po is uma luta pre sen te de mu i tos guer re i ros. Te -
o tô nio, en tre os pri me i ros de to dos. 

Quem hoje des co nhe ce a pro vi den ci al li cen ça
para tra ta men to de sa ú de do ve lho e tam bém ines -
que cí vel Ulysses Gu i ma rães, que en tre gou a Pre si -
dên cia do PMDB a Te o tô nio exa ta men te para que
ele abor tas se as ma no bras con ci li a tó ri as com o re -
gi me, para a pror ro ga ção de man da to do ge ne ral de 
plan tão ou para sa í das po lí ti cas di ver sas da ele i ção 
di re ta para Pre si den te? E em har mo nia com
Ulysses, Te o tô nio im pe diu que se res trin gis se aos
ga bi ne tes par la men ta res ou a dis cur sos pro to co la -
res o gri to pe las di re tas que o co ra ção e a alma do
Bra sil já não po di am con ter e que a emen da de Dan -
te de Oli ve i ra logo, logo le va ria às pra ças. Quem afi -
nal no PMDB e no pró prio Go ver no de en tão ou sa -
ria con fron tar Te o tô nio, ben ga la à mão, a ca be ça
mar ca da pelo cân cer, a vida mi na da pe las do res,
mas in can sá vel em sua cru za da cí vi ca pela li ber da -
de e pela de mo cra cia?
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Foi com a bra vu ra de uns, a ar ti cu la ção de ou tros
e a par ti ci pa ção de mu i tos que nas pra ças se plan tou o
fu tu ro e que as Di re tas e a pró pria de mo cra cia se trans -
mu da ram de so nho de uma ge ra ção em con quis tas de
um povo. Com a mes ma in dig na ção dos que crê em que
quan do se opri me um ho mem, qual quer ho mem, não
se vi o len ta ape nas um ci da dão, es ma ga-se a ci da da -
nia, com pro me ten do o fu tu ro, com a mes ma es pe ran ça
dos que acre di tam que nem a no i te mais lon ga e som -
bria su fo ca rá a ma dru ga da.

Ocorre-me, Sr. Presidente, a propósito, algumas 
reflexões inevitáveis. A primeira emerge da análise da 
figura e do trabalho de Teotônio, que, hoje, o
distanciamento histórico ajuda a avaliar com mais
isenção. Mesmo para quem o sangue torna a isenção
inalcançável, mais passam os anos e mais se valoriza 
a sua missão primordial de profeta da esperança. A
resistência democrática, a recusa à cooptação, a
própria cruzada pela anistia e pelas eleições diretas
são, antes, desdobramento inevitável dessa crença
interior que conseguiu vencer a própria descrença.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador
Teotonio Vilela Filho, V. Exª me concede um aparte?

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Bloco/PSDB
– AL) – Concedo um aparte ao Senador Romeu Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Peço per dão
por in ter rom per seu dis cur so. Mais do que nin guém, 
V. Exª deve ter acom pa nha do a vida de seu pai. De
to dos os fa tos re la ci o na dos, como tes te mu nha d a
his tó ria con tem po râ nea e ten do con vi vi do com al -
guns dos fa tos des cri tos, além de fa lar com o co ra -
ção, V. Exª fala com a ver da de. Cer to dia, nes te ple -
ná rio, V. Exª me con sul tou a res pe i to de um fato que
te ria ocor ri do du ran te a vida de seu pai, num mo -
men to mais gra ve, quan do da vi si ta ao re cém-ele i to
Pre si den te, Luiz Iná cio Lula da Sil va. V. Exª me per -
gun ta va se eu ha via con du zi do o en tão Se na dor Te -
o tô nio Vi le la no por ta-ma las de meu car ro a fim de
que o vi si tas se no Dops, que eu che fi a va. Peço li -
cen ça para des cre ver os fa tos ra pi da men te a fim de
es cla re cer à so ci e da de bra si le i ra a ver da de. Mu i to
res pe i to eu ti nha pelo Se na dor Te o tô nio Vi le la. No
dia de ma i or cri se e gra vi da de do even to de São
Ber nar do, a gran de gre ve do ABC, um dos mem bros 
da di re to ria re fu gi ou-se no ga bi ne te do en tão Pre fe -
i to da que la ci da de, Tito Cos ta. Co me ça ram os te le -
fo ne mas à mi nha di re to ria – o sa u do so Fran co Mon -
to ro, Ores tes Qu ér cia, Ulysses Gu i ma rães, o se -
nhor seu pai, to dos pre o cu pa dos em evi tar vi o lên cia 
na que la pri são, e eles fa zi am-se pra ti ca men te de
obs tá cu lo para aque les que pu des sem de ci dir abu -
sar da vi o lên cia para cum prir o man da do de pri são.
Ga ran ti que aqui lo não ocor re ria, e o Go ver na dor
Qu ér cia, à épo ca tam bém Se na dor, fa lou co mi go.
To ma mos, en tão, uma de ci são con jun ta, e a lei foi

cum pri da. Na que le mo men to, do Co man do do Exér -
ci to, ofe re ce ram dois tan ques que es ta vam na Via
Anchi e ta para se rem co lo ca dos à fren te da Pre fe i tu -
ra. Não con cor dei com essa pro pos ta e co lo quei a
mi nha de mis são à dis po si ção das au to ri da des que
che fi a vam o Esta do. Logo em se gui da, dois ou três
dias de po is, re ce bi um te le fo ne ma do Pre fe i to Tito
Cos ta, que me pe dia para que o Se na dor Te o tô nio
Vi le la ti ves se um en con tro re ser va do com o Lula,
por que ele ti nha uma idéia que pro va vel men te po -
de ria har mo ni zar as par tes in te res sa das e re sol ver
a gra vi da de do pro ble ma. Eu en con tra va-me em
Cam pi nas, es ta va com uma Ru ral Wil li ams, por tan -
to não ti nha por ta-mala. Saí do sí tio da mi nha so gra, 
de i xei a mi nha fa mí lia, fui à re si dên cia de Tito Cos -
ta, co lo quei o Se na dor Te o tô nio Vi le la do meu lado
e se gui para o Dops, en tran do pela por ta da ga ra -
gem aber ta, sem ne nhum con fli to. Ele fi cou no meu
ga bi ne te com o Lula du ran te o tem po que achou ne -
ces sá rio para dis cu tir, sem ne nhu ma in tro mis são
ou oi ti va de quem quer que seja. Dei toda a li ber da -
de para aque le ho mem que re al men te fa la va com o
co ra ção, com a alma e com amor ao Bra sil. Por tan -
to, ho me na ge io com V. Exª a fi gu ra de Te o tô nio Vi le -
la e es cla re ço o meu com por ta men to pe ran te esse
ho mem que re pre sen ta hoje um vul to da his tó ria
con tem po râ nea do Bra sil.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Bloco/PSDB 
– AL) – Muito obrigado, nobre Senador Romeu Tuma,
pelo aparte de V. Exª, que incorporo com muita honra
ao meu discurso.

Por vá ri as ve zes ouvi de meu pai pa la vras de
elo gio ao com por ta men to, à pos tu ra e ao ca rá ter
de V. Exª na que la épo ca tu mul tu a da, em que a bus -
ca de diá lo go, ocor ri da en tre V. Exª e Te o tô nio, fa ci -
li tou e evi tou trans tor nos que po de ri am ca u sar
mor tes.

Mu i to obri ga do.
O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Per -

mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo -
co/PSDB – AL) – Con ce do o apar te ao no bre Lí der
e ami go Se na dor Artur da Tá vo la.

O Sr. Artur da Tá vo la  (Blo co/PSDB – RJ) – Se -
na dor Te o to nio Vi le la, es tou a ou vir V. Exª, di vi di do en -
tre vá ri as emo ções. A pri me i ra de las, tal vez a me nos
im por tan te, mas ain da im por tan te, re fe re-se ao teor li -
te rá rio do dis cur so de V. Exª, que faz jus à tra di ção da
gran de li te ra tu ra do Esta do das Ala go as, um pri mor
de pro nun ci a men to, com o uso do idi o ma na sua me -
lhor ex pres são. A se gun da diz res pe i to à re cor da ção
dos úl ti mos 20 anos, a par tir do úl ti mo dis cur so do Se -
na dor Te o tô nio Vi le la, seu pai, até o dia de hoje. E a
ter ce i ra re fe re-se ao fato de V. Exª es tar na tri bu na.
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Nes ses 20 anos, tudo ou qua se tudo com o que Te o -
tô nio so nhou e pelo que lu tou está a re a li zar-se. No
dia-a-dia, per de mos a no ção das pers pec ti vas de um
país, e quem olhar para o Bra sil de 20 anos pas sa dos
e para o Bra sil de hoje ve ri fi ca rá avan ços in co men su -
rá ve is, ini ma gi ná ve is, até para um país com as di fi cul -
da des e ca rac te rís ti cas da nos sa or ga ni za ção so ci o e -
co nô mi ca. O Bra sil, de 1927 até hoje, teve ape nas
três Pre si den tes ci vis que che ga ram ao fim do Go ver -
no: o Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek, o Pre si den te
José Sar ney e o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so. Se qui ser mos, ao in vés de to mar a fi gu ra do
Pre si den te ci vil, to mar mos a fi gu ra do Pre si den te ele i -
to pelo povo, ti ve mos tam bém três: Du tra, que era mi -
li tar, Jus ce li no e Fer nan do Hen ri que Car do so. Por tan -
to, essa his tó ria, já de se ten ta e tan tos anos, de gol -
pes mi li ta res, de in ter rup ção do pro ces so de mo crá ti -
co, essa in ter mi ná vel tra gé dia, fi lha di re ta do pre si -
den ci a lis mo e da nos sa in cul tu ra po lí ti ca, hoje, de al -
gu ma ma ne i ra, se en ca mi nha na di re ção do fu tu ro.
Qual era a ori gem de Te o tô nio Vi le la, seu pai? Uma
ori gem da clas se do mi nan te das Ala go as e, ao mes -
mo tem po, mar ca da men te for ma da pela Igre ja ca tó li -
ca, pelo Cris ti a nis mo, tan to que, se não me equi vo co,
o ir mão de S. Exª foi um dos car de a is mais im por tan -
tes do Nor des te. É mu i to in te res san te como ir rom pe
den tro de Te o tô nio, seu pai – seja pelo viés da vi são
cris tã do mun do ou pela vi são ca tó li ca do mun do,
após João XXIII, que é da dé ca da de 60 –, o sen ti do li -
ber tá rio. S. Exª her da do cris ti a nis mo algo que é mar -
can te na his tó ria des sa fé: a idéia do mar tí rio pes so al
como for ma ele va da de che gar-se aos de ma is, como
um exem plo ra di cal de con fi an ça na qui lo que se tem
como idéia pre do mi nan te. A idéia da li ber da de, que
nas ce nas ori gens do cris ti a nis mo, a idéia de que foi
dado ao ho mem o li vre-ar bí trio, por tan to ele é li vre na
es sên cia do seu ser. A idéia do mar tí rio, que é o que
con sa gra a san ti da de den tro do cris ti a nis mo, não é
uma idéia sim ples men te ma so quis ta ou au to des tru ti -
va, mas a idéia da en tre ga ra di cal da vida à sua cren -
ça. Aqui está o pon to no dal do exem plo de i xa do por
Te o tô nio. V. Exª sabe que pude acom pa nhá-lo nos
dois úl ti mos anos de sua vida, par ti cu lar men te nas
idas ao Rio de Ja ne i ro. Era nos so pe que no gru po po lí -
ti co, ain da ali ja do da vida pú bli ca bra si le i ra, que per -
ma nen te men te es ta va com S. Exª, o aco lhia e con ver -
sa va. Te nho, na mais pro fun da emo ção da me mó ria, a 
lem bran ça do dia em que seu pai, já com ba li do, en -
trou em um es tú dio para ou vir Fafá de Be lém gra van -
do O Me nes trel das Ala go as . Te nho até uma crô ni ca 
pu bli ca da so bre esse mo men to no jor nal O Glo bo.
Nós to dos fi ca mos pa ra li sa dos de emo ção. S. Exª,

com ba li do, mas lu tan do, tal vez es ti ves se re a li zan do
algo que é pou co com pre en di do fora do cris ti a nis mo:
o ide al da san ti da de, o mar tí rio. Ao ou vir, en tre tí mi do
e as sus ta do, aque la re ve rên cia, em um dos mo men -
tos fi na is de sua vida – pois sa bia que es ta va para
par tir –, re ce beu uma ho me na gem que se es pa lhou
pelo povo bra si le i ro dis se mi nan do a se men te da es -
pe ran ça, a idéia de mu dan ça. Aque le sim, Se na dor
Te o to nio Vi le la, foi um gran de mo men to de mu dan ça
nes te País. A mu dan ça é di fe ren te da con ti nu i da de. A
mu dan ça é quan do se dá um cor te ra di cal e nova or -
dem sur ge. A ou tra pode cha mar-se evo lu ção, trans -
for ma ção, po rém não mu dan ça. Te o tô nio foi, mu i to
além do me nes trel, o ca va le i ro da mu dan ça da or dem
ins ti tu ci o nal. Não po de mos de i xar de ou vir V. Exª re -
cor dar seu pai com re ve rên cia, com emo ção, com ca -
ri nho. Por quê? V. Exª e seu pai são a mes ma pes soa.
V. Exª, com seu je i to man so, ar ti cu la dor, con ci li a dor.
Seu pai era as sim tam bém. Ele só fi cou bra bo ou, me -
lhor dito, bra vo de po is que a di ta du ra im plan ta da no
Bra sil che ga ra ao fim de seu ci clo e pre ci sa va de uma
res pos ta jus ta men te do pen sa men to li be ral, as so ci a -
do ao pen sa men to pro gres sis ta, para que se pu des se 
fa zer uma fren te de re no va ção ci vil que re cu pe ras se a 
ins ti tu ci o na li da de de mo crá ti ca do Bra sil. V. Exª tam -
bém é as sim. Te nho a cer te za de que se um dia, aba -
te rem-se so bre o País – que isto não ocor ra – as ter rí -
ve is gar ras de uma di ta du ra, V. Exª, com essa man su -
e tu de, pu xa rá de den tro a pe i xe i ra que tem na alma, a
do ar dor cí vi co, e virá para a luta com a mes ma dis po -
si ção de seu pai. V. Exª é da que les ti pos cal mos que
pe dem a Deus para que não o ir ri tem, por que sabe da 
sua for ça quan do a fú ria, so bre tu do o ar dor cí vi co ou
algo des sa na tu re za ve nha a pri me i ro pla no. Ou vir V.
Exª na se qüên cia de toda essa me mó ria é a cer te za
de que V. Exª é a con ti nu i da de des sa saga. V. Exª o faz 
com mo dés tia, que é da sua na tu re za, com sua ti mi -
dez sim pá ti ca e ab so lu ta men te ir re sis tí vel, tan to a
seus pa res quan to a to dos seus ou tros ad mi ra do res.
Con gra tu lo V. Exª pelo dis cur so. Ele nos toca e emo ci -
o na a to dos. La men to tê-lo in ter rom pi do nes ta hora,
exa ta men te no meio do dis cur so, que es ta va ca mi -
nhan do de ma ne i ra tão afe tu o sa e, ao mes mo tem po,
li te ra ri a men te tão ele va da. Pa ra béns, Se na dor Te o to -
nio Vi le la Fi lho.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL) – Obri ga do pelo apar te, que ri do ami go, Se na -
dor Artur da Tá vo la. Per mi ta-me ape nas dis cor dar
quan do V. Exª me com pa ra com o ve lho Te o to nio. Ele
era um gi gan te, eu sou ape nas um ho mem – bem-in -
ten ci o na do, mas ape nas um ho mem.
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Sei da ami za de que V. Exª ti nha com ele, as sim
como o Se na dor Pe dro Si mon, que era um ou tro ir -
mão e com pa nhe i ro de lu tas, de so nhos, de es pe ran -
ças. A con vi vên cia com V. Exªs nes te ple ná rio, além
da sa tis fa ção que to dos os Se na do res têm de con vi -
ver com os se nho res, para mim tem ain da um ca rá ter
ine ga vel men te rico, que é sa ber que V. Exªs eram
com pa nhe i ros, par ce i ros do ve lho Te o tô nio Vi le la.

Sr. Pre si den te, o que hoje se per gun ta é como
se pode en xer gar al gum si nal de au ro ra em meio à
no i te tão cer ra da. Mais ain da, que es tra nha e for mi dá -
vel re sis tên cia in te ri or em um ho mem que já não ti nha 
qual quer re sis tên cia or gâ ni ca? Como ser tão for te um 
ho mem tão fra gi li za do pela do en ça? Como ali men tar
tão fun das es pe ran ças um ho mem a quem já não so -
bra vam ho ri zon tes de vida?

Mu i tos dos so nhos de Te o tô nio es tão hoje al -
can ça dos – in clu si ve um dos so nhos ma i o res, de que
a de mo cra cia não é um va lor abs tra to, mas tem que
se cons ti tu ir em re a li da de con cre ta no co ti di a no mais
cor ri que i ro dos mais anô ni mos ci da dãos.

A in di ca ção dos pas sos a per cor rer é ain da ma i or
que o ro te i ro das con quis tas a ce le brar. Re con quis ta -
mos a de mo cra cia for mal do fun ci o na men to re gu lar das 
ins ti tu i ções e do res pe i to aos di re i tos in di vi du a is. É pre -
ci so ago ra lu tar pela de mo cra cia so ci al das opor tu ni da -
des e pelo aten di men to dos di re i tos co le ti vos.

Espe ro, Sr. Pre si den te, e como es pe ro! que a
me mó ria de Te o tô nio que nos une e re ú ne por um
pas sa do de mais li ber da de, nos apro xi me, num de sa -
fio que nos re me te rá a um fu tu ro de mais igual da de,
de mais so li da ri e da de. Re con quis ta mos a li ber da de,
mas é pre ci so con quis tar a jus ti ça. Te mos a de mo cra -
cia for mal, mas é pre ci so a ci da da nia abran gen te.

Qu al quer re tros pec to da vida de Te o tô nio nos
leva ine vi ta vel men te a um exer cí cio teó ri co de ima gi -
nar que cru za das en fren ta ria hoje o ve lho Me nes trel
das Ala go as. Como se ria a re le i tu ra atu a li za da do seu 
Pro je to Bra sil e das cin co fa mo sas dí vi das com que
fus ti ga va a cons ciên cia na ci o nal, cla man do por seu
res ga te? Não pa re ce di fí cil ima gi nar que, ven ci da a
eta pa da anis tia po lí ti ca, Te o tô nio se jo ga ria na com -
pul são com que se ati ra va às ques tões po lí ti cas e so -
ci a is na pre ga ção de uma anis tia eco nô mi ca e so ci al
ain da mais abran gen te para os mi lhões de bra si le i ros
hoje mu ti la dos em sua ci da da nia e vi o len ta dos até em 
seu di re i to à es pe ran ça. Te o tô nio, um con quis ta dor de 
li ber da des po lí ti cas, se ria, hoje, um guer re i ro dos di -
re i tos so ci a is.

De po is da anis tia po lí ti ca, de po is da dí vi da po lí -
ti ca par ci al men te res ga ta da, é a dí vi da so ci al que
mais nos de sa fia. Ape sar do es tor vo que re pre sen tam 

as dí vi das in ter na e ex ter na para o nos so de sen vol vi -
men to e o nos so sim ples cres ci men to.

Te o tô nio, que não ad mi tia um país es tig ma ti za -
do pela re pres são po lí ti ca e pela in to le rân cia ide o ló gi -
ca, não su por ta ria o apart he id eco nô mi co que di vi de
e se pa ra re giões e o apart he id so ci al que dis tan cia
as pes so as, ame a çan do a uni da de po lí ti ca da pró pria
Na ção.

Nin guém des co nhe ce rá que mu i to já se fez,
mas to dos re co nhe ce rão que há mu i to a fa zer para
que todo bra si le i ro te nha não ape nas a li ber da de
cons ti tu ci o nal de ir e vir, mas te nha, so bre tu do, a
chan ce eco nô mi ca e a pos si bi li da de so ci al de che -
gar a al gum lu gar, de ser al guém na vida, de as su mir
ele pró prio seu fu tu ro e seu des ti no. Esse o de sa fio
ma i or que nos im põem a his tó ria e a tra je tó ria de Te -
o tô nio, sua pre ga ção e sua es pe ran ça, sua luta e
seus so nhos.

Sr. Pre si den te, é pre ci so hoje, mais que nun ca,
mul ti pli car pe las mas mor ras so ci a is dos gue tos ur ba -
nos, gri tan do pela jus ti ça so ci al, o mes mo cla mor de
Te o tô nio que eco ou pe los sub ter râ ne os e pe los po -
rões da di ta du ra em fa vor da anis tia.

Esse o gri to de Te o tô nio que nas ce de sua pre -
ga ção e se mul ti pli ca nos ecos de sua his tó ria; essa a
con quis ta que ele nos apon ta; esse o avan ço que a
sua his tó ria nos im põe. Acre di to, Sr. Pre si den te, e
acre di to com a fé for ta le ci da, nos exem plos da vida de 
Te o tô nio, que esse não será um so nho di vi si o ná rio,
mas o gri to de um pro fe ta na an te vi são de seus so -
nhos de es pe ran ça.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor?

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL) – Com mu i to pra zer, que ri do con ter râ neo, Se na -
dor Re nan Ca lhe i ros.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Se na dor 
Te o to nio Vi le la Fi lho, sin ce ra men te la men to in ter rom -
per o bri lhan te dis cur so que V. Exª pro fe re nes ta ma -
nhã, no Se na do Fe de ral. Em meu nome e em nome
de to dos os com pa nhe i ros do PMDB, as so cio-me à
jus tís si ma ho me na gem que V. Exª pres ta a um dos
ma i o res bra si le i ros de to dos os tem pos, Te o tô nio Vi le -
la. De nor te a sul, como nin guém, em ne nhum mo -
men to da nos sa His tó ria, sin te ti zan do o sen ti men to
da Pá tria, pre gou a li ber da de, guer re ou pela de mo -
cra cia, pela jus ti ça so ci al e pela anis tia po lí ti ca. Sin ce -
ra men te, Se na dor Te o to nio Vi le la, te nho mu i to or gu -
lho de ter sido con tem po râ neo, ami go e se gui dor do
Se na dor Te o tô nio Vi le la, que foi um exem plo de vida.
A sua me mó ria, sem dú vi da ne nhu ma, for ta le ce cada
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vez mais a ami za de, o com pa nhe i ris mo e o res pe i to
que te nho, igual men te, por V. Exª. Pa ra béns pelo dis -
cur so.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL) – Mu i to obri ga do, Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

Lem bro-me mu i to bem do quan to o ve lho Te o tô -
nio es ti ma va V. Exª. Lem bro-me tam bém quan do, em
um dis cur so, em um pa lan que em Mu ri ci, a sua ter ra
na tal, lá na nos sa pe que ni na Ala go as, Te o tô nio dis se, 
há vin te e dois anos apro xi ma da men te, que aque le jo -
vem de pu ta do es ta du al, en tão, com vin te e dois, vin te
e três anos de ida de, cha ma do Re nan Ca lhe i ros, ain -
da se ria mu i to ou vi do por todo o Bra sil. O ve lho Te o tô -
nio, mais uma vez, pro fe ti zou em Mu ri ci, já an te ven do
a com pe tên cia, o ca rá ter e o vi gor po lí ti co da per so -
na li da de do Se na dor Re nan Ca lhe i ros. Eu fico mu i to
hon ra do com o apar te de V. Exª.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra  (PFL – MG) – Se na -
dor Te o to nio Vi le la Fi lho, con ce de-me V. Exª um
apar te?

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL) – Con ce do um apar te ao no bre Se na dor Fran -
ce li no Pe re i ra.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Meu
caro Se na dor e ami go, con tem po râ neo dos meus fi -
lhos e tam bém des te seu ami go, a mi nha pre sen ça
aqui é para fe li ci tá-lo, nes ta quin ta-fe i ra azul – mais
azul se tor na com as pa la vras de V. Exª – pela ho me -
na gem que pres ta ao gran de e ini gua lá vel ex-Se na -
dor da Re pú bli ca Te o tô nio Vi le la, o Me nes trel das
Ala go as. Con fes so a V. Exª que não con vi vi na pro xi -
mi da de com Te o tô nio Vi le la. Entre tan to, con fes so
ain da a V. Exª que con si de ro ser ele um dos gran des
vul tos, dos ma i o res do Bra sil, da his tó ria con tem po -
râ nea, a es pa lhar pelo Bra sil in te i ro e fa zer pe ne trar
no te ci do so ci al des te País a ima gem de ho mem só
que teve a co ra gem e o des te mor de tes te mu nhar a
si tu a ção de um país que ago ra está che gan do aos
180 mi lhões de bra si le i ros, guar dan do na me mó ria a
pre ga ção de Te o tô nio Vi le la. O pro nun ci a men to de V. 
Exª, bem ela bo ra do, até com um to que de vi si o ná rio,
como vi si o ná rio foi seu pai, no sen ti do mais ele va do
da pa la vra, faz re fe rên cia a que o Bra sil ain da não
atin giu os pín ca ros da pre ga ção de Te o tô nio Vi le la.
Cla ro que al can ça mos: pela lem bran ça da di ta du ra
de Var gas, pelo des po tis mo do Esta do Novo e, de po -
is, pela in ter rup ção do pro ces so de mo crá ti co que de -
ve ria per du rar por me nos de 2 anos e ter mi nou che -
gan do aos 22 anos. E essa si tu a ção, de cer ta for ma
anô ma la ou de ex ce ção, per mi tiu que Te o tô nio Vi le la 
per cor res se o Bra sil in te i ro, que vi si tas se to das as

re giões do Bra sil, que fos se abra çar as mon ta nhas
mi ne i ras, que re cor res se sem pre à ima gem dos in -
con fi den tes, de onde saiu a li ber da de des te País.
Vale sem pre re cor dar que a ima gem de Te o tô nio Vi -
le la te ria de ser lem bra da nes ses 19 anos do seu úl ti -
mo ade us. A pre ga ção dele deve ser sem pre lem bra -
da por que o Bra sil, em bo ra e s te ja cada vez mais
con quis tan do a igual da de po lí ti ca e o sen ti men to do
amor e da fra ter ni da de, con ti nua sen do um País in -
jus to por que de si gual, de su ma no, en tre gue a uma
dis tri bu i ção de ren da si nis tra por que das pi o res do
mun do. Toda a pre ga ção de Te o tô nio Vi le la foi no
sen ti do de apro fun dar a con sis tên cia das ins ti tu i -
ções de mo crá ti cas. Faz V. Exª mu i to bem lem brar
que ele não se li mi tou ape nas ao apri mo ra men to
des sas ins ti tu i ções do pon to de vis ta for mal. O âma -
go, as pro fun de zas da pre ga ção de Te o to nio Vi le la
as su mem uma di men são ma i or, haja vis ta que pre -
gou a ne ces si da de de es ta be le cer-se no Bra sil uma
so ci e da de do mi na da pela igual da de so ci al no pres -
su pos to de que não bas ta igual da de po lí ti ca, por que
es sen ci al é a igual da de so ci al. Em Mi nas, tam bém ti -
ve mos, sem uma his tó ria lan ci nan te como a de Te o -
tô nio Vi le la, a fi gu ra de Mil ton Cam pos, que di zia não 
ser fun da men tal para a de mo cra cia ape nas essa
pre ga ção for mal en tre de mo cra cia e re de mo cra ti za -
ção; que o fun da men tal é uma pre ga ção sin ce ra e
au tên ti ca em que o bra si le i ro pos sa con fi ar. Inte res -
san te e ad mi rá vel é a pre ga ção de Te o tô nio Vi le la,
que pas sou a ser res pe i ta da e re lem bra da, pe los
anos afo ra, pela con sis tên cia da sua pa la vra e pela
au ten ti ci da de da qui lo que pre ga va. Então, trans mi to, 
por in ter mé dio de V. Exª – seu fi lho –, uma men sa -
gem ao povo de Ala go as pelo fato de Te o tô nio Vi le la
ter pre ga do a exis tên cia de um País na igual da de
eco nô mi ca e so ci al, sem a ter rí vel ex clu são so ci al
que atu al men te de vo ra, cada vez mais, a paz e a
tran qüi li da de de uma Na ção que me re ce o amor de
to dos e o olhar do mun do in te i ro. Nes ta hora, digo a
V. Exª que a pes soa de seu pai está sen do lem bra da
hoje, no tér mi no de uma se ma na, e será eter na. Mu i -
to obri ga do.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL) – Agra de ço a V. Exª, no bre Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra, o seu apar te, que, com mu i to or gu lho, in cor -
po ro ao meu pro nun ci a men to. V. Exª é um que ri do e
ve lho ami go e, ao com pa rar Te o to nio com Mil ton
Cam pos, es co lheu jus ta men te uma fi gu ra por quem
ele ti nha ad mi ra ção pro fun da. Meu pai di zia que Mil -
ton Cam pos era um sá bio e um san to e re al men te o
ad mi ra va. Mu i to obri ga do, meu que ri do ami go, no bre
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.
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O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL) – Ouço com pra zer V. Exª, que é mais do que um 
ami go: é um ir mão do ve lho Te o tô nio Vi le la.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Meu bra vo e
que ri do Se na dor, V. Exª está co mo ven do toda a Casa
e faz mu i to bem ao cha mar a aten ção do Ple ná rio
para a fi gu ra de Te o tô nio Vi le la exa ta men te ago ra
quan do es ta mos às vés pe ras de ver as su mir o novo
Go ver no. A pou cos dias de o pró xi mo Go ver no ini ci ar
sua ges tão, vale a pena lem brar a luta e a ca mi nha da
de Te o tô nio Vi le la e o quan to mu i tos de vem, nes te
Bra sil, aos so nhos e às lou cu ras – di ga mos as sim –
da sua co ra gem. Ele teve a an te vi são e, que co i sa es -
tra nha, eu es ta va lem bran do ago ra com o Se na dor
José Fo ga ça que, quan do es tá va mos no ABC, na que -
la pra ça lo ta da de mi li ta res e de mu lhe res de ope rá ri -
os, exi gin do os mi li ta res que as mu lhe res sa ís sem
ime di a ta men te, Te o tô nio con se guiu do co ro nel que
pri me i ra men te se re ti ras sem os mi li ta res e, logo de -
po is, as mu lhe res e as cri an ças. Lem bro-me de quan -
do fui, jun to com Te o tô nio, vi si tar o Lula na ca de ia,
bar ba por fa zer, aque la fi gu ra es tra nha, pre sen ci ei o
ca ri nho e o afe to que Te o tô nio ti nha pelo Lula – sen do 
a re cí pro ca ver da de i ra –, quem po de ria ima gi nar que, 
hoje, es ta ría mos nas vés pe ras de aque le ho mem as -
su mir a Pre si dên cia da Re pú bli ca? Exa ta men te Te o -
tô nio acom pa nhou toda a ca mi nha da do ABC, toda
aque la luta, toda aque la gre ve e toda aque la ação de
Lula. Te o tô nio es ta va sem pre pre sen te, foi para fi car
os dias ne ces sá ri os. Lem bro-me do de ba te dele de
dedo em ris te na cara do co ro nel, fa zen do-o re tro ce -
der. A con ver sa foi com ele no Dops, de fen den do, de -
ba ten do e jus ti fi can do o es for ço de Lula, di zen do que
o Lula era ape nas um que es ta va re pre sen tan do os
mi lhões de bra si le i ros que pas sa vam fome e ti nham o
di re i to de es tar lu tan do. É im pres si o nan te! Aon de
quer que fos se! Não que o Te o tô nio ofen des se, ele
não par tia para agres são pes so al; ele não ba i xa va o
ní vel do de ba te. Mas na agres são cí vi ca e mo ral, ele
era mu i to duro. Ele era ás pe ro. No en tan to, di zia com
tan ta fir me za e com tan ta con vic ção que as pes so as
ja ma is, em mo men to ne nhum, le van ta vam a mí ni ma
cen su ra ou in ter rom pi am qual quer tipo de de ba te de
Te o tô nio Vi le la. Faz bem V. Exª lem brar hoje Te o tô nio.
E cre io que o Lula e o PT fa ri am bem se, ago ra, na
hora da fes ta e da ale gria, na hora de as su mir o Go -
ver no, es co lhes sem uma for ma, um mo men to de se
lem brar de Te o tô nio Vi le la. Te o tô nio ti nha um ca ri nho
mu i to gran de pelo Lula e pelo ABC. Ele di zia que era
dali que se po de ria es pe rar nas cer um mo vi men to

que re al men te fi zes se as trans for ma ções de que o
Bra sil pre ci sa. “E o que pre ci sa mos fa zer – di zia Te o -
tô nio – é que isso seja fe i to pa ci fi ca men te. Essa gen te 
está se or ga ni zan do, está que ren do cri ar um par ti do,
está que ren do se es for çar! Te mos que fa zer com que
isso seja pos sí vel pa cí fi ca, or de i ra e de mo cra ti ca -
men te, e não na luta de der ra ma men to de san gue.
Ama nhã, es ses tra ba lha do res vão que rer res pon der
à re den to ra da di ta du ra, e não sa be mos como ter mi -
na rá!”. Nos dias que es ta mos vi ven do tem a pre sen ça
de Te o tô nio. Não te nho ne nhu ma dú vi da nes se sen ti -
do. V. Exª lem bra o úl ti mo dis cur so dele. Ele que que -
ria ser can di da to à re e le i ção não pôde, por que, na
ele i ção, es ta va hos pi ta li za do, em São Pa u lo. Ele que -
ria ir de qual quer je i to. E acho que de ve ría mos ter de i -
xa do o nome dele na cé du la. E ele te ria sido ele i to. E
fui um dos que de fen de ram isso. E fui um dos que de -
fen de ram que o nome de Te o tô nio de ve ria fi gu rar na
cé du la. E ain da no hos pi tal, ele te ria con di ções de fa -
zer al gu mas men sa gens; e ele se ria ele i to. Mes mo
não sen do can di da to, ele de i xou de ser De pu ta do
quan do fez o dis cur so de des pe di da. Mas é im por tan -
te sa li en tar: quan do os mé di cos di zi am que, fe i to o
dis cur so de des pe di da, a mis são dele era Pa ris, a Eu -
ro pa; que ele ti nha di re i to – ele já ha via fe i to o má xi mo 
pos sí vel pe los seus fi lhos, pela sua mu lher, pela sua
fa mí lia – de ir para Pa ris, onde de ve ria ter um apar ta -
men to, e lá usu fru ir das co i sas boas. Ele não fez isso.
Ele não saiu nem de Bra sí lia. Ele fi cou mais dois anos
aqui, nes te Con gres so, de ba ten do, dis cu tin do, lá no
co man do do MDB. Ele fi cou – ain da que sem a tri bu na 
par la men tar – com a im pren sa, com o rá dio, com a te -
le vi são. Era um Se na dor a mais que tí nha mos aqui,
con vi ven do co nos co, co bran do de nós, di zen do que
tí nha mos de ir à tri bu na. De po is, ava li a va a nos sa atu -
a ção e di zia: “Mas não era isso que ti nha de fa zer”. E
con ti nu ou per cor ren do o Bra sil, em ca de i ra de ro das,
com os qua tro cân ce res, com as duas mu le tas. O dis -
cur so mais bo ni to que ouvi, na mi nha vida, foi na
Assem bléia Le gis la ti va do Rio Gran de do Sul, onde
ha via mi lha res de jo vens, to dos cho ran do co pi o sa -
men te. Te o tô nio foi de ca de i ra de ro das até a tri bu na,
pe gou as duas ben ga las e co me çou fa lan do len ta -
men te, le ve men te, até que, de re pen te, a emo ção to -
mou con ta dele, dan do-lhe uma for ça ex tra. Então, ele 
co lo cou as mu le tas em cima da mesa e co me çou a di -
zer: “Eu es tou aqui com meus qua tro cân ce res, eu es -
tou aqui com mi nha ca de i ra de ro das, eu es tou aqui
com mi nhas mu le tas. Pos so não en xer gar di re i to, mas 
es tou aqui. E vo cês? E vo cês, jo vens des ta ter ra, que
têm dois olhos, que têm sa ú de, que têm vida, que têm
per nas, o que es tão fa zen do por este País? Vo cês é
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que têm de trans for mar este País. Vo cês têm de mu -
dar, têm de al te rar a re a li da de des te País!” E esse dis -
cur so ele fez pelo Bra sil in te i ro. Por isso, meu que ri do
ami go, que tem a hon ra de ocu par aqui a ca de i ra de
Te o tô nio, aqui, e tra zer o es pí ri to de Te o tô nio ao Se -
na do, no seu bri lhan te dis cur so, o qual es ta mos atra -
pa lhan do, tem ra zão em nos cha mar a aten ção. Eu
iria além, para di zer: in fe liz men te, sur pre en den te -
men te, o PT já não é mais o PT. Nun ca ha via vis to
isso. Qu an do o PT ti nha dois Se na do res, sem pre ha -
via um aqui. Ago ra, que tem dez, não há ne nhum aqui. 
Eles de vem es tar nas re u niões pre li mi na res de Go -
ver no. Mas, mes mo as sim, faço um ape lo ao Se na dor
Su plicy, que é Lí der e que tan to con vi veu com Te o tô -
nio, que, mes mo ata re fa do em vir tu de des sas ati vi da -
des fan tás ti cas de pre pa ra ção da jus ta pos se do Lula
na Pre si dên cia da Re pú bli ca, fale com o Pre si den te
ele i to – o pró prio Lula de ve ria pen sar nis so – para que 
o Con gres so e o Go ver no, nos pri me i ros dias de ja ne -
i ro, pres tem uma ho me na gem con jun ta ao gran de ho -
mem que foi Te o tô nio Vi le la. Meu abra ço mu i to ca ri -
nho so a V. Exª, pre za do Se na dor.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL) – Mu i to obri ga do, Se na dor Pe dro Si mon. Esta
Casa não sabe, o Bra sil não sabe, qua se nin guém
sabe, mas a mi nha fa mí lia ja ma is es que ce rá o ges to
de V. Exª quan do, um dia, foi a Ala go as, so zi nho, sem
avi sar a nin guém a não ser à fa mí lia, pe diu que se re -
zas se uma mis sa. De po is, fo mos to dos ao ce mi té rio,
e, no tú mu lo de meu pai, V. Exª co lo cou uma pe que na
pla ca, sin ge la, que di zia: “Te o tô nio, a ho me na gem do
ami go Pe dro Si mon.”

Mu i to obri ga do, Se na dor Pe dro Si mon.
O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Per -

mi te-me V. Exª um apar te?
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 

– AL) – Con ce do um apar te ao meu Lí der, no Se na do, 
Se na dor Ge ral do Melo.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Caro
ami go e com pa nhe i ro, emi nen te Se na dor Te o to nio Vi -
le la, es tou ou vin do, emo ci o na do, o dis cur so de V. Exª.
Sou da que les bra si le i ros que, não ten do tido o pri vi lé -
gio de co nhe cer pes so al men te Te o tô nio Vi le la, ti ve -
ram a sua par te de es pe ran ça na cons tru ção da li ber -
da de, da de mo cra cia, nes te País, dis tri bu í da ao co ra -
ção de to dos nós, in clu si ve ao meu, pela pa la vra, pelo 
exem plo, pela bra vu ra de Te o tô nio. Não que ro me
alon gar, Se na dor; mas gos ta ria de di zer ape nas duas
co i sas: pri me i ro, que o Bra sil que so mos é obra de
mu i tos, de 500 anos de vida do povo bra si le i ro. O que
ele tem de bom, tam bém foi cons tru í do no de cor rer do 

tem po e há, em al gum lu gar do in fi ni to, em al gum lu -
gar do es pa ço, uma ga le ria de vul tos, de fi gu ras, que
cons tru í ram o mo men to de li ber da de, de ama du re ci -
men to, de con so li da ção de mo crá ti ca de que des fru ta
hoje o povo bra si le i ro. E te nho cer te za de que já hoje
dis tan te da sua ca de i ra de ro das, das suas mu le tas,
das suas ben ga las e dos seus cân ce res, Te o tô nio
está como uma das mais emi nen tes fi gu ras e um dos
mais im por tan tes cons tru to res da so ci e da de que es -
ta mos co me çan do a ser. E, se gun do, que en xer go em 
V. Exª al guém que per ce beu a res pon sa bi li da de que
tem hoje como Se na dor. Sen ta do na mes ma ca de i ra
de seu pai, V. Exª pre ser va, mos tra e re ve la sua pró -
pria per so na li da de, re ve la a in di vi du a li da de de Te o to -
nio Vi le la Fi lho, a for ça e o ca rá ter de uma pes soa jo -
vem mais o com pro mis so de in te gri da de, de amor ao
Bra sil e de di ca ção à de mo cra cia que V. Exª trou xe
para esta Casa e sou be con ser var. Uma das co i sas
que mais me to ca ram nes te mo men to, além do seu
dis cur so, foi V. Exª ilu mi nar a gran de hon ra que me dá: 
a con di ção de ser Lí der de uma Ban ca da da qual fa -
zem par te ho mens como V. Exª. Peço a Deus, di an te
dos de sa fi os do fu tu ro, que o Bra sil de ama nhã veja
que Te o tô nio aju dou a cons tru ir o Bra sil de hoje e que
na cons tru ção do Bra sil de ama nhã não fal tem tan tos
Te o tô ni os Vi le las quan tos fo rem ne ces sá ri os, para
que o povo bra si le i ro con ti nue a ter per so na li da des
como S. Exª, das qua is pos sa se or gu lhar, no fu tu ro.
Pa ra be ni zo V. Exª não só pelo dis cur so de hoje, mas
pela ma ne i ra como sabe ser o novo Te o to nio das Ala -
go as e al guém que hon ra esta Casa, seu Par ti do, seu
povo e seus ami gos.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL) – Mu i to obri ga do, meu Lí der e ami go, Ge ral do
Melo.

A hon ra – sa i ba V. Exª – é mi nha, de ser li de ra do
pelo Se na dor Ge ral do Melo, do Rio Gran de do Nor te.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – V. Exª con ce -
de-me um apar te? 

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL) – Con ce do um apar te ao Se na dor Car los Wil -
son.

O Sr. Car los Wil son (PTB – PE) – Se na dor Te o -
to nio Vi le la Fi lho, vim a este ple ná rio hoje para ou vir o
dis cur so de V. Exª. Eu sa bia da sua emo ção, sa bia
que V. Exª con ta ria toda a his tó ria de vida de seu pai,
o Se na dor Te o tô nio Vi le la. Fi quei in qui e to, se cre ta ri -
an do a Mesa ao lado do Se na dor Edi son Lo bão, e
quis apar teá-lo. Eu me con si de ro um pri vi le gi a do.
Che guei ao Con gres so Na ci o nal com 23, 24 anos de
ida de e já en con trei o sa u do so e que ri do Se na dor Te -
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o tô nio Vi le la, um re fe ren ci al de luta de to dos nós.
Lem bro-me bem de que nos en con trá va mos qua s e
que di a ri a men te no res ta u ran te do Se na do para ou vir
o Se na dor Te o tô nio Vi le la. Ele foi sem pre um re fe ren -
ci al de luta, de bra vu ra e de dig ni da de para to dos nós, 
par la men ta res. Em um dos mo men tos mais di fí ce is
des te País, como foi des ta ca do bri lhan te men te pelo
Se na dor Pe dro Si mon, na épo ca da di ta du ra mi li tar,
em que mu i tos com pa nhe i ros mor re ram, ou tros fo ram 
cas sa dos, Te o tô nio es ta va sem pre na li nha de fren te
em de fe sa dos que so fri am re ta li a ções do re gi me mi li -
tar. O Se na dor Pe dro Si mon dis se aqui da so li da ri e -
da de do ve lho Te o tô nio a Lula. Qu an do Lula ini ci a va
sua luta pelo mo vi men to sin di cal, ele sem pre es ta va
pre sen te. O Se na dor Ro meu Tuma re la ta va há pou co
que, no mo men to em que Lula es ta va pre so, o Se na -
dor Te o tô nio lá es ta va pre sen te. Isso nos leva a ter a
cer te za de que, se o Se na dor Te o tô nio Vi le la aqui es -
ti ves se, Se na dor Pe dro Si mon, tam bém es ta ria mu i to
fe liz – e lá onde se en con tra tam bém – com o mo men -
to que o País atra ves sa, quan do ele ge um Pre si den te
da Re pú bli ca que ti nha toda iden ti fi ca ção com o Se -
na dor Te o tô nio Vi le la. Acom pa nhei de per to toda a
luta do Se na dor Te o tô nio Vi le la e tam bém fui ori un do
da Ali an ça Re no va do ra Na ci o nal – Are na. V. Exª foi
apar te a do aqui pelo ex-Pre si den te da Are na, o Se na -
dor Fran ce li no Pe re i ra. Àque le mo men to, quan do veio 
a re for ma par ti dá ria, meu ca mi nho po lí ti co – até pos -
so di zer com mu i ta hon ra e como pri vi le gi a do – foi pa -
u ta do pela de ci são do Se na dor Te o tô nio Vi le la. Fo -
mos os dois pri me i ros par la men ta res da an ti ga Are -
na, quan do se abriu o qua dro par ti dá rio, a en trar na
opo si ção, no PMDB, para se ali nhar aos ou tros com -
pa nhe i ros no com ba te à di ta du ra mi li tar. Então, Se na -
dor Te o to nio Vi le la Fi lho, hoje deve ser um dia de mu i -
ta emo ção e mu i to or gu lho para V. Exª, fi lho de Te o tô -
nio Vi le la, as so mar à tri bu na e fa zer este belo dis cur -
so, des ta can do a fi gu ra de seu pai. Tam bém me lem -
bro, Se na dor Pe dro Si mon, de uma ou tra fi gu ra que
foi um re fe ren ci al de mu i ta luta, por quem o Se na dor
Te o tô nio Vi le la ti nha mu i ta ad mi ra ção e que mor reu
tam bém vi ti ma da por essa do en ça mi se rá vel e cru el
que o le vou, a sa u do sa De pu ta da Cris ti na Ta va res.
Eles for ma vam qua se um ca sal de ba lu ar tes da de -
mo cra cia nes te País. Qu an do se fala da vi si ta que ele
fa zia a Lula quan do pre so, lem bro-me de mu i ta gen te.
Então, que ro agra de cer o pri vi lé gio de ter apren di do
mu i to com o Se na dor Te o tô nio Vi le la e a hon ra e o pri -
vi lé gio de ter como com pa nhe i ro V. Exª, Se na dor Te o -
to nio Vi le la Fi lho, que é um or gu lho da nos sa ge ra ção. 
Já foi des ta ca do aqui, com mu i to bri lho, pelo Se na dor
Artur da Tá vo la, o per fil de V. Exª, que her dou to das

as vir tu des do Se na dor Te o tô nio Vi le la. Então, para
nós que ti ve mos esse pri vi lé gio de con vi ver e apren -
der com o Se na dor Te o tô nio Vi le la, que ro mais uma
vez exal tar, des ta car e lou var o dis cur so que V. Exª
faz, ho me na ge an do a me mó ria da que le que, hon ro -
sa men te para V. Exª e para nós, bra si le i ros, foi o gran -
de Se na dor do nos so País, o nos so sa u do so Me nes -
trel das Ala go as, Se na dor Te o tô nio Vi le la.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL) – Mu i to obri ga do, no bre Se na dor Car los Wil son, 
que ri do Cali. Sei mu i to bem do ca ri nho, da ami za de e
da es ti ma que o ve lho Te o tô nio ti nha por V. Exª. Orgu -
lho-me mu i to por dar con ti nu i da de a essa ami za de
que vem da ami za de de seu ve lho pai com o ve lho Se -
na dor Te o tô nio.

Mu i to obri ga do.
O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –

MT) – Per mi te V. Exª um apar te?
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 

– AL) – Con ce do um apar te ao no bre se na dor Ante ro
Paes de Bar ros.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Pre za do Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho, que ro
cum pri men tá-lo pela qua li da de do pro nun ci a men to,
pela jus ta ho me na gem que faz ao gran de Me nes trel
das Ala go as. Não tive opor tu ni da de de con vi ver com o
Se na dor Te o tô nio Vi le la. Co nhe ci seu pai de for ma di -
fe ren te, ex clu si va men te pela le i tu ra dos jor na is, pelo
rá dio e pela te le vi são; ex clu si va men te pelo no ti ciá rio.
Há um fato na mi nha vida pú bli ca que eu gos ta ria de
de i xar re gis tra do aqui e cre io já ter-lhe con ta do pes so -
al men te. Mi nha pri me i ra ele i ção foi em 1982, para Ve -
re a dor, em Cu i a bá. Mi nha pri me i ra ini ci a ti va par la men -
tar foi con ce der a Co men da da Ordem do Mé ri to Le gis -
la ti vo Pas co al Mo re i ra Ca bral, que foi o fun da dor da
mi nha ci da de, ao Se na dor Te o tô nio Vi le la. Incum bi, à
épo ca, o De pu ta do Fe de ral ele i to, Dan te de Oli ve i ra,
que de po is fa ria a emen da das Di re tas Já, por cuja ca -
u sa tan to lu tou Te o tô nio, de trans mi tir-lhe o con vi te.
Não tive a ale gria e a opor tu ni da de de en tre gar-lhe a
co men da, mas a mi nha ci da de, Cu i a bá, teve a hon ra
de po der ho me na geá-lo, pe los ve re a do res da Câ ma ra
Mu ni ci pal àque la épo ca. Qu e ro cum pri men tá-lo, di zer
que re al men te no vas são as ta re fas. V. Exª faz bem em
lem brar a ne ces si da de da eli mi na ção do apart he id so -
ci al, da di mi nu i ção, da con quis ta da de mo cra cia eco -
nô mi ca, da evo lu ção, para que nós, que no pas sa do
com ba tía mos a cen su ra da di ta du ra, pos sa mos com -
ba ter hoje a cen su ra eco nô mi ca tão pre sen te nos ve í -
cu los de co mu ni ca ção, como ti ve mos re cen tes exem -
plos em im por tan te jor nal da ca pi tal da Re pú bli ca.
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Enfim, são mu i tas as lu tas ain da a se rem tra va das para 
dar mos se qüên cia ao ide al de Te o tô nio Vi le la. Mas eu
que ro cum pri men tá-lo pela qua li da de do seu pro nun ci -
a men to, la men tar in ter rom pê-lo, mas di zer que não po -
de ria de i xar de me as so ci ar à jus te za da ho me na gem
de V. Exª àque le que é, sem dú vi da, um dos ma i o res
bra si le i ros de to dos os tem pos. Pa ra béns a V. Exª.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL) – Obri ga do, no bre Se na dor Ante ro Paes de Bar -
ros, que ri do ami go, pelo apar te de V. Exª.

Sr. Pre si den te, eu que ro agra de cer a ge ne ro si -
da de de V. Exª ao am pli ar o tem po para a con clu são
do meu dis cur so.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Te o to nio Vi le la Fi lho, peço um apar te a V. Exª.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL) – Sr. Pre si den te, vou con ce der um apar te ao
Se na dor Ro me ro Jucá e de po is con clu i rei o meu pro -
nun ci a men to.

O Sr. Ro me ro Jucá  (Blo co/PSDB – RR) – Caro
Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho, se rei bre ve. Como o
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, tam bém não con vi vi
com Te o tô nio Vi le la, seu pai. Não tive o pra zer de re -
ce ber di re ta men te as li ções que mu i tos dos nos so s
Par la men ta res, com bri lhan tis mo, re la ta ram. Gos ta ria 
de, em pri me i ro lu gar, as so ci ar-me às ho me na gens.
Como o Se na dor Ante ro, co nhe ci o Se na dor Te o tô nio
Vi le la pe los jor na is, pe los li vros e, prin ci pal men te,
pela pos tu ra po lí ti ca. O Se na dor Te o tô nio Vi le la foi um 
dos íco nes na for ma ção po lí ti ca da mi nha ge ra ção.
Po der hoje es tar ho me na ge an do-o por in ter mé dio de
sua pes soa, meu que ri do ami go, com pa nhe i ro e até
con fi den te, traz-me ale gria. Te nho cer te za de que Te -
o tô nio Vi le la pai está fe liz onde es ti ver, por que fez um
gran de tra ba lho pelo País, de i xou uma gran de he ran -
ça e um gran de le ga do e tam bém por que vê hoje seu
fi lho tri lhan do os mes mos ca mi nhos e sen do tam bém
uma peça fun da men tal para o pre sen te e o fu tu ro do
nos so País. Ho me na ge io V. Exª e seu pai, em nome
da Li de ran ça do Go ver no e em meu nome pes so al.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL) – Agra de ço-lhe o apar te, que ri do ami go e Lí der,
Se na dor Ro me ro Jucá.

Sr. Pre si den te, para con clu ir meu dis cur so, re pi -
to: é pre ci so hoje, mais que nun ca, mul ti pli car pe las
mas mor ras so ci a is dos gue tos ur ba nos, gri tan do pela 
jus ti ça so ci al, o cla mor de Te o tô nio que eco ou pe los
sub ter râ ne os e pe los po rões da di ta du ra em fa vor da
anis tia.

Esse o gri to de Te o tô nio que nas ce de sua pre ga -
ção e se mul ti pli ca nos ecos de sua his tó ria. Essa a con -

quis ta que ele nos apon ta. Esse o avan ço que a sua his -
tó ria nos im põe. Acre di to, e acre di to com a fé for ta le ci da
nos exem plos de vida de Te o tô nio, que esse não será
um so nho de vi si o ná rio, mas o gri to de um pro fe ta, na
an te vi são de seus so nhos de es pe ran ça.

Acre di to, Sr. Pre si den te, e acre di to com a es pe -
ran ça de Te o tô nio, que não so nha mos so zi nhos esse
so nho de um Bra sil mais jus to e mais so li dá rio; so nha -
mos jun tos o so nho que será pe nhor de fu tu ro e con -
quis ta de nos so povo. So nha mos jun tos o so nho da
jus ti ça, o so nho da es pe ran ça. So nha mos jun tos o so -
nho do Te o tô nio das Ala go as, dos opri mi dos e de to -
dos os ex clu í dos, do Te o tô nio dos que têm fé e es pe -
ran ça, do Te o tô nio do Bra sil.

Ao com ple tar de ze no ve anos da mor te de meu
pai, que ro man dar es tas flo res, como bra si le i ro, como
ci da dão, como Se na dor da Re pú bli ca e como um fi lho 
que tem mu i tas sa u da des.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res.

Mu i to obri ga do.
(Pal mas.)

Du ran te o dis cur so do Sr. Te o tô nio Vi -
le la Fi lho, 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 su ces si va men te pe los Srs. Mo za ril do
Ca val can ti, 4º Se cre tá rio e Edi son Lo bão, 1º 
Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Te o to nio Vi le la Fi lho, a Mesa se as so cia às ho me na -
gens que hoje V. Exª e o Ple ná rio pres tam à me mó ria
do seu ilus tre pai. V. Exª con clui o seu dis cur so lem -
bran do os so nhos de Te o tô nio Vi le la. Aque les so nhos
eram os so nhos do Bra sil no ins tan te em que ele os
teve. To dos os bra si le i ros, na que le ins tan te, er gui -
am-se na mes ma di re ção, pen san do do mes mo
modo, agin do qua se – não fos se a du re za do re gi me – 
de igual ma ne i ra.

Co nhe ci Te o tô nio Vi le la como jor na lis ta e com
ele con vi vi mu i to pró xi mo. Admi ra va-o pro fun da men -
te. Vi avan çar nele a an gús tia da en fer mi da de. Qu an to 
mais a en fer mi da de o do mi na va, mais pa re cia a mim
que ele se sen tia to ma do pe los exem plos de São Pa u -
lo. São Pa u lo teve a sua vida di vi di da em dois tem pos:
um tem po em que ele a per deu, per se guin do os cris -
tãos; ou tro tem po que foi co lo ca do a ser vi ço de Cris to. 
Ele, en tão, ima gi na va que pre ci sa va tra ba lhar em do -
bro para re cu pe rar o tem po per di do. Assim ima gi na va
Te o tô nio. Com a do en ça, ele via che gar o fi nal do seu
tem po e, por isso, que ria apro ve i tá-lo em do bro, a ser -
vi ço de uma gran de ca u sa, que era a ca u sa do Bra sil.
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Por tan to, a Mesa as so cia-se a es sas ho me na -
gens, que são jus tas. Este Ple ná rio se hon ra de ter
tido em Te o tô nio Vi le la um dos seus mais ilus tres
mem bros.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia con vo ca ses são con jun ta a re a li zar-se no dia 5 
de de zem bro do cor ren te ano às 14 ho ras, no Ple ná -
rio do Se na do Fe de ral, des ti na da à apre ci a ção de
pro je tos de lei do Con gres so Na ci o nal, apro va dos
pela Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli -
cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 683, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 70 e do art. 71, VII, da Cons ti -

tu i ção Fe de ral, bem como nos ter mos re gi men ta is, re -
que i ro o en ca mi nha men to ao Tri bu nal de Con tas da
União de so li ci ta ção para que seja re me ti do a esta
Casa o TC nº 015.645, de 2001, re la ti vo à au di to ria
re a li za da pela 2ª Se cre ta ria de Con tro le Exter no na
em pre sa Com pa nhia Imo bi liá ria de Bra sí lia
(TERRACAP).

Jus ti fi ca ção

A par tir da im pren sa (re vis ta Épo ca e jor nal
Cor re io Bra zi li en se), têm sur gi do vá ri as de nún ci as
re la ci o na das a li ga ções en tre o Go ver no do Dis tri to
Fe de ral e gri le i ros de ter ras pú bli cas. A Ter ra cap, em -
pre sa pú bli ca do Dis tri to Fe de ral res pon sá vel pela
ges tão da ter ra pú bli ca na ca pi tal fe de ral, se ria o foco
onde es ta ri am acon te cen do as prin ci pa is ile ga li da des 
e ir re gu la ri da des ca u sa do ras de da nos ao pa tri mô nio
pú bli co.

Re cen te men te, o Tri bu nal de Con tas da União
re a li zou pro fun da au di to ria na Ter ra cap, con si de ran -
do o fato de que a União tam bém é aci o nis ta da que la
em pre sa pú bli ca. E fun da men tal, ten do em vis ta que
o Se na do Fe de ral, a par tir da Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le, está in ves ti gan do o as sun to, que a ci -
ta da au di to ria e to dos os seus ane xos se jam re me ti -
dos a esta Casa.

Assim, faz-se ne ces sá rio que as in for ma ções
por mim so li ci ta das se jam re me ti das o mais ra pi da -
men te pos sí vel a fim de que pos sa mos ava li ar a ve ra -
ci da de ou não das ma té ri as, a par tir de uma aná li se a
ser fe i ta pela Con sul to ria do Se na do Fe de ral.

Esta Casa, res pon sá vel úl ti ma pelo Con tro le
Exter no e pela mo ra li da de na Admi nis tra ção Pú bli ca
não pode se omi tir quan do do sur gi men to de de nún ci -
as de tais fa tos. Den tro des te con tex to, faz-se ne ces -
sá rio que o Tri bu nal de Con tas da União pres te, com
ur gên cia, as in for ma ções so li ci ta das.

Sala das Ses sões, 28 de no vem bro de 2002. –
Ante ro Paes de Bar ros, Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to que aca ba de ser lido vai à pu bli ca ção e será
vo ta do opor tu na men te.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do Go -
ver no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, como Lí der.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra para fa zer um
re gis tro e re no var um ape lo.

No ple ná rio do Se na do, no ple ná rio da Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção,
no ple ná rio do Co mi tê de Re ce i tas e tam bém por meio
da im pren sa, te mos mar ca do o po si ci o na men to do
PSDB quan to à vo ta ção do Orça men to, quan to à de fi ni -
ção do sa lá rio mí ni mo e quan to à apro va ção do pró prio
Orça men to como uma peça com ple ta. O PSDB tem fe i -
to um es for ço para su ge rir e atu ar a fim de que pos sa -
mos vo tar o Orça men to Fe de ral até o fim des te ano. O
PSDB mar cou sua po si ção e en ca mi nhou-a ao Co mi tê
de Re ce i tas, no sen ti do de de fi nir já um Orça men to da
Se gu ri da de no to can te à des pe sa com sa lá rio mí ni mo
da Pre vi dên cia no va lor de R$240,00.

Apro va mos nes ta se ma na o re la tó rio do Co mi tê
de Re ce i tas, de que faço par te. Nes se re la tó rio, es tão
pre vis tos re cur sos para pa gar o sa lá rio mí ni mo de
R$240,00. Iden ti fi cou-se no Orça men to da Se gu ri da -
de o mon tan te de R$3,8 bi lhões para que pos sa mos
au men tar o sa lá rio mí ni mo.

O PSDB in for mou, as sim como eu tam bém o fiz
nes te ple ná rio, que vo ta re mos a Me di da Pro vi só ria nº
66, que de fi ne a ma nu ten ção da alí quo ta de 27,5% do 
Impos to de Ren da e a alí quo ta de 9% da Con tri bu i ção 
So ci al so bre o Lu cro se – e so men te se – fi ca rem ex -
pli ci ta dos os va lo res do sa lá rio mí ni mo em R$240,00.

Ontem, a Me di da Pro vi só ria nº 66 de ve ria ter
sido vo ta da na Câ ma ra dos De pu ta dos, mas não o foi. 
A im pren sa, hoje, re gis tra: “PT não ob tém con sen so
para Impos to de Ren da”. E, mais do que isso: “Re pro -
va do no pri me i ro tes te, PT não con se gue vo tar a me -
di da pro vi só ria para man ter a alí quo ta de 27,5%”.
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Sr. Pre si den te, quem está sen do re pro va do nes se
im pas se não é o PT, mas o povo bra si le i ro, que de se ja o 
sa lá rio mí ni mo de R$240,00. Não vo ta re mos o au men to 
da alí quo ta do im pos to de ren da nem a con tri bu i ção so -
ci al so bre o lu cro se não fi car ex pli ci ta do o sa lá rio mí ni -
mo de R$240,00. Na Câ ma ra dos De pu ta dos, ocor re rão 
di fi cul da des e, no Se na do Fe de ral, tam bém já an te ve jo
pro ble mas, por que co nhe ço a po si ção do PFL, e essa é
a po si ção do PSDB. Por tan to, terá de fi car cla ro para a
so ci e da de bra si le i ra se o Par ti do dos Tra ba lha do res
mu dou o dis cur so por que ga nhou a ele i ção.

Hou ve uma vo ta ção, no meio do ano, ao en cer -
rar o pri me i ro se mes tre, da LDO, Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as, quan do o PT bri gou por essa ca u sa,
ten do sido es ta be le ci do, com a con cor dân cia de to -
dos os Lí de res, in clu si ve os do PFL e do PSDB, um
sa lá rio mí ni mo de R$240,00.

Ora, o que mu dou des de ju nho, quan do foi apro -
va da essa pro pos ta, até ago ra? Me lho rou a si tu a ção
eco nô mi ca do povo bra si le i ro? Hou ve um ga nho no
sa lá rio das pes so as? Não, pelo con trá rio. Então, sin -
ce ra men te, não en ten do a po si ção do Par ti do dos
Tra ba lha do res. Se seus mem bros pre ten dem de i xar
esse re cur so num fun do para fa zer sus pen se, esta
não é a hora. A po pu la ção bra si le i ra não pode fi car
nes sa si tu a ção até maio, para sa ber quan to será o sa -
lá rio mí ni mo, se o ins tru men to le gal para de fi nir essa
des pe sa é o Orça men to Fe de ral.

Por tan to, faço no va men te um ape lo ao Par ti do
dos Tra ba lha do res, ao Lí der João Pa u lo, na Câ ma ra
dos De pu ta dos, e aos Lí de res do PT no Se na do Fe -
de ral, no in tu i to de que pos sam fle xi bi li zar a pos tu ra
do Par ti do dos Tra ba lha do res a fim de aten der ao
povo bra si le i ro, de fi nir o sa lá rio mí ni mo de R$240,00
e vo tar to das es sas ma té ri as, que im pres cin dem de
apre ci a ção, até o fim do ano.

So li ci to, ain da, a trans cri ção das ma té ri as que
apre sen tam os se guin tes tí tu los: “PT não ob tém con -
sen so para o im pos to de ren da” e “PT não con se gue
vo tar me di da pro vi só ria, re pro va do no pri me i ro tes te”.

Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O

SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210 do Regimento
Interno.)

Lydia Medeiros e Catia Seabra
BRASÍLIA

O PT foi re pro va do no tes te da pri me i ra vo ta -
ção de in te res se di re to do fu tu ro go ver no Lula. O
acir ra men to das crí ti cas pe tis tas à he ran ça que
Luiz Iná cio Lula da Sil va re ce be rá do pre si den te

Fer nan do Hen ri que Car do so me lin drou par ti dos
como o PFL e o PSDB e re a cen deu as di fi cul da des
que in vi a bi li za ram on tem a vo ta ção da Me di da Pro -
vi só ria nº 66, a cha ma da mi nir re for ma tri bu tá ria. Na
vés pe ra, o pró prio Lula dis se que her da ria “um pe -
pi no”. Ontem, no “Bom dia Bra sil”, o lí der do PT na
Câ ma ra, João Pa u lo Cu nha (SP), afir mou que a si -
tu a ção é gra vís si ma. Hoje os pre si den tes do PT,
José Dir ceu, e do PSDB, José Aní bal, re ú nem-se e
de vem ten tar des fa zer o mal-es tar.

Na no i te de ter ça-fe i ra, o acor do fe i to com os par ti -
dos em tor no da me di da pro vi só ria foi des fe i to e as ne -
go ci a ções vol ta ram à es ta ca zero. Di an te do ris co de re -
je i ção em ple ná rio, o PT pe diu pra zo e a vo ta ção foi adi -
a da para a pró xi ma se ma na. A MP as se gu ra va re ce i tas
ex tras de cer ca de R$3 bi lhões ao pror ro gar a co bran ça
da alí quo ta de 27,5% no Impos to de Ren da da pes soa
fí si ca e ele var a alí quo ta da Con tri bu i ção So ci al so bre o
Lu cro Lí qui do (CSLL) de 8% para 9%.

Ain da inex pe ri en te na arte de dri blar im pas ses,
o PT ex pe ri men tou com um mês de an te ce dên cia a
di fi cul da de de con du zir uma vo ta ção cer ca das de
pres sões cor po ra ti vas, em pre sa ri a is e po lí ti cas. O
atra so afe ta rá a vo ta ção do Orça men to de 2003 e o
re ces so do Con gres so.

– O PT está pe din do e ba ten do ao mes mo tem -
po. Quem pede não bate. Usa por fa vor – re a giu o Lí -
der do PSDB na Câ ma ra, Ju tahy Jú ni or (BA).

João Pa u lo con tem po ri zou:
– O PSDB pre ci sa ter cal ma. So mos o novo go -

ver no, te mos um novo pro gra ma e ga nha mos a ele i -
ção para fa zer mu dan ças.

Go ver no ten tou bar rar a vo ta ção
– O pro je to al ter na ti vo à MP re di gi do pelo re la tor

Be ni to Gama (PMDB/BA) co me çou a ruir com a de ci são
dos par ti dos de ti rar da pro pos ta o fim da co bran ça em
cas ca ta das con tri bu i ções do PIS e do Pa sep. Hou ve re a -
ção ime di a ta do go ver no, que ten tou bar rar o an da men to
da vo ta ção, mar ca da para on tem. Além dis so, o PSDB
re sol veu co brar do PT o com pro mis so de Lula com os
go ver na do res tu ca nos de pror ro gar a vi gên cia do Fun do
de Com pen sa ção da Lei Kan dir, que re em bol sa as per -
das dos es ta dos com a isen ção do ICMS nos pro du tos
se mi ma nu fa tu ra dos ex por ta dos. A re no va ção do fun do
cus ta ria R$2,8 bi lhões em 2003.

– Não es ta mos fa zen do chan ta gem. Lula ga ran -
tiu que ten ta ria en con trar re ce i tas para pror ro gar o fun -
do de com pen sa ção – jus ti fi cou o pre si den te da Câ ma -
ra e go ver na dor ele i to de Mi nas, Aé cio Ne ves
(PSDB/MG), que ar ti cu lou a re i vin di ca ção a Lula na re -
u nião com os go ver na do res do PSDB.
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O PFL re u niu a co mis são exe cu ti va e de ci diu usar
um ex pe di en te lar ga men te em pre ga do pelo PT, o pe di -
do de des ta que para vo ta ção em se pa ra do dos ar ti gos
que tra ta vam do Impos to de Ren da e da CSLL.

– Agora eles vão ter de pôr o de

 LYDIA MEDEIROS E CATIA SEABRA, BRASÍLIA

O PT foi reprovado no teste da primeira votação
de interesse direto do futuro governo Lula. O
acirramento das críticas petistas à herança que Luiz
Inácio Lula da Silva receberá do presidente Fernando
Henrique Cardoso melindrou partidos como o PFL e o
PSDB e reacendeu as dificuldades que inviabilizaram
ontem a votação da Medida Provisória nº 66, a
chamada minirreforma tributária. Na véspera, o próprio
Lula disse que herdaria “um pepino”. Ontem, no “Bom
dia Brasil”, o líder do PT na Câmara, João Paulo Cunha
(SP), afirmou que a situação é gravíssima. Hoje os
presidentes do PT, José Dirceu, e do PSDB, José
Aníbal, reúnem-se e devem tentar desfazer o mal-estar.

Na noite de terça-feira, o acordo feito com os
partidos em torno da medida provisória foi desfeito e
as negociações voltaram à estaca zero. Diante do
risco de rejeição em plenário, o PT pediu prazo e a
votação foi adiada para a próxima semana. A MP
assegurava receitas extras de cerca de R$3 bilhões
ao prorrogar a cobrança da alíquota de 27,5% no
Imposto de Renda da pessoa física e elevar a alíquota 
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
de 8% para 9%.

Ainda inexperiente na arte de driblar impasses,
o PT experimentou com um mês de antecedência a
dificuldade de conduzir uma votação cercadas de
pressões corporativas, empresariais e políticas. O
atraso afetará a votação do Orçamento de 2003 e o
recesso do Congresso.

– O PT está pedindo e batendo ao mesmo
tempo. Quem pede não bate. Usa por favor – reagiu o
Líder do PSDB na Câmara, Jutahy Júnior (BA).

João Paulo contemporizou:
– O PSDB precisa ter calma. Somos o novo

governo, temos um novo programa e ganhamos a
eleição para fazer mudanças.

Governo tentou barrar a votação
O projeto alternativo à MP redigido pelo relator

Benito Gama (PMDB/BA) começou a ruir com a
decisão dos partidos de tirar da proposta o fim da
cobrança em cascata das contribuições do PIS e do
Pasep. Houve reação imediata do governo, que
tentou barrar o andamento da votação, marcada para
ontem. Além disso, o PSDB resolveu cobrar do PT o
compromisso de Lula com os governadores tucanos
de prorrogar a vigência do Fundo de Compensação
da Lei Kandir, que reembolsa as perdas dos estados
com a isenção do ICMS nos produtos

semimanufaturados exportados. A renovação do
fundo custaria R$2,8 bilhões em 2003.

– Não estamos fazendo chantagem. Lula
garantiu que tentaria encontrar receitas para prorrogar
o fundo de compensação – justificou o presidente da
Câmara e governador eleito de Minas, Aécio Neves
(PSDB/MG), que articulou a reivindicação a Lula na
reunião com os governadores do PSDB.

O PFL reuniu a comissão executiva e decidiu
usar um expediente largamente empregado pelo PT, o
pedido de destaque para votação em separado dos
artigos que tratavam do Imposto de Renda e da CSLL.

– Agora eles vão ter de pôr o de
PT NÃO OBTÉM CONSENSO PARA IR

Votação da medida provisória que mantém
alíquota de 27,5% é adiada.

• O PT falhou em seu primeiro teste na Câmara
e não conseguiu obter consenso para aprovar a
Medida Provisória 66, que mantém a alíquota de
27,5% para o Imposto de Renda nas faixas salariais
mais altas. A primeira votação de grande interesse
para o governo Lula foi adiada para a semana que
vem. Tucanos ficaram melindrados por Lula ter dito a
sindicalistas que herdará “um pepino” e o PFL decidiu
exigir votação nominal, para constranger os petistas.
O Presidente Fernando Henrique ajudou a articular o
adiamento para evitar a derrota e Tereza Cruvinel.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
será atendido na forma regimental.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O
Senador Olivir Gabardo enviou à Mesa proposição
que, em face do disposto no art. 235, III, a , do
Regimento Interno, será lida na próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Não há
mais oradores inscritos.

Os Srs. Senadores Carlos Patrocínio e Romero
Jucá enviaram discursos à Mesa para serem
publicados na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, grande foi o
destaque dos meios de comunicação à biografia do
matemático John Forbes Nash Jr. A história do
criador da Teoria dos Jogos, intitulada Uma Mente
Brilhante, inspirou o filme homônimo, que esteve por
bastante tempo em cartaz nos principais cinemas do
País. Tanto a película quanto o livro procuraram ser
fiéis à carreira do genial e esquizofrênico Nash, hoje
com 73 anos, que recebeu o Prêmio Nobel em 1994.

Possuir uma mente brilhante é uma das
características marcantes dos psicóticos. Quase
como se um cérebro normal não conseguisse abarcar 
tamanha inteligência. Daí a ruptura, o distanciamento
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da vida real; a criação de um mundo paralelo, onde os
delírios parecem se concretizar, e que pode substituir
a realidade comum.

Caso sejam compreendidos e adequadamente
orientados, esses gênios contribuem, como Nash,
para o progresso da humanidade. Desatendidos, vão
povoar os manicômios, sendo trágicos personagens
de uma existência irreal – como se uma parede de
vidro os separasse dos demais. Manipulados,
tornam-se perigosas marionetes nas mãos dos que
se dedicam às disputas de poder.

O pri me i ro ano do Sé cu lo XXI ter mi nou sob a
ame a ça som bria da fi gu ra de Bin La den e seus ta li -
bãs. Cri a do e tre i na do pe los Esta dos Uni dos, o lí der
afe gão con ti nua a ins pi rar os guer ri lhe i ros da Al-Qa e -
da que es tão de ter mi na dos a lu tar “até o úl ti mo sus pi -
ro”. Osa ma Bin La den, “ter ri vel men te qui e to”, se gun -
do o pre si den te Ge or ge W. Bush, per ma ne ce bas tan -
te pre sen te no ima gi ná rio do mun do oci den tal, por que 
ou sou es ten der seus ten tá cu los so bre a ma i or na ção
do pla ne ta.

Me nos co nhe ci do, mas não me nos pe ri go so, foi
o lí der má xi mo da UNITA (União Na ci o nal para a
Inde pen dên cia To tal de Ango la), Jo nas Sa vim bi, que
mor reu em con fron to com mi li ta res de seu país, em
22 de fe ve re i ro des te ano de 2002. Se gun do os que
com ele con vi ve ram, era um cé re bro bri lhan te, ma s
pe ri go so; tal vez até psi co pa ta.

As in for ma ções so bre esse lí der guer ri lhe i ro
são bas tan te im pre ci sas. O que se sabe ao cer to é
que era fi lho de um pas tor pro tes tan te, es tu dou na
Eu ro pa e foi des ta que du ran te a guer ra fria. For -
mou-se em me di ci na em Lis boa, ou em ciên ci as po -
lí ti cas e ju rí di cas pela Uni ver si da de de La u san ne?
Mor reu aos 65, 67 ou 68 anos? Com 15 ou 17 ti ros?
Com o tem po, os his to ri a do res es cla re ce rão to dos
es ses fa tos.

Hoje, a cer te za é que Sa vim bi – con de co ra do
em 1968 pelo pre si den te Ro nald Re gan, no Sa lão
Oval da Casa Bran ca, como um “com ba ten te da li ber -
da de” – mor reu como um pá ria, en cur ra la do pe las tro -
pas do go ver no; aban do na do pe los an ti gos ali a dos;
cha ma do pe las Na ções Uni das de ter ro ris ta e as sas -
si no de ci vis ino cen tes.

Da mes ma for ma que Osa ma Bin La den, Jo nas
Sa vim bi con tou com o apo io dos Esta dos Uni dos em
sua luta con tra o Mo vi men to Po pu lar pela Li ber ta ção
de Ango la – MPLA, de ten dên cia mar xis ta e pa tro ci -
na do pela União So vié ti ca. A luta pla ne tá ria en tre o
co mu nis mo e o ca pi ta lis mo tra vou-se na que les per di -
dos rin cões da Áfri ca, da mes ma for ma que na Co -
réia, no Vi et nã e no Afe ga nis tão.

Em 1976, ter mi nou a pri me i ra eta pa da guer ra
ci vil em Ango la, com a vi tó ria do MPLA. Em 1979, o
mar xis ta José Edu ar do dos San tos as su miu o po der,

re co nhe ci do pelo Bra sil. Em 1991, José Edu ar do e
Jo nas Sa vim bi fir mam um acor do de paz, que cul mi -
nou com as ele i ções de 1992 – as úni cas já re a li za -
das na que le país. Der ro ta do nas ur nas, Sa vim bi re -
tor nou à luta ar ma da.

Antes pres ti gi a do pe los Esta dos Uni dos, por
Por tu gal e pela Áfri ca do Sul, o lí der da Uni ta, já sem
ne nhu ma ser ven tia no jogo de xa drez in ter na ci o nal,
con ti nu ou sua guer ra par ti cu lar.

Vol tou-se con tra a po pu la ção ci vil – que o re je i -
ta ra nas ele i ções – e con tra as or ga ni za ções de aju da
hu ma ni tá ria que bus ca vam au xi li ar o povo an go la no.
Ata cou es co las, ôni bus, hos pi ta is. A im pren sa re la ta
que, em agos to de 2001, des car ri lou um dos ra ros
trens a ope rar no país e mas sa crou os pas sa ge i ros
que ten ta vam fu gir, ma tan do mais de 250 pes so as.

Para man ter as ati vi da des da UNITA, re cor reu
ao con tra ban do de di a man tes, ar re ca dan do US$4 bi -
lhões na dé ca da pas sa da.

Sua mor te de i xa um sal do trá gi co para o povo
an go la no:

– em con se qüên cia da que la guer ra in sa na,
Ango la, um país re ple to de re cur sos na tu ra is, se tor -
nou uma das mais po bres na ções do mun do;

– os 10 mi lhões de mi nas es pa lha das pelo país,
re sul ta ram em mais de 100 mil mu ti la dos;

– 80% dos 10,4 mi lhões de an go la nos são jo -
vens de ma is para te rem co nhe ci do a paz;

– apro xi ma da men te 3 mi lhões de des lo ca dos vi -
vem na pe ri fe ria das gran des ci da des, em con di ções
su bu ma nas.

Ape sar des sa he ran ça ter rí vel, o de sa pa re ci -
men to de Sa vim bi trou xe a pos si bi li da de de dar fim a
uma guer ra que já ma tou mais de 500 mil pes so as. O
povo so fri do nu tre es pe ran ças de que, em 2005, o tri -
gé si mo ani ver sá rio da in de pen dên cia do país pos s a
ser co me mo ra do em cli ma de paz.

Embo ra o mun do oci den tal não lhe te nha atri bu -
í do a de vi da im por tân cia, a guer ra ci vil an go la na foi,
sem dú vi da, um dos mais vi o len tos con fli tos con tem -
po râ ne os.

Sr. Pre si den te, no bres Se na do ras e Se na do res,
en tre os 170 pa í ses ava li a dos pela Na ções Uni das, a
po si ção de Ango la é a de nú me ro 160. Entre tan to, po -
ten ci al men te é a na ção mais rica do con ti nen te afri ca -
no.

Res sal te-se, po rém, que, nos qua se 27 anos
de luta, a agri cul tu ra – como tudo na que le país –
foi de vas ta da. Pro li fe ra ram so men te as plan ta ções 
de “li am ba (ma co nha), por que as guer ri lhas sem -
pre co bram dos cam po ne ses uma taxa de pro te -
ção ao cul ti vo e so bre a dis tri bu i ção de dro gas,
para fi nan ci ar suas ba ta lhas in ter nas”. Assim afir -
ma Wál ter Ma i cro vitch, em seu ar ti go in ti tu la do
“Nar co ti zar os ex plo ra dos”.
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O Bra sil foi o pri me i ro país a re co nhe cer a in de -
pen dên cia de Ango la, há 25 anos. Hoje, nos so país
tem tudo para ser o ma i or par ce i ro eco nô mi co, po lí ti -
co e cul tu ral da que la na ção.

O povo an go la no ini cia a re cons tru ção da sua
pá tria. E não con se gui rá res sur gir dos es com bros
sem aju da ex ter na, pois os bom bar de i os de Sa vim bi
des tru í ram a hi dre lé tri ca de Ca pan da, além de es tra -
das, pon tes, pré di os pú bli cos, nú cle os de ex plo ra ção
di a man tí fe ra etc.

Sa ú do, por tan to, a de ci são do Go ver no Fe de -
ral de par ti ci par da tre men da ta re fa de so er gui -
men to da pá tria an go la na. É por isso que me or gu -
lho do meu país e do meu povo! Uma vez mais, o
Bra sil se fará pre sen te no mo men to di fí cil em que
um povo vi li pen di a do pro cu ra se pôr de pé fren te
ao mun do. Nos sos téc ni cos, nos sos com pa tri o tas,
lá es ta rão re pre sen tan do o povo bra si le i ro, em pe -
nhan do sua co ra gem e sua for ça, em uma ta re fa de 
paz.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, discutimos
aqui, não faz muito, a necessidade de expansão dos
investimentos em energia renovável, de sorte a
garantir o seu uso mais intensivo e a evitar maiores
agressões ao meio ambiente.

Res tou in du vi do so que a es co lha e ma i or uti li za -
ção des sa fon te ener gé ti ca são as mais re co men da -
das, tam bém por de mons tra rem que as ati vi da des
eco nô mi cas am bi en tal men te sus ten tá ve is já pro mo -
ve ram a cri a ção de cer ca de 14 mi lhões de em pre gos, 
em todo o mun do, no ta da men te na área de ener gia
eó li ca.

Em abo no des se po si ci o na men to, a União da
Agro in dús tria Ca na vi e i ra de São Pa u lo (Uni ca), que
re ú ne algo em tor no de uma cen te na de em pre sas
pro du to ras de açú car e de ál co ol, aca ba de di vul gar
men sa gem na qual de fen de a im por tân cia do cres ci -
men to da pro du ção de ál co ol com bus tí vel, além de
ba ga ço de cana, como fon tes ge ra do ras de ener gia
elé tri ca.

Por ini ci a ti va de seu Con se lho De li be ra ti vo,
men sa gem da Uni ca re ve la que o Esta do de São
Pa u lo re ú ne a pro du ção de 60% de todo o açú car
na ci o nal, me di an te o em pre go de mo der na tec no -
lo gia e de mé to dos avan ça dos de ges tão. Assim, é
res pon sá vel pela ge ra ção de 61% da pro du ção de
ál co ol e da con se qüen te eco no mia de di vi sas, es ti -
ma da em cer ca de US$1,8 bi lhão, anu al men te.

A produção de energia, quer como alimento, quer
como combustível e provedor de eletricidade, a partir da
queima do bagaço de cana, emprega, no campo e nas
usinas, cerca de 400 mil pessoas, ou 40% de todo o
emprego rural daquele Estado, diretamente.

A Unica tem, como se vê, o compromisso de
defender a produção de energia limpa e renovável.
Esse é o caso do álcool combustível, ou etanol, que é
conhecido como um produto limpo e renovável, dessa 
forma contribuindo para diminuir a poluição do ar,
reduzindo substancialmente o seu impacto sobre a
saúde pública.

Em nos so País, a uti li za ção do ál co ol, ain da
que em gran de es ca la, de mons tra me nor emis são
de po lu en tes pela fro ta de ve í cu los, re du zin do
subs tan ci al men te os efe i tos da no sos do mo nó xi do
de car bo no, de óxi dos de en xo fre e de com pos tos
or gâ ni cos tó xi cos, como o ben ze no, o chum bo e
seus de ri va dos.

Acres cen ta a Uni ca, pro ce den te men te, que o ál -
co ol ani dro era em pre ga do como adi ti vo à ga so li na
bra si le i ra nos anos 30. Tem pos de po is, ante a ne ces -
si da de de o País al can çar a au to no mia ener gé ti ca, fo -
ram de sen vol vi dos o Pro gra ma Na ci o nal do Álco ol e o 
pi o ne i ro car ro a em pre gar esse tipo de com bus tí vel,
re sul tan do todo o pro ces so numa ca pa ci da de ins ta la -
da para a pro du ção de 16 bi lhões de li tros de ál co ol,
anu al men te, o que equi va le a 84 mi lhões de bar ris de
pe tró leo, no mes mo pe río do.

Nos dias cor ren tes, são pro du zi dos 10,4 bi -
lhões de li tros do pro du to, a cada ano, en quan to
apro xi ma da men te 3 mi lhões de ve í cu los con so -
mem não mais do que 4,9 bi lhões de li tros/ano de
ál co ol hi dra ta do. Ain da as sim, nos úl ti mos 22 anos,
o País ob te ve, com a subs ti tu i ção de 200 mil bar ris
de ga so li na por dia pelo ál co ol, uma eco no mia de
US$1,8 bi lhão.

Estamos concluindo, Srªs e Srs. Senadores, o
nosso pronunciamento, com o elogio à atuação da
Unica e dos seus representados, acrescentando que
são inúmeros os benefícios da utilização do álcool
como combustível automotivo.

Qu an to à sa ú de dos bra si le i ros, é in dis pen sá -
vel fri sar que, se a fro ta na ci o nal de ve í cu los cres ce
5% cada ano, au men tan do o con su mo em 300 mi -
lhões de li tros, a uti li za ção do ál co ol sem dú vi da re -
duz o efe i to es tu fa, re ti ran do do ar que res pi ra mos
cer ca de um mi lhão de to ne la das de gás car bô ni co,
al ta men te tó xi co para o ho mem.

Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 12 ho ras e 52 
mi nu tos.)
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Ata da 138ª Sessão Não-De li be ra ti va,
em 29 de novembro 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) – De cla ro
aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor 
Jú ni or, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 332, de 2002 (nº 1.018/2002, na ori gem), de
25 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 80, de 2002-CN, que abre ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor do Mi nis té rio da Jus ti ça e do Mi nis -
té rio da De fe sa, cré di to su ple men tar no va lor glo bal
de cen to e ses sen ta e nove mi lhões, se is cen tos e
ses sen ta e sete mil, qui nhen tos e no ven ta e sete re a -
is, para re for ço de do ta ções cons tan tes da Lei Orça -
men tá ria vi gen te, san ci o na do e trans for ma do na Lei
nº 10.575, de 25 de no vem bro de 2002. 

OFÍCIOS DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 688/2002, de 14 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to por in cons ti tu ci o na li da de do Pro je to de
Lei do Se na do nº 113, de 1996 (nº 3.188/97, na que la
Casa), de au to ria do Se na dor Ernan des Amo rim, que
acres cen ta ar ti go à Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de
1990, de ter mi nan do o iní cio ime di a to de in ves ti ga ção
de de sa pa re ci men to de cri an ça e ado les cen te.

Nº 738/2002, de 26 do cor ren te, co mu ni can do a
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 187, de 2001
(nº 5.565/2001, na que la Casa), de au to ria do Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, que de no mi na “Bar ra gem Pa dre Cí ce -
ro” a Bar ra gem do Cas ta nhão, no Esta do do Ce a rá. 

(Pro je to en vi a do à san ção em 26-11-2002)
Nº 739/2002, de 27 do cor ren te, co mu ni can do a

apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 105, de
2001 (nº 5.302/2001, na que la Casa), de au to ria do
Se na dor Gil vam Bor ges, que al te ra o pa rá gra fo úni co
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998,
que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
para au men tar o pra zo de ou tor ga.

(Pro je to en vi a do à san ção em 27-11-2002)

PROJETOS RECEBIDOS
 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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PARECERES

PARECER Nº 1.165, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Ofí cio “S” nº 46,
de 2001(nº 1.631/2001, na Casa de ori -
gem) do Pre si den te da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, que en ca mi nha ques tão de or dem
for mu la da pela De pu ta do Arnal do Ma de i -
ra so bre os arts. 5º e 6º da Re so lu ção nº
24, de 2001, do Se na do Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Jefferson Péres

I – Re la tó rio

O Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos en ca mi -
nhou ao Pre si den te des ta Casa o Ofí cio “S” nº 46, de
2001 (ofí cio SGM/P nº 1.631, de 6 de no vem bro de
2001, na ori gem), no qual se re fe re a ques tão de or dem
le van ta da pelo De pu ta do Arnal do Ma de i ra na ses são
da Câ ma ra dos De pu ta dos de 17 de ou tu bro cor ren te.

Na re fe ri da ques tão de or dem o ilus tre De pu ta do
en ten de que o Se na do Fe de ral, ao apro var a Re so lu ção 
nº 24, de 2001, in va diu as atri bu i ções do Con gres so Na -
ci o nal de dis por so bre ma té ria or ça men tá ria, mor men te
o dis pos to nos arts. 48, II, e 166, ca put. Tal in va são de
com pe tên cia en con tra-se, se gun do o De pu ta do, res tri ta 
aos arts. 5º e 6º da men ci o na da re so lu ção.

A Re so lu ção nº 24, de 2001, au to ri za a Re pú bli -
ca Fe de ra ti va do Bra sil a re a li zar ope ra ções que per -
mi tam o re ce bi men to an te ci pa do de cré di to ex ter no
jun to à Re pú bli ca da Po lô nia, no va lor de US$3,4 bi -
lhões, res pe i ta dos os ter mos da Re so lu ção nº 40, de
1992, que au to ri zou o Po der Exe cu ti vo a ce le brar con -
tra tos bi la te ra is de re es ca lo na men to da dí vi da ex ter -
na po lo ne sa jun to aos cre do res bra si le i ros.

Os arts. 5º e 6º da nor ma ques ti o na da tra tam da
apli ca ção dos re cur sos ob ti dos pe las ope ra ções au to -
ri za das e es tão as sim re di gi dos:

“Art. 5º Obe de ci dos os ter mos da Re so -
lu ção nº 40 de 1992, do Se na do Fe de ral, e
ob ser va das as dis po si ções cons ti tu ci o na is e
le ga is vi gen tes, é a União au to ri za da a ad qui -
rir toda a ti tu la ri da de dos cré di tos e a des ti nar
o va lor de 10% (dez por cen to) do prin ci pal
re fe ri do na men ci o na da Re so lu ção, ao Mi nis -
té rio da De fe sa, em be ne fí cio de qual quer um 
ou de to dos os Co man dos Mi li ta res, em seus
pro gra mas de re a pa re lha men to.

Art. 6º O per cen tu al de 90% (no ven ta
por cen to) dos re cur sos de cor ren tes das

ope ra ções de que tra ta esta Re so lu ção será 
obri ga to ri a men te apli ca do em in ves ti men tos 
cons tan tes de Lei Orça men tá ria Anu al da
União e dis tri bu í do de for ma equâ ni me en tre 
as re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te.”

É o re la tó rio.

II – Aná li se
Nos ter mos do art. 101, V, em con jun to com a

art. 133, am bos do Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral, cabe a esta Co mis são opi nar so bre a pro po si -
ção, en ca mi nha da sob a for ma de ques tão de or dem,
e so bre ela emi tir pa re cer.

A Re so lu ção nº 24, de 2001, foi apro va da pelo
Ple ná rio des ta Casa e pro mul ga da por sua Mesa Di -
re to ra no uso das atri bu i ções pri va ti vas do Se na do
Fe de ral de au to ri zar a re a li za ção de ope ra ções de
cré di to ex ter nas e de dis por so bre li mi tes e con di ções
para as ope ra ções de cré di to in ter nas e ex ter nas de
in te res se da União,con for me ins cri to no in ci so VII do
art. 52 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ver bis:

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

..............................................................
V – au to ri zar ope ra ções ex ter nas de

na tu re za fi nan ce i ra, de in te res se da União,
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Ter ri tó -
ri os e dos Mu ni cí pi os;

..............................................................
VII – dis por so bre li mi tes glo ba is e

con di ções para as ope ra ções de cré di to ex -
ter no e in ter no da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, de suas
au tar qui as e de ma is en ti da des con tro la das
pelo po der pú bli co fe de ral;

............................................................”

A com pe tên cia para dis por so bre o or ça men to
anu al da União, com a san ção do Pre si den te da Re -
pú bli ca, é, se gun do o art. 48, II da Cons ti tu i ção, do
Con gres so Na ci o nal:

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

.. ............................................................
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;

.............................................................”

Novembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  30 23073

    727NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



A for ma de exer cí cio da com pe tên cia aci ma foi
de ta lha da mais adi an te no tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 166. Os pro je tos de lei re la ti vos ao 
pla no plu ri a nu al, às di re tri zes or ça men tá ri -
as, ao or ça men to anu al e aos cré di tos adi ci -
o na is se rão apre ci a dos pe las duas Ca sas
do Con gres so Na ci o nal, na for ma do re gi -
men to co mum.

Pela le i tu ra da Re so lu ção nº 24, de 2001, fica cla -
ro que o Se na do Fe de ral exer ceu sua com pe tên cia pri -
va ti va sem in va dir as atri bu i ções co muns às duas Ca -
sas do Con gres so Na ci o nal. A nor ma sob aná li se, em
par ti cu lar nos arts. 5º e 6º, tra ta ape nas da au to ri za ção
para a re a li za ção de ope ra ções que per mi tam o re ce bi -
men to an te ci pa do de ope ra ção de cré di to e da fi xa ção
de con di ções para a uti li za ção dos re cur sos ob ti dos
com as re fe ri das ope ra ções de an te ci pa ção.

As con di ções es ta be le ci das di zem res pe i to à
apli ca ção de re cur sos em pro je tos já exis ten tes no
Orça men to Ge ral da União. Não há cri a ção de no vos
pro gra mas ou pro je tos, o que, de fato, ca rac te ri za ria a 
in va são de atri bu i ções co muns.

Em face do ex pos to, con clu í mos pelo co nhe ci -
men to da ques tão de or dem ob je to do Ofí cio “S” nº 46, 
de 2001, e no mé ri to pela sua re je i ção.

Sala da Co mis são, 27 de no vem bro de 2002. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Jef fer son Pe res, Re -
la tor – Antonio Carlos Júnior – Olivir Gabardo –
Eduardo Suplicy – Maria do Carmo Alves –
Roberto Freire – Bello Parga – Chico Sartori –
Osmar Dias – Romeu Tuma – Ricardo Santos –
Luiz Pastore – Casildo Maldaner – Leomar Qu in ta -
ni lha – Benício Sampaio.

Do cu men tos ane xa dos pela Se cre tá ria-Ge ral 
da Mesa nos ter mos do art. 250 pa rá gra fo úni co
do Re gi men to Inter no.

Ofí cio nº S/46, de 2001

SGM/P nº 1.631/01 

Bra sí lia, 6 de no vem bro de 2001

Se na do Fe de ral
À Co mis são de CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E

CIDADANIA
A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Re fi ro-me à Qu es tão de Ordem for mu la da pelo

De pu ta do Arnal do Ma de i ra na ses são da Câ ma ra dos 

De pu ta dos de 17 de ou tu bro do cor ren te (có pia ane -
xa), para so li ci tar a Vos sa Exce lên cia que in for me a
esta Casa so bre as dis po si ções cons tan tes dos arts.
5º e 6º da Re so lu ção nº 24, de 17 de ou tu bro de 2001, 
do Se na do Fe de ral, as qua is, se gun do o De pu ta do,
re pre sen tam in va são de com pe tên cia do Con gres so
Na ci o nal, ten do em vis ta o dis pos to nos arts. 48, in ci -
so II, e 166, ca put, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Co lho o en se jo para re no var a Vos sa Exce lên cia 
pro tes tos de ele va do apre ço e dis tin ta con si de ra ção.
– Aé cio Ne ves, Pre si den te.

Ofi cie-se ao Pre si den te do Se na do
Fe de ral so li ci tan do in for ma ções so bre o as -
sun to.

Ofi cie-se ao au tor da ques tão de or -
dem e, após, pu bli que-se.

Em 6-11-01. – Aé cio Ne ves, Pre si den te.

O SR. ARNALDO MADEIRA  – Sr. Pre si den te, 
peço a pa la vra para uma ques tão de or dem.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) – Tem V. Exª
a pa la vra.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB – SP.
Qu es tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, a Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, no art. 52, in ci -
so V, de fi ne as com pe tên ci as do Se na do da Re pú bli -
ca. Art. 52, in ci so V – au to ri zar ope ra ções ex ter nas de 
na tu re za fi nan ce i ra, de in te res se da União, dos Esta -
dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Ter ri tó ri os e dos Mu ni cí -
pi os; Sr. Pre si den te, cha mo a aten ção de V. Exª e dos
Srs. Par la men ta res quan to à cla re za do dis po si ti vo
cons ti tu ci o nal: “au to ri zar ope ra ções ex ter nas de na tu -
re za fi nan ce i ra”. Ontem, o Se na do Fe de ral apro vou o
Pro je to de Re so lu ção nº 48, de 2001, que au to ri za a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a re a li zar ope ra ções
que per mi tam o re ce bi men to an te ci pa do de cré di tos
ex ter nos jun to à Re pú bli ca da Po lô nia, no mon tan te
anu al de 3,4 bi lhões de dó la res. Esta mos di an te de
fato cons ti tu ci o nal de com pe tên cia do Se na do Fe de ral.
Ocor re que o art. 48 da Cons ti tu i ção Fe de ral tam bém
de ter mi na ser de com pe tên cia do Con gres so Na ci o -
nal apro var o Orça men to, o Pla no Plu ri a nu al e a Lei
de Di re tri zes Orça men tá ri as; O art. 166 de ter mi na as
com pe tên ci as da Co mis são Mis ta de Orça men to do
Con gres so Na ci o nal, den tre as qua is está a apre ci a -
ção do Orça men to, do Pla no Plu ri a nu al e da Lei de Di -
re tri zes Orça men tá ri as, ma té ri as que se rão en ca mi -
nha das ao ple ná rio do Con gres so Na ci o nal. O Se na -
do apro vou on tem essa re so lu ção, cujo art. 6º de ter -
mi na – e cha mo aten ção para os seus ter mos – que o
per cen tu al de 90% dos re cur sos de cor ren tes das

23074 Sá ba do  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002728    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ope ra ções de que tra ta essa re so lu ção será obri ga to -
ri a men te apli ca do em in ves ti men tos cons tan tes de
Lei Orça men tá ria anu al da União e dis tri bu í dos de for -
ma equâ ni me en tre as Re giões Nor te, Nor des te e
Cen tro-Oes te. E no art. 5º, de for ma au to ri za ti va, pos -
si bi li ta a União a des ti nar 10% do prin ci pal da men ci o -
na da re so lu ção ao Mi nis té rio da De fe sa. Sr. Pre si den -
te, es ta mos di an te de pro ble ma emi nen te men te téc ni -
co e que en vol ve ques tão cons ti tu ci o nal. A com pe tên -
cia do Se na do é apro var as ope ra ções fi nan ce i ras ex -
ter nas. Quem apro va o Orça men to são o Con gres so
Na ci o nal e a Co mis são de Orça men to do Con gres so
Na ci o nal. Ao es ti pu lar o Con gres so na re so lu ção, a
des ti na ção de re cur so de uma ope ra ção fi nan ce i ra
está in va din do com pe tên ci as dele. O Se na do da Re -
pú bli ca está de ter mi nan do onde é que o Con gres so
Na ci o nal apli ca rá os re cur sos, ex clu in do a par ti ci pa -
ção dos De pu ta dos na de fi ni ção or ça men tá ria, na
fon te de re cur so e prin ci pal men te na sua des ti na ção.
Qu an to à fon te de re cur so, tudo bem. Tra ta-se de ope -
ra ção ex ter na de cré di to. É com pe tên cia do Se na do.
Com re la ção à des ti na ção do re cur so, é algo que
com pe te ao Con gres so Na ci o nal, por tan to, a De pu -
ta dos e Se na do res e não ape nas ao Se na do da Re -
pú bli ca. É a  ques tão de ques tão de or dem que sus ci -
to a V. Exª. Não sei o en ca mi nha men to que V. Exª dará 
a ela. Ima gi no que po de ria en ca mi nhá-la ao Con gres -
so Na ci o nal ou à Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça
e de Re da ção da Câ ma ra dos De pu ta dos para ma ni -
fes tar-se a res pe i to. Sr. Pre si den te, tra ta-se de ques -
tão re le van te acer ca de com pe tên ci as.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo co/PSB – 
MA) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para con tra di tar.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) – Tem a pa -
la vra V. Exª.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo co/PSB – 
MA. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, não
que ro en trar no mé ri to quan to aos as pec tos cons ti tu -
ci o na is le van ta dos pelo De pu ta do Arnal do Ma de i ra,
re fe ren tes à com pe tên cia do Se na do Fe de ral, mas a
Câ ma ra não pode ser cor re ge do ra dele. Se o as sun to
en vol ve in va são pelo Se na do Fe de ral da com pe tên -
cia do Con gres so Na ci o nal, pa re ce-me que a ques tão 
de or dem te ria de ser sus ci ta da em ses são con jun ta.
Peço a V. Exª en tão que não co nhe ça da ques tão de
or dem.

O SR. JOÃO CALDAS (Blo co/PL – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) – Tem a pa -
la vra V. Exª.

O SR. JOÃO CALDAS (Blo co/PL – AL. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ba se a -
do no que dis se o De pu ta do José Anto nio Alme i da, a
ques tão é dis cu tí vel. A Cons ti tu i ção foi fron tal men te
fe ri da, até por que a Co mis são Mis ta de Orça men to é
a úni ca pres cri ta na Car ta Mag na. A ques tão de or -
dem será dis cu ti da no Con gres so Na ci o nal ou na Co -
mis são de Orça men to, mas o Se na do não pode usur -
par com pe tên cia do Con gres so, da Câ ma ra dos
De pu ta dos, nem dele pró prio. Sr. Pre si den te, não po -
de mos abrir esse pre ce den te.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) – Com pre -
en do que, na ver da de, a ques tão de or dem apre sen -
ta da pelo De pu ta do Arnal do Ma de i ra tem como ob je -
ti vo pri o ri tá rio cha mar a aten ção para de ci são que jul -
ga equi vo ca da, por que es ta ria aden tran do atri bu i -
ções que não se ri am ex clu si vas do Se na do. Esta
Mesa a re ce be para exa mi ná-la sob o pon to de vis ta
téc ni co e, pos te ri or men te, ava li ar se há da Mesa da
Câ ma ra dos De pu ta dos al gu ma de ci são a ser to ma -
da. Se não hou ver, ca mi nha re mos cer ta men te na di -
re ção da su ges tão do De pu ta do José Anto nio Alme i -
da, qual seja, o en ca mi nha men to da ques tão ao Con -
gres so Na ci o nal. Não há ra zão para não a re ce ber e a
exa mi nar tec ni ca men te com isen ção ne ces sá ria.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) – Srs. Par -
la men ta res, pas so nes te ins tan te a res pon der às
ques tões de or dem for mu la das na ses são de on tem a 
esta Pre si dên cia, tra tan do de vo ta ção re cen te men te
ocor ri da nes te ple ná rio. Cha mo a aten ção dos meus
pa res para esta de ci são, que to ma re mos em con jun -
to, se for esta a com pre en são ma jo ri tá ria da Casa.

Srs. De pu ta dos, na ses são de on tem fo ram for -
mu la das di ver sas ques tões de or dem acer ca da vo ta -
ção da emen da do Se na do Fe de ral ao Pro je to de Re -
so lu ção nº 1, de 1999, do Con gres so Na ci o nal.

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Ra mez Te bet, Pre si den te, nos ter mos do art. 48,
item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº 24, DE 2001

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a re a li zar ope ra ções que per mi tam
o re ce bi men to an te ci pa do de cré di to ex -
ter no jun to à Re pú bli ca da Po lô nia, no
mon tan te atu al de US$3,400,000,000.00
(três bi lhões e qua tro cen tos mi lhões de
dó la res nor te-ame ri ca nos), na for ma dos
con tra tos as si na dos com o Bank Hand -
lowy w Wars za wie S.A., a par tir de di re tri -
zes es ta be le ci das na Ata de Enten di men -
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tos, no âm bi to do cha ma do Clu be de Pa -
ris e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a União au to ri za da a re a li zar ope ra -

ções que per mi tam o re ce bi men to an te ci pa do de cré -
di to ex ter no jun to à Re pú bli ca da Po lô nia, no mon tan -
te atu al de US$3,400,000,000.00 (três bi lhões e qua -
tro cen tos mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), con -
subs tan ci a do nos con tra tos ce le bra dos en tre o Ban co 
Cen tral do Bra sil e o Bank Hand lowy w Wars za wie
S.A., a par tir de di re tri zes es ta be le ci das na Ata de
Enten di men tos, no âm bi to do cha ma do Clu be de Pa -
ris e do Acor do Bi la te ral apro va do pela Re so lu ção
nº 40, de 1992, do Se na do Fe de ral.

§ 1º As ope ra ções a que se re fe re o ca put des te
ar ti go po de rão ser re a li za das me di an te as op ções de
se cu ri ti za ção, de ven da, de re com pra pelo de ve dor
ou pela Re pú bli ca da Po lô nia, ou, ain da, de uma com -
bi na ção en tre as ope ra ções men ci o na das.

§ 2º A es co lha en tre as op ções a que se re fe re o
§ 1º de ve rá con si de rar, no mí ni mo, as se guin tes con -
di ções:

I – ob ten ção do ma i or vo lu me de re cur sos an te -
ci pa dos do va lor no mi nal do cré di to, em ter mos de va -
lor pre sen te lí qui do, sem pre ju í zo da mi ni mi za ção do
ris co de exe cu ção; e 

II – taxa de des con to efe ti va do va lor do cré di to
van ta jo sa para o País, es pe ci al men te em re la ção ao
cus to de cap ta ção de re cur sos ex ter nos pela União.

Art. 2º É a União au to ri za da a con tra tar ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras para a exe cu ção das ope ra ções de
que tra ta esta re so lu ção.

Pa rá gra fo úni co. As ins ti tu i ções fi nan ce i ras que
vi e rem a ser con tra ta das se rão re mu ne ra das to man -
do-se por base os ní ve is pra ti ca dos no mer ca do in ter -
na ci o nal. 

Art. 3º O Ban co Cen tral do Bra sil, na qua li da de
de agen te do Te sou ro Na ci o nal, será o res pon sá vel
pela exe cu ção das ope ra ções de que tra ta esta Re so -
lu ção.

Art. 4º O Ban co Cen tral do Bra sil de ve rá pres tar
con tas ao Se na do Fe de ral me di an te o en vio de re la tó -
rio cir cuns tan ci a do so bre as ope ra ções re a li za das.

Pa rá gra fo úni co. O re la tó rio de pres ta ção de
con tas de ve rá ser en vi a do em até 20 (vin te) dias úte is
con ta dos a par tir da data da li qui da ção da ope ra ção,
de for ma abran gen te e ana lí ti ca, e con tem plar, ne ces -
sa ri a men te, as se guin tes in for ma ções:

I – des cri ção das ca rac te rís ti cas da ope ra ção, da
sua exe cu ção, e das con di ções de mer ca do vi gen tes;

lI – aná li se fi nan ce i ra da ope ra ção, de ta lhan do
os be ne fí ci os ob ti dos, a taxa de des con to efe ti va apli -
ca da na an te ci pa ção do cré di to e o cál cu lo do va lor
re ce bi do; e

III – có pia da do cu men ta ção re la ti va a cada ope -
ra ção re a li za da.

Art. 5º Obe de ci dos os ter mos da Re so lu ção
nº 40, de 1992, do Se na do Fe de ral, e ob ser va das as
dis po si ções cons ti tu ci o na is e le ga is vi gen tes, é a
União au to ri za da a ad qui rir toda a ti tu la ri da de dos
cré di tos e a des ti nar o va lor de 10% (dez por cen to)
do prin ci pal re fe ri do na men ci o na da Re so lu ção, ao
Mi nis té rio da De fe sa, em be ne fí cio de qual quer um ou 
de to dos os Co man dos Mi li ta res, em seus pro gra mas
de re a pa re lha men to.

Art. 6º O per cen tu al de 90% (no ven ta por cen to)
dos re cur sos de cor ren tes das ope ra ções de que tra ta
esta re so lu ção será obri ga to ri a men te apli ca do em in -
ves ti men tos cons tan tes de Lei Orça men tá ria Anu al
da União e dis tri bu í do de for ma equâ ni me en tre as re -
giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te.

Art. 7º O pra zo para o exer cí cio des ta Re so lu ção 
é de 540 (qui nhen tos e qua ren ta) dias, a con tar de
sua pu bli ca ção.

Art. 8º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. 

Se na do Fe de ral, 17 de ou tu bro de 2001. – 
Se na dor Ra mez Te bet, Pre si den te do Se na do Fe de ral.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal
Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a

san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre 
to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci -
al men te so bre:

....................................................................................
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;

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:
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I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -
dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;

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

SEÇÃO III
Da Câ ma ra dos De pu ta dos

Art. 51. Com pe te pri va ti va men te à Câ ma ra dos
De pu ta dos:

I – au to ri zar, por dois ter ços de seus mem bros,
a ins ta u ra ção de pro ces so con tra o Pre si den te e o
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca e os Mi nis tros de
Esta do;

II – pro ce der à to ma da de con tas do Pre si den te
da Re pú bli ca, quan do não apre sen ta das ao Con gres -
so Na ci o nal den tro de ses sen ta dias após a aber tu ra
da ses são le gis la ti va;

III – ela bo rar seu re gi men to in ter no;
IV – dis por so bre sua or ga ni za ção, fun ci o na -

men to, po lí cia, cri a ção, trans for ma ção ou ex tin ção
dos car gos, em pre gos e fun ções de seus ser vi ços, e
a ini ci a ti va de lei para fi xa ção da res pec ti va re mu ne -
ra ção, ob ser va dos os pa râ me tros es ta be le ci dos na
lei de di re tri zes or ça men tá ri as; e

V – ele ger mem bros do Con se lho da Re pú bli ca,
nos ter mos do art. 89, VII.

SEÇÃO IV
Do Se na do Fe de ral

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

I – pro ces sar e jul gar o Pre si den te e o
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca nos cri mes de res -
pon sa bi li da de, bem como os Mi nis tros de Esta do e 
os Co man dan tes da Ma ri nha, do Exér ci to e da Ae -
ro náu ti ca nos cri mes da mes ma na tu re za co ne xos
com aque les;

II – pro ces sar e jul gar os Mi nis tros do Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral, o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú -
bli ca e o Advo ga do-Ge ral da União nos cri mes de
res pon sa bi li da de;

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

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

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

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

IV – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 
ar güi ção em ses são se cre ta, a es co lha dos che fes de
mis são di plo má ti ca de ca rá ter per ma nen te;

V – au to ri zar ope ra ções ex ter nas de na tu re za fi -
nan ce i ra, de in te res se da União, dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral, dos Ter ri tó ri os e dos Mu ni cí pi os;

VI – fi xar, por pro pos ta do Pre si den te da Re pú -
bli ca, li mi tes glo ba is para o mon tan te da dí vi da con so -
li da da da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os;

VII – dis por so bre li mi tes glo ba is e con di ções
para as ope ra ções de cré di to ex ter no e in ter no da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí -
pi os, de suas au tar qui as e de ma is en ti da des con tro la -
das pelo po der pú bli co fe de ral;

VIII – dis por so bre li mi tes e con di ções para a
con ces são de ga ran tia da União em ope ra ções de
cré di to ex ter no e in ter no;

IX – es ta be le cer li mi tes glo ba is e con di ções
para o mon tan te da dí vi da mo bi liá ria dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os;

X – sus pen der a exe cu ção, no todo ou em par te,
de lei de cla ra da in cons ti tu ci o nal por de ci são de fi ni ti va 
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral;

XI – apro var, por ma i o ria ab so lu ta e por voto se -
cre to, a exo ne ra ção, de ofí cio, do Pro cu ra dor-Ge ral
da Re pú bli ca an tes do tér mi no de seu man da to;

XII – ela bo rar seu re gi men to in ter no;
XIII – dis por so bre sua or ga ni za ção, fun ci o na -

men to, po lí cia, cri a ção, trans for ma ção ou ex tin ção
dos car gos, em pre gos e fun ções de seus ser vi ços e 
fi xa ção da res pec ti va re mu ne ra ção, ob ser va dos os
pa râ me tros es ta be le ci dos na lei de di re tri zes or ça -
men tá ri as;

XIV – ele ger mem bros do Con se lho da Re pú bli -
ca, nos ter mos do art. 89, VII.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos pre vis tos nos in ci -
sos I e II, fun ci o na rá como Pre si den te o do Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral, li mi tan do-se a con de na ção,
que so men te será pro fe ri da por dois ter ços dos vo -
tos do Se na do Fe de ral, à per da do car go, com ina bi -
li ta ção, por oito anos, para o exer cí cio de fun ção pú -
bli ca, sem pre ju í zo das de ma is san ções ju di ci a is
ca bí ve is.

PARECER Nº 1.166, 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 226, de
2000 (nº 483/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a
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con ces são ou tor ga da à Rá dio Re cord de
Cu ri ti ba 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 Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Álva ro Dias
Re la tor ad hoc: Se na dor Oli vir Ga bar do

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 226, de 2000 (nº 483, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são ou tor ga da à Rá dio Re cord
de Cu ri ti ba 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 Cu ri ti ba,
Esta do do Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 631, de
1994, 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 8 de
agos to de 1994, 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 Re cord de Cu ri ti ba Ltda., (cf. fl. 
168):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
 
• João Ba tis ta Ra mos da Sil va 10.500
• Pa u lo Ro ber to Vi e i ra Gu i ma rães  10.500
• So lan ge de Brit to Amant hea Gu i ma rães         9.000
To tal de Co tas 30.000

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, 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis -
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção 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, ori en -
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na 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 os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de
pre ten den te e 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 da Co -
mis são de Edu ca ção.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to
le gis la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre -
ce i tua o art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na -
do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti -
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 226, de 2000 não de tec tou 
vi o la ção 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, e não ha ven -
do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li -
da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela APROVAÇÃO 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, 26 de no vem bro de 2002. – 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

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

....................................................................................
Art 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal: 
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art.  223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.167, 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 230, de
2002 (nº 1.198/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM San ta
Rita – Um Bem da Co mu ni da de 99,9 MHZ a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de San ta Cruz, Esta do do
Rio Gran de do Nor te.

Relatora: Se na do ra Marina Silva

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 230, de 2002 (nº 1.198, 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 Rá dio Co mu ni tá ria EM San ta Rita – Um 
Bem da Co mu ni da de 99,9 MHZ a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de San ta Cruz,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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 481,
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. 223, § 3º,
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 Rá dio Co -
mu ni tá ria FM San ta Rita – Um Bem da Co mu ni da de
99,9 MHZ (cf fl. 30):

 •  Pre si den te – Hugo Ta va res Du tra
  •  Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro – Ra i -

mun do Re ja ne de Car va lho
 • Di re tor de Pro gra ma ção e Even tos Fe li zar do

Maia Fer re i 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, o De pu ta do Be ni to Gama.

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 230, de 2002, não con tra ria
as 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 Rá dio Co mu ni tá ria FM San ta Rita – Um
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Bem da Co mu ni da de 99,9 MHZ aten deu os de ma is 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 APROVAÇÃO 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, 26 de no vem bro de 2002. –
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

....................................................................................
CAPÍTULO V

Da Co mu ni ca ção So ci al
....................................................................................

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.168, 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 306, de
2002 (nº 1.450/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são à Rá dio Ru ral de con cór dia 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 Con cór dia, 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 306, de 2002 (nº 1.450, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são à Rá dio Ru ral de Con cór dia
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 Con cór dia,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.419,
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 29 de
se tem bro 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, que le vou ao seu de fe ri men to.

III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS no 306, 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 Ru ral de Con cór dia
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, 26 de no vem bro 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 de con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

PARECER Nº 1.169, 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 312, de
2002 (nº 1.553/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Assis ten ci al Cul tu ral Pa dre
Deó cli des a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Aca ri,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Re la to ra: Se na do ra Ma ri na Sil va
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 312, de 2002 (nº  1.553, 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 Assis ten ci al Cul tu ral Pa dre Deó cli -
des a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Aca ri, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 702, 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 38, de 22 de
fe ve re i ro de 2001, 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. 223, § 3º, 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 Assis ten -
ci al Cul tu ral Pa dre Deó cli des (cf fl. 37):

• 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 rio – Ju a rez Alves da Sil va
• 2º Se cre tá rio – José Re na to Dan tas Ara ú jo
• 1ª Te sou re i ra – Ma ria He le na Dan tas de Me de i ros
• 2ª Te sou re i ra – Ma ria Sa lé sia Fer nan des
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 Nar 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.

III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS nº 312, de 2002, não con tra ria 
as 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 Assis ten ci al Cul tu ral Pa dre Deó cli -
des aten deu os de ma is 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, 26 de no vem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ma ri na Sil va, Re la to ra.
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CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.170, 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  316, de
2002 (nº 1.607/2002, 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, Edu ca ci o nal e Rá -
dio Co mu ni tá ria de Pi ra be i ra ba a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Jo in vil le, 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 o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo no 316, de 2002 (nº 1.607, de 2002, 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, Edu ca ci o nal e Rá dio Co -
mu ni tá ria de Pi ra be i ra ba a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Jo in vil le, Esta do de
San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 970, 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 808,
de 28 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. 223,
§ 3º, 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,
Edu ca ci o nal e Rá dio Co mu ni tá ria de Pi ra be i ra ba (cf.
fl. 18):
 Pre si den te  Sid ney Sa bel
 Vice-Pre si den te  Ado lar Eich holz
 Pri me i ro Se cre tá rio  Íris Eber hardt Boldt
 Se gun do Se cre tá rio  Adi val Fri e de mann
 Pri me i ro Te sou re i ro  Jair Dum ke
 Se gun do Te sou re i ro  Van der lei De sor di
 Di re tor de Pro gra ma ção  Dir ceu Mi ran da

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 Co ro as se So bri 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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS no 316, 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, Edu ca ci o -
nal e Rá dio Co mu ni tá ria de Pi ra be i ra ba 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, 26 de no vem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Ca sil do Mal da ner,
Re la tor.
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CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.171, 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 320, de
2002 (nº 1.484/2001, 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 fu so ra São Jo a quim
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
São Jo a quim, 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 320, de 2002 (nº 1.484, 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 fu so ra São Jo a -
quim 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 São Jo a quim,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 305, 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 do De cre to de 26 de
mar ço de 2001, 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 à di re ção da Rá dio Di fu so ra São
Jo a quim Ltda., (cf. Fl. 117):

 Di re tor Ge ral  Se bas tião Sou za Vi e i ra
 Di re tor Admi nis tra ti vo  Ro gé rio Pe re i ra
 Di re tor Co mer ci al           Flá vio Ro dri gues Mar tins.

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 Fran cis tô nio Pin to.

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 320, 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 fu so ra São Jo -
a quim 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, 26 de no vem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te, – Ca sil do Mal da ner,
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 1.172, 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 330, de
2002 (nº 1.548/2001, 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 Ra di o di fu são Co mu ni tá ria 
de Urus san 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 Urus -
san ga, 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 o Pro je to de De cre to

Le gis la ti vo nº 330, de 2002 (nº 1.548, 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 Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Urus -

san 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 Urus san ga, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.604, 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 472, de 14 do 
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. 223, § 3º, 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 de Ra di o -
di fu são Co mu ni tá ria de Urus san ga (cf. fls. 31/36):
Co or de na dor         Alge mi ro da Sil va Da ma sio Fi lho
 Vice-Pre si den te  Luiz Ji us ti
 Se cre tá rio                 João Aldony Alfre do Li ba nio
 2º Se cre tá rio  Ruy Sil vi no
 Te sou re i ro  Jair Mi ran da
 2º Te sou re i ro  Rosa Mi o tel lo

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 Sér gio Reis.

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 330, 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 Ra di o di fu são Co mu ni tá -
ria de Urus san 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, 26 de no vem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Ca sil do Mal da ner,
Re la tor.
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CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.173, 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 335, de
2002 (nº 1.262/2001, 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 Co mu ni tá -
ria de Cam po Ale gre – SC a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Cam po Ale gre, Esta do de 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 o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 335, de 2002 (nº 1.262, 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 Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria de Cam -
po Ale gre – SC a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Cam po Ale gre, Esta do de
San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 313, 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 739,
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. 223,
§ 3º, 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 Co mu -
ni ca ção Co mu ni tá ria de Cam po Ale gre – SC (cf fls.
30/31):

Pre si den te                  Ma no lo Ro dri guez Del Olmo
Vice-Pre si den te  Má rio Hack
Se cre tá rio Ge ral  Lu ci la i ne Mók fa
Vice-Se cre tá rio  Né dia Ma ria Schef fer
Te sou re i ro      Adri a na Apa re ci da Pykosz Rus zack
Vice-Te sou re i ro  Eu gê nio João Herbst
Di re tor de Co mu ni ca ção  Ma u rí cio Mul ler.

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 Bor ba.

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 335, 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 Co mu ni ca ção Co -
mu ni tá ria de Cam po Ale gre – SC 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, 26 de no vem bro de 2002.
Ri car do San tos, Pre si den te – Ca sil do Mal da ner,
Re la tor.
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CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.174, 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 373, de
2002 (nº 1.342/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio Ti ra den tes 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
Iran du ba, Esta do do Ama zo nas.

Re la to ra: Se na do ra Ma ri na Sil va

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 373, de 2002 (nº 1.342, 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 Ti ra den tes 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 Iran du ba, Esta do do Ama zo nas.

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 612,
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. 223, § 3º, 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 Ti ra den tes Ltda.,, (cf. fl. 9):
Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

Ro nal do Lá za ro Ti ra den tes  49.000
Rui Wan der ley Ti ra den tes 1.000
To tal de Co tas  50.000

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, o De pu ta do Be ni to Gama.

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
Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do

Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis -
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção 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, ori en ta-se, nes -
ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e pe los cri té ri -
os es ta be le ci dos na 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 os ele men tos a 
se rem in for ma dos pela en ti da de pre ten den te e 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 da Co mis são de Edu ca ção.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de os
re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com pe tên -
cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con gres so
Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223 da Cons ti tu i -
ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to não con tra ria pre -
ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a
ob je tar no to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS nº 373, de 2002, não de tec tou 
vi o la ção 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, e não ha ven -
do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da -
de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, 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, 26 de no vem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ma ri na Sil va, Re la to ra.
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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 cor 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 cão 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 per mis são,
ar tes de ven ci do pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

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

PARECER Nº 1.175, 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 374, de
2002 (nº 1.369/2001, 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 Artís ti ca e Cul -
tu ral de Ana mã (ACAMÃ) a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Ana mã, Esta do do Ama zo nas.

Re la to ra: Se na do ra Ma ri na Sil va

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 374, de 2002 (nº 1.369, 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 Artís ti ca e Cul tu ral de Ana -
mã (ACAMÃ) a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ana mã, Esta do do Ama zo nas.

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 747,
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. 223,
§ 3º, 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 Co mu ni tá ria
Artís ti ca e Cul tu ral de Ana mã (ACAMÃ) (cf. fl. 20):
Pre si den te                       Val de mir Câ ma ra da Sil va
Vice-Pre si den te Ivan Aze ve do Ja ques
Te sou re i ro                          José Bran dão de Mou ra
Se cre tá rio               Fran cis co Ma ri nho 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 in for 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 Gil mar Ma cha do.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

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 374, de 2002, não con tra ria
as 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 Artís ti ca e Cul tu ral de Ana mã
(ACAMÃ,) aten deu os de ma is 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, 26 de no vem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te  – Ma ri na Sil va Re la to ra.
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....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.176, DE 2002 

Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, so bre 
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 399, de
2002 (nº 1.320/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Ver de Vida a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Can dói, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias
Re la tor ad hoc: Se na dor Oli vi er Ga bar 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 399, de 2002 (nº 1.320, 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 Ver de Vida a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Can dói, Esta do do
Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 624, 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 144,
de 26 de mar ço de 2001, 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 Ver de
Vida (cf fl. 26):

Pre si den te  Car los Ce zar Alves
Vice-Pre si den te             Val dir Fo ga ça dos San tos
Pri me i ra Se cre tá ria Ede nil ce Ro cha
Se gun do Se cre tá rio Luiz Antô nio Mo res ki
Pri me i ra Te sou re i ra Eli sa Ter nows ki Fre i tas
Se gun do Te sou re i ro Luiz Car los Ba tis tel lo

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 Luiz 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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 399, 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 Ver de Vida 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, 26 de no vem bro de 2002.
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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. E da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

 PARECER Nº  1.177,  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 429, de
2002 (nº 1.611/2002, 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, Artís ti ca e Cul -
tu ral Ca tan du ven se a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ca tan du vas, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Álva ro  Dias
Re la tor ad hoc:  Se na dor Oli vir Ga bar 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 429, de 2002 (nº 1.611, de 2002, 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, Artís ti ca e Cul tu ral Ca tan -
du ven se a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ca tan du vas,

Esta do do Pa ra ná.
Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 970, 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 96, de
22 de fe ve re i ro de 2001, 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. 223, § 3º, 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 Co mu ni -
tá ria, Artís ti ca e Cul tu ral Ca tan du ven se (cf fl. 37):
Pre si den te  Olan dir Ro que Ri be i ro da Sil va

Vice-Pre si den te            Fran cis co Alves de Mou ra
Se cre tá rio  José Car los dos San tos
Vice-Se cre tá rio  Mi guel Ide
Te sou re i ro Ama ril do Trom bet ta
Vice-Te sou re i ro  Hé lio João Ber nartt
Di re tor Admi nis tra ti vo  Lin de mar Prim
Vice-Di re tor Admi nis tra ti vo  Sil vio 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, o 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 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.

Novembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  30 23099

    753NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 429, de 2002, não con tra -
ria as 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, Artís ti ca e Cul -

tu ral Ca tan du ven se aten deu aos de ma is 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, 26 de no vem bro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

1988

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.178, 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 431, de
2002 (nº 1.343/2001, 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 de Pé ro la a exe cu tar 
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de  de Pé ro la, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias
Re la tor ad noc. Se na dor Oli vi er Ga bar 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 431, de 2002 (nº 1.343, 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 de Pé ro la a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pé ro la, Esta do 
do Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.819,
de 2000, o Pre si den te de 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 671,
de 25 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. 223, § 3º,
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
de Pé ro la (cf fls. 10-12):

Pre si den te                        José Fran cis co Be sa gio
Vice-Pre si den te          Luiz Cláu dio Lyria Mon te i ro
1º Se cre tá rio                  Ade il do Pe dro dos San tos
2º Se cre tá rio                Ja ne te Wen ces lau Mar ques
1º Te sou re i ro Jair Pe dro San ti não
2º Te sou re i ro                 Ail ton Fran cis co da Cos ta
Di re tor de Co mu ni ca ção   Ge cil da Cor re da to Lyria
Di re tor de Espor tes      Ama ril do Apa re ci do Tho ma zett

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 Ma u rí lio Fer re i ra
Lima.

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, ori en ta-se, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e pe los cri té ri os es ta -
be le ci dos na 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 urna 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 da 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 431, de 2002, não con tra ria 
as 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 tam bém ca rac -
te ri za do que a Asso ci a ção Cul tu ral de Pé ro la aten deu 
aos de ma is 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, 26 de no vem bro de 2002. –
Pre si den te,       Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
 FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

SEÇÃO II

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e
renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos
sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo 
do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento da
mensagem.
§ 2º  A não-renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, na forma dos parágrafos
anteriores.
....................................................................................

PARECER Nº 1.179, DE 2002

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 434, de
2002 (nº 1.613/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Fundação Cesumar, para
executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Maringá Estado do Paraná.

Relator: Senador Alvaro Dias
Relator ad hoc: Senador Olivir Gabado

I  – Relatório

Por meio da Mensagem Presidencial nº 992, de
2001, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal, ato constante da Portaria nº
154, de 27 de março de 2001, que outorga permissão

à Fundação Cesumar para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, com fins
exclusivamente educativos, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de
Maringá, Estado do Paraná.

Nos termos do art. 16, § 10, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, a outorga será concedida mediante
autorização do Senhor Presidente da República e
formalizada sob a forma de convênio, após a
aprovação do Congresso Nacional, conforme
disposto no art. 223 da Constituição Federal.

A documentação anexada à Mensagem
Presidencial informa que o processo foi examinado
pelos órgãos técnicos do Ministério das Comunicações, 
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação pertinente.

O referido projeto, examinado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de
seu relator, o Deputado Maurílio Ferreira Lima, e
aprovação daquele órgão colegiado. Já na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o
projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado
em boa técnica legislativa.

E a seguinte a direção da Fundação Cesumar (cf
fl. 129):
Pre si den te Wil son de Ma tos Sil va
Se cre tá rio                Cláu dio Ale xan dre Fer di nan di
Te sou re i ro         Ro se mary de Oli ve i ra Ken drick e Sil va

II – Análise

Regulado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro 
de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº 2.108, de
24 de dezembro de 1996, o processo de outorga, pelo
Poder Executivo, para execução de serviço de
radiodifusão educativa, condiciona-se ao cumprimento
de exigências distintas daquelas observadas nos casos
de concessões ou permissões para exploração de
canais comerciais de rádio e televisão.

A legislação pertinente estabelece que a outorga
para exploração desse tipo de serviço não depende de
edital. Tampouco se aplicam à radiodifusão educativa
as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39,
de 1992, que dispõe sobre formalidades e critérios para
a apreciação dos atos de outorga e renovação de
concessão e permissão para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens.
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Além disso, devido à sua especificidade, os
canais de radiodifusão educativa são reservados à
exploração da União, estados e municípios,
universidades e fundações constituídas no Brasil,
com finalidade educativa, conforme preceitua o art.
14 do Decreto nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, que
complementou e modificou a Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de
Telecomunicações.

III – Voto

Diante da regularidade dos procedimentos e do
cumprimento da legislação pertinente, opinamos pela 
aprovação do ato de outorga em exame, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo nº 434, de 2002.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2002. –
Presidente      Re la tor
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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

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

SEÇÃO II

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

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

DECRETO Nº 52795 – DE 31 DE 
OUTUBRO DE 1963

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DECRETO-LEI Nº. 236 – DE 28 DE 
FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4117 (º), de 27 de agos to de 1362.

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

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

es ta 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 co 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.
....................................................................................
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.108, DE 24 DE DEZEMBRO 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 52795(1) de 31. de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.

PARECER Nº 1180, 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 442, de
2002 (nº 1.547/2001, 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 Rá dio Cul tu ra AM
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 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 442, de 2002 (nº 1.547, 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 Rá dio Cul tu ra
AM 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 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 1.419,
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 29 de
se tem bro 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 Cul tu ra AMS/A (cf. fls. 84/85):
 Nome do Só cio Co tis ta 
Co tas de Par ti ci pa ção
Ce sá rio Ro gé rio 484896.515 
João Pa u lo Bor ges de Fre i tas 484.896.515 
Ou tros Aci o nis tas 106.500
To tal de Co tas 969.899.530

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 Luiz 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis -
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção 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, ori en -
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na 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 os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de
pre ten den te e 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 da Co -
mis são de Edu ca ção.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II. do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti -
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS no 442, de 2002 não de tec tou
vi o la ção 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, e não ha ven -
do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da -
de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, 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, em 26 de no vem bro de 2002.

23106 Sá ba do  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002760    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Novembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  30 23107

    761NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

 CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 1988

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

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

Pu bli ca do no DSF, de 30-11-2002.

PARECER Nº 1.181, 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 443, de
2002 (nº 1.346/2001, 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 Hu ma i tá 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 Cam po
Mou rão, Esta do do Pa ra ná.

Relator: Se na dor Alvaro Dias
Re la tor ad hoc: Se na dor Oli vir Ga bar do

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 443, de 2002 (nº 1.346, 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 Ró dio Hu ma i tá 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 Cam po Mou rão, Esta do do
Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 24, 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 do De cre to de 21 de
de zem bro 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 Hu ma i tá Lida. (cf. fl. 67):

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 Sér gio Bar cel los.

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 – Análise

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 443, 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 Hu ma i tá 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
APROVAÇÃO 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, 26 de no vem bro de 2002. –  ,
Pre si den te  –  , Re la tor.  ( ad hoc)
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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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

PARECER Nº 1.182, 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 444, de
2002 (nº 1.363/2001, 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 Pa ra na vaí 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 Pa ra -
na vaí, Esta do do Pa ra ná.

Relator:Se na dor Alvaro Dias
Re la tor Ad Hoc:  Se na dor Oli vir Ga bar do

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 444, de 2002 (nº 1.363, 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 Rá dio Pa ra na -
vaí 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 Pa ra na vaí, Esta do
do Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.503,
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 13 de
ou tu bro 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, XIII, 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 Pa ra na vaí Ltda. (cf fl. 189):

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 Gil ber to Kas sab.

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 444, 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 Pa ra na vaí 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
APROVAÇÃO 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, 26 de no vem bro de 2002.
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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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

PARECER Nº 1.183, 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 458, de
2002 (nº 1.651/2002, 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 de Irmãos Be ne fi cen tes
cris tãos 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 Qu e i ma dos, Esta do do Rio de Ja -
ne i ro, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân di do

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.305,
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, 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 582, de 10 de ou tu bro de

2001, que ou tor ga per mis são à Fun da ção de Irmãos
Be ne fi cen tes Cris tãos 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 Qu e i ma -
dos, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

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.

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, o De pu ta do Luiz Mo re i ra, e apro va ção
da que le ór gão co le gi a do. Na Co mis são de Cons ti tu i -
ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to
foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em
boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção de Irmãos
Be ne fi cen tes Cris tãos (cf. fls. 93/94):
Di re tor Pre si den te              João Nu nes dos San tos
Di re tor Se cre tá rio          Isa bel Pin to Pa che co Ki fer
Di re tor Te sou re i ro    Wel ling ton Le i te Pi res

II – Aná li se

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos pela
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti tu iu o Có -
di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo De cre to-Lei nº 
236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela le gis la ção su per -
ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu ti vo, a ma té ria é re -
gu la da pelo Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu -
bro de 1963, e al te ra ções pos te ri o res

Os ca na is de ra di o di fu são edu ca ti va, de acor do
com o art. 14 do De cre to-Lei nº 236, de 1967, são re ser -
va dos à ex plo ra ção da União, Esta dos, 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. A ou tor ga para a exe cu ção des se ser vi -
ço pres cin de de li ci ta ção pré via, con for me o art. 13, § 1º,
do RSR, com re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24
de de zem bro de 1996. Exi ge, en tre tan to, com ful cro no §
2º do mes mo ar ti go, a apre sen ta ção, no que cou ber, dos
do cu men tos de ha bi li ta ção pre vis tos no art. 15 do men ci -
o na do re gu la men to.

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis -
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O exa me dos atos de ou tor ga de con ces sões,
per mis sões e au to ri za ções de ser vi ços de ra di o di fu -
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são, re a li za do pela Co mis são de Edu ca ção, é dis ci pli -
na do pela Re so lu ção nº 39, de 1992 (RSF nº 39/92).
Em fun ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são edu -
ca ti va, vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92
não se apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 458, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção 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.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de os
re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com pe tên -
cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con gres so
Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223 da Cons ti tu i -

ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to não con tra ria pre -
ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a
ob je tar no to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS no 458, de 2002 não evi den ci -
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
Apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Fun da -
ção de Irmãos Be ne fi cen tes Cris tãos, 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 Qu e i ma dos, Esta do do Rio de
Ja ne i ro, 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, 26 de no vem bro 2002. – Pre -
si den te ,Re la tor
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

1988

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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.

PARECER Nº 1.184, 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 463, de
2002 (nº 1633 de 2002, 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 Prin ce sa do Oes te
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
Xan xe rê, 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 463, de 2002 (nº 1.633, de
2002, 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 Prin ce sa do Oes te

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 Xan xe rê, Esta do de
San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 862, 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 do de cre to de 14 de
agos to de 2001, 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. 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 Prin ce sa do Oes te Ltda. (cf fl. 76):
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 Ro cha.

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 -
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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 463, 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 Prin ce sa 
do Oes te 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, 26 de no vem bro de 2002. – 
Pre si den te  Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 1988

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.185 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 487, de
2002 (nº 1.277 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 da Vila San -
ta Rita de Cás sia a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Pe lo tas, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Relatora: Se na do ra Emilia Fernandes

I – Relatório

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 487, de 2002 (nº 1.277, 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 da Vila San ta Rita de Cás -
sia a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pe lo tas, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.710,
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 562,
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 Co mu ni -
tá ria da Vila San ta Rita de Cás sia (cf. fl. 154):
 Pre si den te:                    Ide mar Barz
 Vice-Pre si den te:               Val ter Lou ren ço Cor ve lo
 Se cre tá rio:                        Pa u lo Ne it zel Wick boldt
 Te sou re i ro:                                     Ro ber to Ga u ger

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 Au gus to Fran co.

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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis -
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti -
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu -
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615, do mes mo ano.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor -
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na pró pria
da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to, vi go ra o en -

23116 Sá ba do  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002770    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se apli ca aos
atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti -
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 487, de 2002 não evi den ci -
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
APROVAÇÃO do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria da Vila San ta Rita de Cás sia a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pe lo -
tas, Esta do do Rio Gran de do Sul, 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, 26 de no vem bro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 1988

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DECRETO-LEI Nº 236, DE 28 DE 
FEVEREIRO DE 1967

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

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

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

a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
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d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil cu jos
Esta tu tos no 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 ção.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108, 24 DE 
DEZEMBRO DE 1996

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

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

PARECER Nº 1.186, 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 519, de
2002 (nº 1.433, 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 Mão Ami 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 Ital va, 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 519, de 2002 (nº 1.433, 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 Mão Ami 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 Ital va,
Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 734, 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 89, de
22 de fe ve re i ro de 2001, 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. 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 Mão Ami ga (cf. fl. 11):
Di re tor Pre si den te:  Ma ri val do de Alme i da da Sil va
Vice-Pre si den te:                    Lu cas Ve i ga Cor de i ro
Se cre tá rio:                    Luís Car los Sou za da Sil va
Te sou re i ro:                            lsa ías Fre i tas da Sil va
Di re tor de Pa tri mô nio: Pa u lo Cé sar Do min gues Pe re i 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, o De pu ta do Nel son Me u rer.

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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis -
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti -
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu -
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe ci fi ca na Lei nº
9.612, de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615, do mes mo ano.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor -
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na pró pria
da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to, vi go ra o en -
ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se apli ca aos
atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
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pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti -
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -
ção que acom pa nha o PDS nº 519, de 2002 não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e

não ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le -
gis la ti va, opi na mos pela APROVAÇÃO do ato que
au to ri za a Asso ci a ção Be ne fi cen te Mão Ami 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 Ital va, Esta do do Rio de Ja ne i ro, 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, 26 de no vem bro de 2002. – 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
 PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

1988

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

CAPITULO V
Da Comunicação Social

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são, Co mu ni tá ria.

LEI Nº. 4.117 – DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

DECRETO Nº 52/295,
DE 21 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DECRETO-LEI Nº 236 – DE 28 
DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº.
4.117 (º), de 25 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;
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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 pem de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to no
ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de te le co mu ni ca ções
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108, DE 24 
DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu São. apro va do
pelo De cre to nº 521795(1), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res

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

PARECER Nº 1.187,DE 2002

Da Comissão de Educação, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 523, de
2002 (nº 1.527/2001, 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 De sen vol vi -
men to Cul tu ral e Artís ti co de Mam bo rê a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Mam bo rê, Esta do do
Pa ra ná.

Relator: Se na dor Geraldo Althoff

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 523, de 2002 (nº 1.527, 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 De sen vol vi men to Cul -
tu ral e Artís ti co de Mam bo rê a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mam bo rê, Esta -
do do Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.440, 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 382, de 31 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.

E a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co de Mam -
bo rê (cf fl.9):
Pre si den te:                                   Ri car do Ra dons ki
Vice-Pre si den te:                        José Ro que Ra fa e li
Se cre tá rio Ge ral:                           Her mes Bru net ta
Te sou re i ro:                                   Oví dio Zan ca na ro
Di re tor Admi nis tra ti vo:                       Ja mes Cor re ia

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 Pa u lo Del ga do.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co, 
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral (RISF), no seu art. 102, IV, cum pre à
Co mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si -
ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di -
o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces -
são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o -
di fu são so no ra e de sons e ima gens, de ven do pro -
nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri -
di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti -
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu -
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe ci fi ca na Lei nº
9.612, de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615, do mes mo ano.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor -
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na pró pria
da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to, vi go ra o en -
ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se apli ca aos
atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do RISF.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
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pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti -
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -
ção que acom pa nha o PDS nº 523, de 2002, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e

não ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le -
gis la ti va, opi na mos pela APROVAÇÃO do ato que
au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi -
men to Cul tu ral e Artís ti co de Mam bo rê a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Mam bo rê, Esta do do Pa ra ná, 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, 26-11-2002. – Pre si den te
Re la tor
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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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

DECRETO Nº 52.795, DE 31 
DE OUTUBRO DE 1963

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

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

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

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

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

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

2) cons ti tu i ção da so ci e da de com ma i or nú me ro
de ca lis tas ou aci o nis tas;

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

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

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

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

DECRETO-LEI Nº 236, DE 28 
DE FEVEREIRO DE 1967

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

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

a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

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

DECRETO Nº 2.108, DE 24 
DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são apro va do
pelo De cre to de 31 de ou tu bro de 1963, e
mo di fi ca do pe Ias dis po si ções pos te ri o -
res.

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

PARECER Nº 1.188, 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 526, de
2002 (nº 1.628/2002, 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 Car na ú ba dos Dan tas a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Car na ú ba dos Dan tas, Esta -
do do Rio Gran de do Nor te.

Relator: Se na dor Be ní cio Sam pa io

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 526, de 2002 (nº 1.628, de 2002, 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
Car na ú ba dos Dan tas a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Car na ú ba dos Dan tas,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.710,
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 563,
de 18 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. 223,
§ 3º, 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.

E 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 Car na ú ba dos Dan tas (cf.
fl. 129):
Pre si den te             Val de mar Cân di do de Me de i ros
Se cre tá rio       Ra i mun do No na to Dan tas de Me de i ros
Te sou re i ro                 José Esta nis lau de 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 Pe dro Ca ne do.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co, 
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

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 526, de 2002, não con tra ria 
as 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 Car na ú ba dos Dan tas aten deu os de ma is 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 APROVAÇÃO 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, 26 de no vem bro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

1988

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.189, 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 540, de
2002 (nº 1.517/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Rá dio Cru ze i ro 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 Cru ze i -
ro do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer nan des

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 540, de 2002 (nº 1.517, 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 Cru ze i ro 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 Cru ze i ro do Sul,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 752,
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
277, de 16 de maio 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. 223, § 3º, 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 Cru ze i ro FM Ltda. (cf. fl. 11):

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti -
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 540, de 2002, não de tec tou
vi o la ção 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, e não ha ven do re -
pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri -
di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
APROVAÇÃO 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, 26 de no vem bro de 2000. –
Pre si den te, Re la tor
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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
....................................................................................

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

PARECER Nº 1.190, 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 543, de 2002 (nº
1.592/2002 na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga per mis são à RB – Rá dio e Te -
le vi são Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Rio Ba na nal, Esta do do Espí ri to San to.

Relator: Se na dor Luiz Pastore

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 543, de 2002 (nº 1.592, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à RB – Rá dio e Te le vi são

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 Rio Ba na nal,
Esta do do Espí ri to San to.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 997, 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 443,
de 7 de agos to 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. 223, § 3º 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 RB –Rá dio e Te le vi são Ltda. (cf fl. 6):
Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
Vi ni ci us Bor ges da Sil va 700.000
João Car los Bal di 300.000
To tal de Co tas 1.000.000

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, o De pu ta do Eu ní cio 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis -
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção 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, ori en -
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na 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 os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de
pre ten den te e 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 da Co -
mis são de Edu ca ção.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua  o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.
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A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten -
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções
do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49,
XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri -
do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da
Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te
à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 543, de 2002, não de tec tou 
vi o la ção 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, e não ha ven -
do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da -
de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, 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, 26 de no vem bro de 2002.
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,Pre si den te
,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
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.191, 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 546, de
2002 (nº 1.667/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à CSR – Cen tral
Sis te ma de Ra di o di fu são Ltda. 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 For -
mo sa, Esta do de Go iás.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro
I – Relatório

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 546, de 2002 (nº 1.667, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a per mis são ou tor ga da à CSR – Cen tral
Sis te ma de Ra di o di fu são 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 For mo sa, Esta do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 782, de
1999, 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 42, de
13 de abril de 1999, que re no va a 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 CSR – Cen tral Sis te ma de Ra di o di fu são
Ltda. (cf. fl. 96):
Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
 Fran cis co José Pi nhe i ro 2.500
 Pa u lo Ro ber to de A. Cha gas 2.500
To tal de Co tas 5.000

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer
favorável de seu relator, o Deputado Luiz Moreira.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica
legislativa.

II – Análise
Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do

Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis -
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção 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, ori en -
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na 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 os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de
pre ten den te e pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que 
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de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se da Co -
mis são de Edu ca ção.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,

nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti -
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS nº 546, de 2002, não de tec tou 
vi o la ção 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, e não ha ven -
do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da -
de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, 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, 26 de no vem bro de 2002.
Pre si den te ,Re la tor
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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
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.192, DE 2002

Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
548, de 2002 (nº 1.394/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que
ou tor ga con ces são à Fun da ção Edu ca ti -
va, Cul tu ral e Assis ten ci al Ismê nia Vit ta
Reis, para e xe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são de sons e ima gens na ci da de de Pou -
so Ale gre, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Relator: Se na dor Arlindo Porto

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 745, 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. 223, § 3º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ato cons tan te do De cre to de 5
de ju lho de 2001, que ou tor ga con ces são à Fun da ção 
Edu ca ti va, Cul tu ral e Assis ten ci al Ismê nia Vit ta Reis
para exe cu tar, pelo pra zo de quin ze anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci -
da de de Pou so Ale gre, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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 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, o De pu ta do Nel son Pro en ça, e apro va -
ção da que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o
pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za -
do em boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Edu ca ti va,
Cul tu ral e Assis ten ci al Ismê nia Vit ta Reis (cf. fl. 144):

Di re tor Pre si den te – Mil ton Reis
Di re tor Vice-Pre si den te – Fran cis co Ma ri no Mo -

des to
Di re tor Admi nis tra ti vo – Má rio Pa gli a ri ni
Di re tor Fi nan ce i ro – Gil ber to Ama ral Mu niz

II – Aná li se

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

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam pou co 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.
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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, Esta 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 548, de 2002.

Sala da Co mis são, 26 de no vem bro de 2002.
Pre si den te, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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 ci pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

DECRETO Nº  52.795 – DE 31 
DE OUTUBRO DE 1963

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

....................................................................................
Art. 16. Fin do o pra zo do Edi tal, o CONTEL ve ri -

fi ca rá qua is as pro pos tas que sa tis fi ze ram os re qui si -
tos cons tan tes do mes mo, e:

a) em se tratando de concessão, o CONTEL
emitirá parecer sobre as condições de execução do
serviço, indicando, para a livre escolha do Presidente
da República, as pretendentes que atenderão às
exigências do Edital;

b) em se tratando de permissão, o CONTEL se
manifestará, em parecer, sobre as condições de
execução do serviço e selecionará a pretendente que

reúna as melhores condições, observados os
seguintes critérios preferenciais:

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

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

3) me lho res con di ções téc ni cas para a exe cu -
ção do ser vi ço, de fi ni das pela

qua li da de dos equi pa men tos e ins ta la ções:
4) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po

de pro gra ma ção ao vivo:
5) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po

de di ca do à edu ca ção e ins tru ção, me di an te a trans -
mis são de au las, pa les tras, con fe rên ci as, etc.;

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

DECRETO-LEI Nº 236 , DE 28 
DE FEVEREIRO DE 1967

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

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

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

DECRETO Nº 2.108 , DE 24 
DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(1), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.
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PARECER Nº 1.193, 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 550, de
2002 (nº 2.004/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Cul tu ral Man ga -
be i ras, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são de sons e ima gens na ci da de de
Be tim, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Relator: Senador Arlindo Porto

I – Re la tó rio

Por meio da Mensagem Presidencial nº 208, de
2002, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o art. 223, § 1º, da Constituição Federal, ato
constante do Decreto de 21 de março de 2002, que
outorga concessão à Fundação Cultural Mangabeiras
para executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Betim, Estado de Minas Gerais.

A documentação anexada à Mensagem
Presidencial informa que os órgãos técnicos do
Ministério das Comunicações constataram a correta
instrução e conformidade do processo com a legislação
pertinente.

O referido projeto, examinado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável
de seu relator, o Deputado Osmar Serraglio, e
aprovação daquele órgão colegiado. Na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o
projeto foi considerado jurídico, constitucional e
vazado em boa técnica legislativa.

É a seguinte a direção da Fundação Cultural
Mangabeiras (cf. fl. 15):

Diretor Presidente: Wilson Pingo de Oliveira
Antunes

Diretor Vice-Presidente: Marco Aurélio Braz
Diretor Administrativo e Financeiro: Paulo

Sérgio Moreira de Faria

II – Aná li se

Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal (RISF), no seu art. 102, IV, cumpre à
Comissão de Educação opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação,
imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e
renovação de concessão, permissão e autorização
para serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, devendo pronunciar-se também sobre a
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.

Os serviços de radiodifusão são disciplinados
pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que
instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações,
pelo Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e
pela legislação superveniente. No âmbito do Poder
Executivo, a matéria é regulada pelo Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão (RSR), aprovado pelo
Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e
alterações posteriores.

Os ca na is de ra di o di fu são edu ca ti va, de acor do
com o art. 14 do De cre to-Lei nº 236, de 1967, são re -
ser va dos à ex plo ra ção da União, es ta dos, 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. A ou tor ga para a exe cu ção
des se ser vi ço pres cin de de li ci ta ção pré via, con for me 
o art. 13, § 1º, do RSR, com re da ção dada pelo De cre -
to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996. Exi ge, en tre -
tan to, com ful cro no § 2º do mes mo ar ti go, a apre sen -
ta ção, no que cou ber, dos do cu men tos de ha bi li ta ção
pre vis tos no art. 15 do men ci o na do re gu la men to.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor -
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na pró pria
da ra di o di fu são edu ca ti va, vi go ra o en ten di men to de
que a RSF nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga
des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do RISF.

A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido
projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 550, de 2002 não evi den ci -
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que ou tor ga con ces são à Fun da ção 
Cul tu ral Man ga be i ras, para exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são de sons e ima gens na ci da de de Be tim, Esta -
do de Mi nas Ge ra is, 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 Comissão.
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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
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

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 cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

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

LEI Nº 4.117,  DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

DECRETO Nº 52.725, DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

....................................................................................
Art. 16. Fin do o pra zo do Edi tal, o Con tel ve ri fi ca -

rá qua is as pro pos tas que sa tis fi ze ram os re qui si tos
cons tan tes do mes mo, e:

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

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

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

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

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

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

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

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

DECRETO-LEI Nº 236,  DE 28 
DE FEVEREIRO DE 1967

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

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil cu jos

Esta tu tos não con tra ri em 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 outorga de canais para a televisão
educativa não dependerá da publicação  do edital
previsto no artigo 34 do Código Brasileiro de
telecomunicações.

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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DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS

DO ART. 250, DO REGIMENTO INTERNO

OFÍCIO Nº 122/02 – CMEsp – “Se gu ran ça Pú bli ca”

Bra sí lia (DF), 27 DE NOVEMBRO DE 2002.

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Íris Re sen de
Dig nís si mo Pre si den te da Co mis são
NESTA

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
Na qua li da de de Se cre tá rio da Co mis são Espe -

ci al Mis ta, que ana li sou os pro je tos da Se gu ran ça Pú -
bli ca, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que na re u nião
re a li za da no dia 19-11-02, para aná li se das emen das
apre sen ta das aos PLS nºs 108/02 e 118/02, para a
emen da ao PLS nº 108/02 hou ve o quo rum su fi ci en te
para a sua apro va ção, quan to à emen da ao PLS
118/02, não hou ve o quo rum ne ces sá rio na Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Assim, en ca mi nho a Vos sa Exce lên cia os re fe ri -
dos Pro je tos para se rem de vol vi dos a Se cre tá ria Ge -
ral da Mesa, para que tome as pro vi dên ci as ca bí ve is
no que con cer ne ao PLS Nº 118/02

Na opor tu ni da de apre sen to mi nhas efu si vas sa -
u da ções

Atenciosamente,– Francisco Naurides
Barros, Secretário da Comissão.

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 os Pro je tos de De -
cre to Le gis la ti vo nºs 571 a 576, de 2002, li dos an te -
ri or men te, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na do de 45
dias, nos ter mos do art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e de acor do com o art. 122, II, “b”, do Re gi men -
to Inter no, po de rão re ce ber emen das, pelo pra zo de
cin co dias úte is, pe ran te a Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Foi en -
ca mi nha do à pu bli ca ção pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia con clu in do pela re -
je i ção do Ofí cio nº S/46, de 2001 (nº 1.631/2001, na
Casa de ori gem), do Pre si den te da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, so li ci tan do in for ma ções so bre as dis po si -
ções cons tan tes dos arts. 5º e 6º da Re so lu ção nº 24,
de 2001, do Se na do Fe de ral, ob je to de ques tão de or -
dem for mu la da pelo De pu ta do Arnal do Ma de i ra. 

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos
De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:
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 os Pro je tos de De -
cre to Le gis la ti vo nºs 571 a 576, de 2002, li dos an te -
ri or men te, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na do de 45
dias, nos ter mos do art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e de acor do com o art. 122, II, “b”, do Re gi men -
to Inter no, po de rão re ce ber emen das, pelo pra zo de
cin co dias úte is, pe ran te a Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Foi en -
ca mi nha do à pu bli ca ção pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia con clu in do pela re -
je i ção do Ofí cio nº S/46, de 2001 (nº 1.631/2001, na
Casa de ori gem), do Pre si den te da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, so li ci tan do in for ma ções so bre as dis po si -
ções cons tan tes dos arts. 5º e 6º da Re so lu ção nº 24,
de 2001, do Se na do Fe de ral, ob je to de ques tão de or -
dem for mu la da pelo De pu ta do Arnal do Ma de i ra. 

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos
De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 684, DE 2002

Com fun da men to no § 2º do ar ti go 50 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral e no in ci so I do ar ti go 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 das Mi nas e Ener gia in for ma ções e
pro vi dên ci as no que con cer ne ao pa ga men to de ro -
yal ti es pela ex plo ra ção de pe tró leo, por par te da Pe -
tro brás, na Ba cia de San tos, aos mu ni cí pi os li to râ ne -
os do Pa ra ná.

Jus ti fi ca ção

A Pe tro brás está ex plo ran do em ca rá ter ex pe ri -
men tal três po ços na Ba cia de San tos para a pro du -
ção de pe tró leo e gás na tu ral. São as mais pro mis so -
ras as pers pec ti vas dos Po ços de Estre la do Mar, de
Co ral e de Tu ba rão. Hoje es tes po ços es tão pro du zin -
do uma mé dia de 10 mil bar ris diá ri os e, com a ex plo -
ra ção co mer ci al, que terá ini cio no pró xi mo ano, esta
pro du ção ten de a cres cer mu i to mais. Os po ços em
ex plo ra ção na Ba cia de San tos es tão em si tu a ção ge -
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o grá fi ca, bem pró xi mos do li to ral do Pa ra ná. O que
vale di zer que tam bém aos mu ni cí pi os li to râ ne os des -
te Esta do de vem ser pa gos os ro yal ti es por essa ex -
plo ra ção. Este é um as pec to que me re ce a ma i or
aten ção. Tra ta-se da ques tão da pro je ção do mar ter -
ri to ri al, em que se bus ca, com cla re za, es ta be le cer a
quem ca be rá re ce ber os ro yal ti es pela ex plo ra ção do 
pe tró leo do mar ter ri to ri al. O ar ti go 20, § 1º da Cons ti -
tu i ção Fe de ral as se gu ra aos Esta dos e Mu ni cí pi os
cos te i ros a par ti ci pa ção nos re sul ta dos ou pa ga men -
to de com pen sa ção fi nan ce i ra pela ex plo ra ção eco -
nô mi ca dos re cur sos mi ne ra is e ener gé ti cos no mar
ter ri to ri al, pla ta for ma con ti nen tal ou zona eco nô mi ca
ex clu si va. Pela le gis la ção atu al, há mu dan ça de tra ça -
do cada vez que se am plia a ex ten são da zona eco nô -
mi ca ex clu si va, o que ocor re em ra zão do avan ço tec -
no ló gi co e os cri té ri os são di fe ren tes para Esta dos e
mu ni cí pi os, sen do que ape nas os Esta dos do Pa ra ná
e Pi a uí não tem li nhas de pro je ção de seu ter ri tó rio
pa ra le las, em ra zão da con fi gu ra ção côn ca va de seu
li to ral. Em face des ta essa si tu a ção, a de no mi na ção
de Ba cia de San tos não tem aco lhi da pa ci fi ca en tre os 
geó lo gos, eis que ala abran ge tam bém os mu ni cí pi os
li to râ ne os do Pa ra ná. E jus ta men te dado a esta si tu a -
ção ge o grá fi ca, se que re i vin di ca o pa ga men to de ro -
yal ti es pela ex plo ra ção da de no mi na da Ba cia de
San tos, tam bém aos mu ni cí pi os do Li to ral do Pa ra ná,
daí o pre sen te re que ri men to ao Mi nis té rio das Mi nas
e Ener gia, em que se in da ga so bre a pos si bi li da de de
que aos mu ni cí pi os de Pa ra na guá, Anto ni na, Mor re -
tes, Qu a ra que ça ba, Pon tal do Pa ra ná, Ma ti nhos e
Gu a ra tu ba se jam pa gos os ro yal ti es por aque la ex -
plo ra ção. Espe ra-se res pos ta pela jus te za com que a
si tu a ção se im põe, afi nal a ex plo ra ção se dá em área
con fron tan te com aque les mu ni cí pi os, que es tão in -
se ri dos, sem du vi da al gu ma, na Ba cia de San tos, e
que, por via de con se qüên cia, fa zem jus ao re ce bi -
men to das par ti ci pa ções go ver na men ta is, para que,
do mes mo modo que os mu ni cí pi os con fron tan tes do
Esta do de São Pa u lo pos sam re ce ber os ro yal ti es
que irão im pul si o nar o seu pro gres so, com re fle xos
po si ti vos no bem es tar de sua po pu la ção.

Sala das Ses sões, 29 de no vem bro de 2002.  – 
Se na dor Oli vir Ga bar do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos do art. 216 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 Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

OFÍCIOS

Of. Nº 090 /2002

Bra sí lia, 30 de ou tu bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia seja con si de ra do o

meu com pa re ci men to aos tra ba lhos da Casa, no dia
30 do cor ren te mês. Meu nome está re gis tra do no pa i -
nel; to da via, an tes do iní cio da vo ta ção das ma té ri as
cons tan tes da Ordem do Dia, tive que me au sen tar do 
Ple ná rio de vi do a com pro mis sos po lí ti co-par ti dá ri os
em Bra sí lia.

Apro ve i to o en se jo 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. –
Se na dor José Alen car.

Of. Nº 091 /2002 

Bra sí lia, 19 de no vem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia seja con si de ra do o

meu com pa re ci men to aos tra ba lhos da Casa, no dia
19 do cor ren te mês. Meu nome está re gis tra do no pa i -
nel; to da via, an tes do iní cio da vo ta ção das ma té ri as
cons tan tes da Ordem do Dia, tive que me au sen tar do 
Ple ná rio de vi do a com pro mis sos po lí ti co-par ti dá ri os
em Bra sí lia.

Apro ve i to o en se jo 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. – Se na dor José Alen car.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos do art. 216 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 Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

OF/GAB/I/Nº447

 Bra sí lia, 28 de no vem bro 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do

Osmar Terra pas sa a in te grar, na qua li da de de titular,
a Co mis são Espe ci al des ti na da a exa mi nar a Me di da
Pro vi só ria nº 76/2002, que dis põe so bre a ins ti tu i ção
de equi pe de tran si ção pela can di da to efe i to para o
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, cria car gos em co -

23142 Sá ba do  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002796    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



mis são, e dá ou tras pro vi dên ci as, em subs ti tu i ção ao
De pu ta do Cezar Schirmer.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro -
tes tos de es ti ma e ele va da con si de ra ção. – De pu ta do
Geddel Vieira Lima, Lí der do PMDB.

GABINETE DO LÍDER DO PSDB

OF.PSDB/I/Nº 1163/2002

Brasília, 28 de novembro de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Senador Ramez Tebet
Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia os

De pu ta dos Carlos Batata E Odílio Balbinotti, como
mem bros ti tu la res, e os De pu ta dos Saulo Pedrosa e
Wilson Santos, como mem bros su plen tes, da Co mis -
são Mis ta Espe ci al des ti na da a ana li sar a Me di da
Pro vi só ria nº 78/02, que “Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a 
doar à Re pú bli ca do Pa ra guai va ci nas e equi pa men -
tos in dis pen sá ve is ao com ba te à fe bre af to sa”, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Atenciosamente, – Deputado Jutahy Junior, Lí -
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ção so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora -
do res ins cri tos.

Por per mu ta com o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra,
con ce do a pa la vra ao Se na dor Na bor Jú ni or.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, pode-se ad mi tir que o aten di men to mé di -
co-hos pi ta lar no País te nha me lho ra do, ra zo a vel men -
te, du ran te o Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so, so bre tu do com a im plan ta ção do SUS e 
a con se qüen te mu ni ci pa li za ção dos ser vi ços de sa ú -
de em todo o País. Mas é ine gá vel, tam bém, que há
ain da mu i to a fa zer para me lho rar os pa drões de as -
sis tên cia à sa ú de do povo bra si le i ro.

Te mos to ma do co nhe ci men to, por meio da im -
pren sa, de que al guns hos pi ta is uni ver si tá ri os es tão
atra ves san do si tu a ções ex tre ma men te di fí ce is e al -
guns de les es tão, até mes mo, en cer ran do suas ati vi -
da des. Foi o que ocor reu, re cen te men te, com o Hos -
pi tal Uni ver si tá rio de Ube ra ba, em Mi nas Ge ra is. Ou -
tras in for ma ções dão con ta da si tu a ção de ver da de i ro 
caos vi vi da por uni da des idên ti cas, in cum bi das da
pres ta ção de re le van tes ser vi ços à co mu ni da de aca -
dê mi ca de me di ci na e ao pú bli co em ge ral. 

Cons ci en tes da gra vi da de do qua dro, di ver sos
se to res têm pro cu ra do so lu ções ca pa zes de me lho rar 
a pre cá ria sa ú de fi nan ce i ra da qua se to ta li da de dos
hos pi ta is uni ver si tá ri os.

A pro pó si to dis so, está tra mi tan do no Se na do
Fe de ral o Pro je to de Lei nº 449, que al te ra a Lei nº
8.080, de 1990, pro pi ci an do aos hos pi ta is uni ver si tá -
ri os a cap ta ção de re cur sos pro ve ni en tes de in ter na -
ções hos pi ta la res de usuá ri os de con vê ni os, para isso 
usan do 25% da sua ca pa ci da de ins ta la da.

À pri me i ra vis ta, po de ria pa re cer que isso se ria
uma so lu ção ca paz de aten der, de cer to modo, às ca -
rên ci as des sas uni da des hos pi ta la res, por que iria au -
men tar a sua re ce i ta e, con se qüen te men te, re du zir os 
in ves ti men tos do Go ver no nes ses hos pi ta is. Mas, na
re a li da de, tudo in di ca que a si tu a ção é mu i to di fe ren te 
do que pre co ni za o Pro je to de Lei nº 449, que, como
eu dis se, está tra mi tan do no Se na do Fe de ral.

A propósito dessa matéria, tive a honra de
receber atencioso expediente, assinado pelo
Professor José Aristodemo Pinotti, Professor Titular
de Ginecologia do Departamento de Ginecologia da
Faculdade de Medicina, da Universidade de São
Paulo, que vem acompanhado de um relatório, mais
minucioso, por ele endereçado ao nosso Presidente,
Senador Ramez Tebet – um longo e pormenorizado
documento, que me vejo impedido de ler, na íntegra,
devido aos limites de tempo impostos pelo Regimento 
Interno. Mas, devido à sua importância, peço que seja 
transcrito, como anexo a este discurso, nos Anais do
Senado Federal, porque se trata, realmente, da
opinião de um técnico abalizado. 

O Professor José Aristodemo Pinotti já foi
Deputado Federal e, parece-me, está novamente
eleito para a Câmara, como representante do Estado
de São Paulo. É um cientista renomado, um homem
que tem prestado assinalados serviços à saúde
pública em nosso País. Por isso, este documento se
reveste da maior importância, e terei o prazer de
proceder à sua leitura parcial, anexando-o ao meu
discurso, na íntegra, para conhecimento dos Srs.
Senadores e para registro nos Anais da Casa.

Diz o se guin te a mis si va do Pro fes sor Pi not ti:

Ao
Exmº Sr. 
Senador Nabor Júnior

Pre za do Se na dor,
So li ci to-lhe o es pe ci al ob sé quio de ana li sar as

in for ma ções que es tou lhe en vi an do, em ofí cio ane xo, 
so bre a ques tão da le ga li za ção de aten di men tos a
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pa ci en tes pri va dos, em con di ções di fe ren ci a das, em
Hos pi ta is Pú bli cos (2ª Por ta), e co la bo rar com seu
pres tí gio e cons ciên cia cí vi ca, sem pre pre sen tes,
para im pe dir sua le ga li za ção. Tra ta-se de prá ti ca an -
tié ti ca, que au men ta, de modo per ver so, a de man da
re pri mi da de usuá rio SUS, que já é enor me e per mi te
que pro fes so res des ses hos pi ta is usem o seu tem po
re mu ne ra do por sa lá ri os pú bli cos e ou tras fa ci li da des
re ce bam in te gral men te ho no rá ri os re la ti vos aos ca -
sos aten di dos. Co lo co-me à sua in te i ra dis po si ção
para qua is quer es cla re ci men tos, in clu si ve para
acom pa nhá-lo em vi si ta a Hos pi ta is Uni ver si tá ri os,
para que o se nhor ava lie pes so al men te a ques tão.

Há uma pro fun da de sin for ma ção le va da ao Se -
na do. A prá ti ca não se li mi ta e não se li mi ta rá ja ma is a 
di fe ren ças de ho te la ria en tre pa ci en tes pa gan tes e
não pa gan tes nos Hos pi ta is Pú bli cos. Além do mais,
exis tem vá ri as al ter na ti vas me lho res e éti cas para in -
je tar mais re cur sos nes ses hos pi ta is, sem au men tar
des pe sas or ça men tá ri as, aten den do a to dos igua li ta -
ri a men te.

Essa ques tão é um ver da de i ro di vi sor de águas.
Se for apro va da, ela se mul ti pli ca rá ra pi da men te e a
sa ú de se tor na rá cada vez mais mer ca do ria e cada
vez me nos um di re i to.

Atenciosamente, Prof. José Aristodemo
Pinotti, Professor Titular de Ginecologia.

E o fax mencionado no ofício, endereçado ao
Presidente Ramez Tebet, expressa, logo em suas
primeiras palavras, a mesma preocupação:

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

Pre za do Se na dor Ra mez Te bet,
Tem esta a fi na li da de de so li ci tar a re ti ra da de

pa u ta do Pro je to de Lei do Se na do nº 449, que al te ra
a Lei nº 8.080, de 1990, e pos si bi li ta aos Hos pi ta is
Uni ver si tá ri os cap tar re cur sos pro ve ni en tes de in ter -
na ções hos pi ta la res de usuá ri os de con vê ni os, usan -
do 25% de sua ca pa ci da de ins ta la da. A so li ci ta ção se
pren de às se guin tes ra zões:

1 - Não há, na atu al con jun tu ra so ci al do País,
jus ti fi ca ti vas con sis ten tes para uti li za ção de 25% da
ca pa ci da de ins ta la da dos Hos pi ta is Pú bli cos Uni ver -
si tá ri os de re fe rên cia por pa ci en tes pa gan tes, com
aten di men to pri vi le gi a do e di fe ren ci a do, quan do a de -

man da re pri mi da do se tor pú bli co é mu i to gran de e
cres cen te e há le i tos oci o sos nos hos pi ta is pri va dos.
Deve-se men ci o nar que es ses Hos pi ta is se cons ti tu -
em na úni ca ins tân cia de re fe rên cia (ações de sa ú de
de ma i or com ple xi da de por pa ci en tes do Sis te ma Pú -
bli co de Sa ú de);

2 - Não é real o ar gu men to de que o fa tu ra men to 
dos hos pi ta is pú bli cos com a ven da de ser vi ços é in -
dis pen sá vel para o fun ci o na men to ade qua do dos
mes mos e ne ces sá rio para me lho rar o aten di men to
de pa ci en tes do SUS. O exem plo do Hos pi tal das Clí -
ni cas de São Pa u lo, o ma i or e me lhor Hos pi tal Uni ver -
si tá rio de Re fe rên cia da Amé ri ca La ti na, é ilus tra ti vo,
pois no 5º ano de fun ci o na men to des sa prá ti ca
(1977), o fa tu ra men to da 2ª Por ta cor res pon deu a
ape nas 1,2% dos re cur sos pú bli cos (or ça men to + fa -
tu ra men to SUS) e até hoje não che ga a uma quan tia
sig ni fi ca ti va.

(...)
Como se ve ri fi ca des sa ex pli ca ção in tro du tó ria,

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, são le gí ti mas
as pre o cu pa ções da co mu ni da de mé di co-ci en tí fi ca
quan to ao Pro je to nº 449, que, al te ran do a Lei nº
8.080, de 1990, per mi te se rem uti li za dos até 25% dos 
hos pi ta is pú bli cos para aten di men to de pa ci en tes
par ti cu la res ou que pa gam pla no de sa ú de. 

Fica evi den te a ne ces si da de de um es tu do mais
apro fun da do da ma té ria. À vis ta dis so, con ci to os ilus -
tres Pa res para que se de te nham na sua aná li se e
apre ci a ção, para que não to me mos uma de ci são que
ve nha a ser al ta men te pre ju di ci al ao pú bli co aten di do
pelo SUS nes ses hos pi ta is. Me di te mos nas pa la vras
do Pro fes sor Pi not ti, se gun do o qual, em cin co anos,
no Hos pi tal das Clí ni cas de São Pa u lo, ape nas 1,2%
de pa ci en tes fo ram aten di dos den tro des se cri té rio.

Por tais ra zões, peço a trans cri ção da ín te gra
des ses dois ofí ci os nos Ana is da nos sa Casa e cha -
mo a aten ção dos Srs. Se na do res para a ne ces si da de 
de me lhor apre ci ar mos essa ma té ria.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR NABOR JÚNIOR EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do Re gi men to
Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Na bor Jú ni or, V. Exª será aten di do no pe di do que faz
de trans cri ção dos do cu men tos em seu po der.

Essa ma té ria se re fe re a um pro je to do Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, da ta do de 1999, que tra mi ta nes ta
Casa.

Há um re que ri men to de in for ma ções da Se na do -
ra He lo í sa He le na – lido em ple ná rio no dia 22 des te
mês – di ri gi do ao Sr. Mi nis tro da Sa ú de. O re que ri men -
to está sub me ti do à Mesa, que vai exa mi ná-lo. Na me -
di da em que pos sa ser apro va da pela Mesa e en ca mi -
nha da ao Mi nis tro, a ma té ria fi ca rá de fi ni ti va men te so -
bres ta da até a res pos ta do Mi nis té rio da Sa ú de.

Com pre en do as ra zões ex pos tas pelo Dr. José
Aris to de mo Pi not ti, que, como diz V. Exª, além de mé -
di co é um ci en tis ta que es tu da pro fun da men te essa
ma té ria. Cre io que de ve mos ter, de fato, um cu i da do
es pe ci al em tor no do as sun to, para que, em vez de
me lho rar o sis te ma de sa ú de, como pre ten de o Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, não ter mi ne mos por pre ju di cá-lo.
O que que re mos é o bem do povo bra si le i ro, e, por -
tan to, as pa la vras de V. Exª, que aca bam de ser pro fe -
ri das na tri bu na do Se na do, cha man do-nos a to dos a
aten ção para esse pro ble ma, de vem ser le va das em
con si de ra ção.

A Mesa exa mi na rá o re que ri men to de in for ma -
ções da Se na do ra e, em se gui da, to ma rá uma de ci são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Lú dio Co e lho, por 20 mi nu tos.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, on tem à no i te,
quan do saí do Se na do, es ta va as sis tin do à te le vi são e
ven do o re sul ta do de pes qui sas so bre o que a fa mí lia
bra si le i ra está es pe ran do do pró xi mo Go ver no.

Em todo esse pe río do da mi nha vida, nun ca as -
sis ti a uma ex pec ta ti va tão po si ti va da fa mí lia bra si le i -
ra quan to a um Go ver no que se vai ini ci ar. Isso é mu i -
to bom. A es pe ran ça é mu i to boa. As si na li za ções –
por que ain da não pas sam dis so – de al guns Mi nis tros 
de Sua Exce lên cia, o Pre si den te Lula, es tão me dan -
do uma boa im pres são. Estou gos tan do das suas
pos sí ve is es co lhas.

Te nho a im pres são de que esta é a opor tu ni da -
de que a Na ção bra si le i ra tem de pro cu rar fa zer as
mo di fi ca ções ne ces sá ri as e mais ur gen tes para apri -
mo rar mos, de uma ma ne i ra ge ral, o de sem pe nho do
Po der Pú bli co bra si le i ro como um todo. Te nho a im -
pres são de que, com esse apo io que está re ce ben do
da po pu la ção, o Pre si den te Lula terá con di ções, logo

de iní cio, de mar car uma di re ção fir me de apri mo ra -
men to de de sem pe nho.

Te nho fa la do, no cor rer da mi nha es ta da no Se -
na do, so bre a ne ces si da de do apri mo ra men to de de -
sem pe nho de to dos os Po de res da Re pú bli ca. Se ria
opor tu no que, nes sas re for mas, pro cu rás se mos apri -
mo rar to das as áre as do Go ver no – os Po de res Le gis -
la ti vo, Ju di ciá rio e Exe cu ti vo –, sen do que o Po der Le -
gis la ti vo abran ge ria to das as es fe ras de po der no nos -
so País, co me çan do pe las Câ ma ras de Ve re a do res,
Assem bléi as Le gis la ti vas e Con gres so Na ci o nal.

O nos so País tem dado uma de mons tra ção de
com pre en são mu i to boa. A fa mí lia bra si le i ra é mu i to
cor da ta. Não me re cor do de uma mu dan ça tão acen -
tu a da de go ver no como a re sul tan te das úl ti mas ele i -
ções. Nem mes mo na Po lô nia, quan do Lech Wa le sa
as su miu o go ver no, hou ve uma mu dan ça tão com ple -
ta como a que es ta mos as sis tin do aqui: um po lí ti co
ope rá rio, de ori gem hu mil de, da clas se tra ba lha do ra,
subs ti tui, na Pre si dên cia da Re pú bli ca, um go ver no
ca pi ta lis ta li be ral – por que o nos so Go ver no é ca pi ta -
lis ta. A nos sa po pu la ção fez essa mu dan ça com tran -
qüi li da de, pa ci fi ca men te, sem mo vi men tos ra di ca is
de ne nhum dos la dos. Isso é ex tra or di ná rio. Di an te
des se mun do con tur ba do e das di fi cul da des por que a 
Hu ma ni da de está pas san do, essa é uma de mons tra -
ção de com pre en são.

Qu e ro di zer ao meu País e à po pu la ção do meu
Esta do que es tou es pe ran ço so de que, ha ven do per -
sis tên cia nes sa li nha de com por ta men to, o Pre si den -
te Lula cons ti tua um go ver no efe ti va men te re pre sen -
ta ti vo das for ças que o ele ge ram. É mu i to im por tan te
essa com pre en são.

Em cer ta oca sião, con ver san do com o Go ver na -
dor Zeca, do meu Esta do, eu lhe dis se que S. Exª não
ha via cons ti tu í do um go ver no re pre sen ta ti vo das for -
ças que o ele ge ram. O PT foi o ins tru men to, mas a ele i -
ção foi da von ta de po pu lar, da ma i o ria da po pu la ção.

É ne ces sá rio que Sua Exce lên cia, o Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, en ten da bem o que o povo
bra si le i ro dis se nas ur nas. Estou com a im pres são de
que esse acon te ci men to das úl ti mas ele i ções é um
ce ná rio ex tra or di ná rio para os ci en tis tas po lí ti cos ava -
li a rem o que a po pu la ção fa lou nas ur nas: ele geu o
Pre si den te de Hon ra do PT à Pre si dên cia da Re pú bli -
ca e ou tras for ças para go ver nar qua se to dos os Esta -
dos do Bra sil. Na base prin ci pal do PT no Rio Gran de
do Sul, a po pu la ção subs ti tu iu o Go ver no do PT no
Exe cu ti vo.

Então, con si de ro da mais alta im por tân cia ten -
tar mos fa zer um di ag nós ti co ade qua do do re ca do que 
a po pu la ção bra si le i ra nos está dan do.
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O PT tra ba lhou, du ran te to dos esse anos, numa
opo si ção sis te má ti ca, vo tan do con tra qua se tudo, e
re ce beu o apo io da po pu la ção a essa po si ção. Então,
é ne ces sá rio que o PT dê cum pri men to aos com pro -
mis sos as su mi dos pe ran te a po pu la ção de me lho ria
de de sem pe nho do Po der Pú bli co do nos so País.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Com pra zer, ouço V. Exª.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – No bre Se na -
dor Lú dio Co e lho, de se jo cum pri men tá-lo pelo pro nun -
ci a men to ex tre ma men te lú ci do, pelo di ag nós ti co tão
pre ci so do mo men to po lí ti co bra si le i ro, pela aná li se
que de mons tra ma tu ri da de po lí ti ca ao re co nhe cer o
que sig ni fi ca este mo men to his tó ri co tes te mu nha do
pelo povo bra si le i ro, essa de le ga ção de po der a um
novo pro je to de de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co
para o Bra sil e as dis tin ções ide o ló gi cas, mu i to bem
es ta be le ci das por V. Exª, en tre a apre sen ta ção do pro -
je to re pre sen ta do pelo Pre si den te ele i to, Lula, e o Go -
ver no que sai, do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so. Não te nho dú vi da de que V. Exª tra duz a re a li da -
de do mo men to po lí ti co atu al. V. Exª ex põe a me lhor
das in ten ções ao fa lar da gran de res pon sa bi li da de do
Pre si den te ele i to em cor res pon der a essa de mons tra -
ção de con fi an ça e ao de se jo de mu dan ça da nos sa
so ci e da de. O Pre si den te ele i to, Lula, há pou cas ho ras,
em con ver sa com a Ban ca da do Par ti do dos Tra ba lha -
do res, ex ter nou que tem ple na cons ciên cia de que
nun ca se im pôs tan ta res pon sa bi li da de e exi gên cia de
acer tar a um go ver no como está acon te cen do nes te
mo men to his tó ri co, em que o povo to mou essa de ci são 
po lí ti ca. Este mo men to de apa ren te tran qüi li da de re fle -
te um mo men to di fí cil da vida na ci o nal. Te mos 12 mi -
lhões de de sem pre ga dos no País, te mos cri ses em
inú me ros se to res do de sen vol vi men to na ci o nal, cri se
no sa ne a men to bá si co, cri se da po ten ci a li da de do de -
sen vol vi men to da agri cul tu ra, que não cor res pon deu à
ca pa ci da de pro du ti va do ho mem bra si le i ro, por que os
in ves ti men tos fo ram mais es cas sos, em que pese esse 
se tor ter dado pas sos sa tis fa tó ri os de de sen vol vi men to 
nos úl ti mos anos. E te mos uma dí vi da so ci al pro fun da,
acu mu la da ao lon go de 500 anos, com os ex clu í dos do 
Bra sil, que so mam hoje mais de 40 mi lhões. Te mos
que en con trar uma po lí ti ca pú bli ca ca paz de ab sor -
vê-los. Te nho cer te za ab so lu ta, prin ci pal men te após
ou vir um pro nun ci a men to como este que V. Exª faz, de
que va mos en ten der a ma tu ri da de po lí ti ca que vive o
Bra sil e que vi vem os par ti dos que com põem o Con -
gres so Na ci o nal, que cer ta men te es ta rão a fa vor de
tudo que diga res pe i to ao de sen vol vi men to do País. A

dí vi da her da da é enor me, mas a de ci são po lí ti ca em
cor res pon der às ex pec ta ti vas da po pu la ção no sen ti do 
de fa zer o que es ti ver ao al can ce do novo go ver no para 
mu dar os in di ca do res é ma i or ain da. Estou oti mis ta,
ape sar da pru dên cia, da res pon sa bi li da de e do cu i da -
do de não se tra tar com ma gia ne nhum dos atu a is pro -
ble mas bra si le i ros.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Obri ga do, Se na dor Tião Vi a na, pelo apar te de V. Exª,
que, nes ta Casa, re pre sen ta o Acre, Esta do go ver na do 
pelo Dr. Jor ge Vi a na, seu ir mão, so bre cujo de sem pe -
nho no go ver no só te nho ou vi do re fe rên ci as po si ti vas.

Sr. Pre si den te, efe ti va men te, as de fi ciên ci as
nos mais va ri a dos se to res da vida da po pu la ção bra -
si le i ra cons ti tu em um fato, o di ag nós ti co está cor re to.
No en tan to, te nho pre sen ci a do algo in te res san te: no
que diz res pe i to às co i sas bá si cas, o fu tu ro go ver no
está se guin do o mes mo ro te i ro do Go ver no Fer nan do
Hen ri que, a es ta bi li da de eco nô mi ca, o con tro le da in -
fla ção e o cum pri men to de com pro mis sos as su mi dos.

No bre Se na dor, sem pre dis se para os meus
com pa nhe i ros que es ta vam in sa tis fe i tos com o Go -
ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que que não tí -
nha mos mu i tas co i sas di fe ren tes a fa zer, por que o bá -
si co é gas tar de acor do com as nos sas re ce i tas. Pa re -
ce-me que não há ou tro ca mi nho a ser se gui do. Não
po de mos in ven tar re ce i tas. O nos so en di vi da men to é
ex tre ma men te alto em re la ção às ri que zas que pro -
du zi mos.

Sr. Pre si den te, sou po lí ti co da épo ca em que o
for te da cam pa nha ele i to ral eram as obras pú bli cas,
como se ad mi nis trar fos se ape nas fa zer obras pú bli -
cas. E, ao in ves tir mos em obras, pro du zi mos esse
enor me en di vi da men to, às ve zes com obras des ne -
ces sá ri as à Na ção bra si le i ra; ou tras ve zes, in ves tin do
mal o di nhe i ro pú bli co. Ago ra, che ga mos nes se pa ta -
mar ele va dís si mo de en di vi da men to. Pen so que, da -
qui a três, qua tro ou cin co anos, o mun do ca pi ta lis ta
terá que fa zer uma re ne go ci a ção com as na ções al ta -
men te en di vi da das, tais como Bra sil, Argen ti na, Tur -
quia, Rús sia.

Sr. Pre si den te, acre di to que os nos sos cre do res
en ten de rão a im por tân cia da so bre vi vên cia des sas
na ções de ve do ras para o mun do. O Bra sil, com 170
mi lhões de ha bi tan tes, é im por tan te no con tex to mun -
di al como im por ta dor e como pa ga dor de ju ros. Por -
tan to, o cres ci men to eco nô mi co des sas na ções en di -
vi da das é de toda con ve niên cia para o Pri me i ro Mun -
do. As na ções en di vi da das de ve rão re ne go ci ar pa u la -
ti na men te suas dí vi das, a fim de que os cre do res não
per cam seus in ves ti men tos e, por tan to, con ti nu em a

Novembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  30 23153

    807NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



vi a bi li zar um cres ci men to eco nô mi co ca paz de for ta -
le cer tais na ções.

Não com par ti lho da idéia de que as na ções do
Pri me i ro Mun do não que rem o cres ci men to das na -
ções do Ter ce i ro Mun do, não que rem o cres ci men to
do Bra sil. Pelo con trá rio, o nos so cres ci men to é im -
por tan te para que te nha mos con di ções de com prar
mais de les, ge ran do, por con se qüên cia, ma i o res ren -
das a es ses pa í ses.

Sr. Pre si den te, acre di to que com go ver nos no -
vos, com raça, como cer ta men te será o do Se na dor
Ro ber to Re quião, ele i to Go ver na dor do Pa ra ná, nos -
sas es pe ran ças se re do bram. Te mos con fi an ça de
que o Go ver na dor Ro ber to Re quião es ta be le ce rá um
ex ce len te ní vel de go ver no no Pa ra ná – um dos Esta -
dos mais im por tan tes do País na pro du ção de ali men -
tos, com no vas tec no lo gi as sen do im plan ta das.

Sr. Pre si den te, pen so que será mu i to di fí cil o
mun do con su mir o que va mos pro du zir. Ve ja mos, por
exem plo, a pro du ção de car ne bo vi na. Com as re for -
mas das pas ta gens, com a apli ca ção de no vas tec no -
lo gi as, te re mos uma pro du ção fan tás ti ca, ex ce den do
o con su mo in ter no.

A par das es pe ran ças que a Na ção bra si le i ra
de po si ta no go ver no que se ini ci a rá em ja ne i ro pró xi -
mo, trans mi to à Di re ção Na ci o nal do PT al gu mas co i -
sas que es tão acon te cen do em nos so Esta do, sem
ne nhum sen ti do de hos ti li da de ao atu al Go ver no do
Esta do. O Go ver na dor do Mato Gros so do Sul, para
pa gar a fo lha de no vem bro, de zem bro e o dé ci mo ter -
ce i ro sa lá rio, está fa zen do ope ra ção ban cá ria em
nome dos fun ci o ná ri os, ao cus to de 3,4% ao mês,
taxa que con si de ro ele va da para nos so Esta do.

Sr. Pre si den te, ao en cer rar, re a fir mo mi nha con -
fi an ça de que, ago ra, te re mos con di ções de apro var
as re for mas bá si cas de que o País pre ci sa e das qua -
is fa la mos per ma nen te men te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia o

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo fa zer uma lem -
bran ça im por tan te para toda a hu ma ni da de. To dos os
pa í ses têm-se mo bi li za do para a co me mo ra ção do Dia
Mun di al de Com ba te à Aids, que ocor re rá no dia 1º de
de zem bro pró xi mo. Há uma se qüên cia de lem bran ças
des se dia, em que ma té ria tão de li ca da é tra ta da.

Antes, aten den do à so li ci ta ção do Se na dor e
Go ver na dor ele i to Ro ber to Re quião, lem bro ao Con -
gres so Na ci o nal que, nos dias 4 e 5 do mês vin dou ro,

ha ve rá na Co mis são do Mer co sul um en con tro com
re pre sen tan tes de to dos os pa í ses li ga dos a esse blo -
co eco nô mi co e po lí ti co, que tem o Bra sil como con -
du tor es tra té gi co e fun da men tal. Esta rão pre sen tes
re pre sen tan tes do Chi le, da Argen ti na, da Bo lí via, do
Peru, do Pa ra guai e do Uru guai. Será um en con tro im -
por tan tís si mo den tro do Con gres so Na ci o nal, para
tra tar da re a li da de atu al e das ne ces si da des que se
im põem para um mo men to po lí ti co tão re no va do e im -
por tan te para o Mer co sul, vi tal para a so bre vi vên cia
do mo de lo eco nô mi co-so ci al que os pa í ses da Amé ri -
ca do Sul tan to têm re i vin di ca do no ce ná rio eco nô mi -
co in ter na ci o nal. 

So bre o Dia Mun di al da Aids, pri me i ra men te,
faço a jus ta ho me na gem à im pren sa bra si le i ra, que
tem sido cum pri do ra de suas res pon sa bi li da des em re -
la ção a essa ma té ria. A gran de im pren sa tem tra ta do
com in te res se o as sun to e não tem de i xa do de tra zer
sua co la bo ra ção à re fle xão da so ci e da de so bre a pro -
pa ga ção des sa pan de mia que afli ge toda hu ma ni da de.

O jor nal Fo lha de S.Pa u lo, esta se ma na, pu bli -
cou um edi to ri al, tra tan do da ma té ria. Da mes ma for -
ma, o jor nal Cor re io Bra zi li en se  pu bli ca hoje um edi -
to ri al, apre sen tan do da dos so bre o avan ço da Aids no 
Bra sil e no mun do e tra zen do suas pre o cu pa ções lo -
ca is em re la ção à cri se por que pas sa o Pro gra ma de
Com ba te à Aids no Dis tri to Fe de ral, onde está ha ven -
do re ten ção de re cur sos da or dem de R$850 mil, que
se ri am fun da men ta is para o cum pri men to de me tas
de pre ven ção e con tro le da do en ça. 

A Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de não tem tido
um mo men to de des can so no tra ta men to des se gra ve 
pro ble ma mun di al; da mes ma fo ram, a Orga ni za ção
Pan-Ame ri ca na de Sa ú de. E a Una ids, ór gão es pe cí fi -
co de um or ga nis mo mul ti la te ral como a ONU, está
cum prin do seu de ver de in for mar, es tu dar e tra zer
uma aná li se me lhor no que diz res pe i to às fun ções de 
vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca da Aids.

A Una ids aler ta que essa do en ça atin ge mais de 
40 mi lhões de pes so as em todo o pla ne ta, com alvo
es pe ci al cen tra do na Áfri ca sub sa a ri a na, onde es tão
29,4 mi lhões dos 42 mi lhões dos in fec ta dos no pla ne -
ta, sen do 58% re pre sen ta dos pe las mu lhe res. Hou ve
3,1 mi lhões de mor tes no ano pas sa do. A ex pec ta ti va, 
in fe liz men te, é a de que, du ran te este ano de 2002,
ocor ram 3,5 mi lhões de mor tes, em fun ção des sa tra -
gé dia de uma do en ça in fec ci o sa como a Aids.

A Chi na tem, hoje, um mi lhão de in fec ta dos,
com a ex pec ta ti va de cres ci men to do nú me ro de ví ti -
mas para 10 mi lhões nes ta dé ca da. Na Índia, onde há
qua tro mi lhões de in fec ta dos, o po der de pro pa ga ção
da do en ça tam bém é gran de. Exis te a pre o cu pan te
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ex pec ta ti va de que a Ásia atin ja um nú me ro de in fec -
ta dos equi va len te ao da Áfri ca sub sa a ri a na, em fun -
ção da ex pan são e da gra vi da de des sa do en ça.

Pior ain da, Sr. Pre si den te, é sa ber mos que, na
Áfri ca sub sa a ri a na, 8,8% das pes so as es tão in fec ta -
das. Tra ta-se de uma tra gé dia do pon to de vis ta so ci al
e hu ma no, que deve en vol ver res pon sa bi li da des pro -
fun das de to dos os pa í ses.

Enquan to na Eu ro pa Oci den tal há ape nas 570
mil in fec ta dos, na Áfri ca sub sa a ri a na são mais de 29
mi lhões. É uma do en ça cujo ve tor está apon ta do para
as áre as de con cen tra ção de po bre za e pre ca ri e da de
so ci o cul tu ral. É trá gi co ima gi nar mos que re giões
como a de Bots wa na, Le sot ho, Su a zi lân dia e Zim bab -
we te nham, em cada três ha bi tan tes, um in fec ta do
pelo ví rus da Aids e bem mais de 10% das cri an ças
por ta do ras do HIV. A do en ça, que se ma ni fes ta há
pou cos anos, já atin ge mais de 42 mi lhões da po pu la -
ção mun di al.

Re cor do-me de que, quan do es ta va fa zen do
pós-gra du a ção em São Pa u lo, no Insti tu to Emí lio Ri -
bas, na área de do en ças in fec ci o sas, tes te mu nhei as
pri me i ras ocor rên ci as de Aids. Na que la épo ca, o Bra -
sil re gis tra va que, em cada 25 pes so as in fec ta das
pelo ví rus da Aids, ape nas uma era do sexo fe mi ni no
e 24 do sexo mas cu li no. Co nhe ci da como a pes te
gay, atin giu, ini ci al men te, a po pu la ção ame ri ca na e o
Ha i ti e, com a mu dan ça de com por ta men to em sua
pro pa ga ção, toda a hu ma ni da de.

O Bra sil tem dado ex ce len tes exem plos no con -
tro le e na pre ven ção des sa do en ça, tem um for te mo -
de lo de vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca e um for te pro gra ma
de pre ven ção e edu ca ção de mas sa es ta be le ci do. O
Dr. Pa u lo Ro ber to Te i xe i ra, que co or de na o Pro gra ma
DST/Aids do Mi nis té rio da Sa ú de, su ce de, com ele va -
da res pon sa bi li da de, à Drª Lair Gu er ra de Ma ce do, que 
cor res pon deu, com di li gên cia e com pe tên cia, à con du -
ção ini ci al e à idéia do pro gra ma de com ba te à Aids. O
Go ver no bra si le i ro, por um pro je to de lei do Se na dor
José Sar ney, as se gu rou tra ta men to gra tu i to a to das as
pes so as por ta do ras do ví rus que já es ti ves sem no mo -
men to de re ce ber o co que tel de com ba te ao HIV.
Então, o Par la men to bra si le i ro pro por ci o nou avan ços,
que fo ram bem es ta be le ci dos pelo Mi nis té rio da Sa ú -
de, pelo Go ver no Fe de ral como um todo. 

O pro ble ma, no en tan to, per sis te: fo ram cons ta -
ta dos 15 mil no vos ca sos em 2002, e há a ex pec ta ti va
de que pos sam ocor rer ou tros em 2003. Entre es ses
15 mil, 400 são cri an ças na fa i xa etá ria en tre 13 e 19
anos. A con cen tra ção de in fec ta dos se dá en tre as
pes so as do sexo fe mi ni no, pela pre co ci da de do en vol -
vi men to na prá ti ca se xu al e pela vul ne ra bi li da de de

uma con du ta de de fe sa e de ma i or in for ma ção so bre
a pre ven ção da do en ça. 

Assim, es pe ro que os se to res que têm dí vi da
quan to ao de ba te des sa do en ça – a fa mí lia bra si le i ra,
a es co la e as igre jas – fa çam mais em re la ção à pre -
ven ção e ao con tro le da Aids. Que as fa mí li as dis cu -
tam me lhor essa ma té ria du ran te as re fe i ções e re u -
niões; que as es co las ofe re çam in for ma ção du ran te a
re cre a ção das cri an ças; que as igre jas rom pam o pre -
con ce i to e tra tem o tema com mais cu i da do, para que
o Bra sil pos sa ser o pri me i ro, en tre os pa í ses po bres,
a ob ter, de fato, re du ção dos ca sos e ca mi nhar para a
eli mi na ção des sa do en ça um dia.

Exis te, ain da, uma gran de dis tân cia para o êxi to
no con tro le efe ti vo do tra ta men to, para o es ta be le ci -
men to da pa la vra “cura” no ce ná rio na ci o nal, mas es -
pe ro que a pre ven ção, o con tro le, o com ba te ao pre -
con ce i to e à dis cri mi na ção se jam pa la vras mu i to for -
tes nes ses anos vin dou ros. O novo Go ver no, sem dú -
vi da, tem o pro pó si to fir me de as se gu rar a con ti nu i da -
de do que está dan do cer to nes se pro gra ma de con -
tro le da Aids. Vale lem brar que é um ônus en fren tar -
mos uma si tu a ção que en vol ve um cus to anu al de
mais de R$500 mi lhões, ape nas para a com pra de
me di ca men tos. Exis te um pro ble ma não re sol vi do na
atu al tran si ção de go ver no, como uma dí vi da de
R$1bi lhão para a com pra de me di ca men tos para o
tra ta men to da Aids e a aqui si ção de va ci nas. Pre ci sa -
mos cor res pon der a este mo men to de tran si ção com
as res pon sa bi li da des cum pri das pelo atu al Go ver no
Fe de ral e que per mi tam um mí ni mo de se gu ran ça e
tran qüi li da de na con du ção do con tro le da Aids para a
pró xi ma ges tão.

Tra go este co mu ni ca do ao Ple ná rio do Se na do
Fe de ral, pois en ten do que o Par la men to bra si le i ro
está pre o cu pa do com o as sun to, tem fe i to a sua par te, 
tem le gis la do so bre essa ma té ria, abor dan do ques -
tões que vão do rom pi men to com o pre con ce i to até a
pre ven ção efe ti va da con ta mi na ção des sa do en ça. 

Tive opor tu ni da de de apre sen tar um pro je to de
lei, em 1999, que tor na va obri ga tó ria a re a li za ção do
exa me do HIV nas mu lhe res grá vi das. São três mi -
lhões de mu lhe res que en gra vi dam por ano nes te
Bra sil. O pro je to foi apro va do no Se na do Fe de ral, tra -
mi ta na Câ ma ra dos De pu ta dos, e o Mi nis té rio da Sa -
ú de lan çou uma por ta ria tor nan do obri ga tó ria a re a li -
za ção des ses exa mes. Com esse exa me nós po de -
mos di ag nos ti car pre co ce men te a do en ça, dar mais
qua li da de de vida, ori en ta ção e pre ven ção às mu lhe -
res grá vi das. Po de mos ain da, se a cri an ça ti ver sido
in fec ta da, as se gu rar um tra ta men to à mãe grá vi da, à
cri an ça na vida in tra-ute ri na, evi tan do as sim em mais
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de 95% que a cri an ça ve nha a nas cer con ta mi na da
pelo ví rus da Aids.

O Par la men to tem fe i to a sua par te. Espe ro que
a so ci e da de faça mais ain da e des sa for ma te nha mos 
mu i to êxi to no com ba te a essa do en ça.

Du ran te o dis cur so do Sr. Tião Vi a na, 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) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Edi son Lo bão, por vin te
mi nu tos.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, num pas sa do re cen te,
as na ções mais de sen vol vi das im por ta vam
mão-de-obra sim ples, rús ti ca, tos ca para o seu de -
sen vol vi men to nas in dús tri as. Hoje essa im por ta ção
se faz de in te li gên ci as. 

As in for ma ções so bre a per da de ta len tos bra si -
le i ros que con ti nu am de i xan do o País à pro cu ra de
me lho res opor tu ni da des con ti nu am pre o cu pan tes.
Ci en tis tas al ta men te ca pa zes, pes qui sa do res com pe -
ten tes, re co nhe ci dos por seus tra ba lhos nas mais va -
ri a das ins tân ci as aca dê mi cas, sen tem-se com pe li dos 
a aban do nar o Bra sil por ca rên cia de pers pec ti vas
pro fis si o na is. 

Como se sabe, são es tu di o sos que cus ta ram
vul to sos in ves ti men tos ao Esta do bra si le i ro, du ran te
anos, em to das as fa ses de de sen vol vi men to in te lec -
tu al e que, no seu ama du re ci men to, es tão pra ti ca -
men te im pe di dos de dar o de vi do re tor no em be ne fí -
cio da nos sa so ci e da de. 

Em pes qui sa di vul ga da pelo mé di co Re i nal do
Gu i ma rães, do Insti tu to de Me di ci na So ci al da Uni ver -
si da de Esta du al do Rio de Ja ne i ro, sabe-se que, en tre 
1993 e 1999, 966 ci en tis tas fo ram tra ba lhar de fi ni ti va -
men te no ex te ri or, 60% dos qua is nos Esta dos Uni dos 
ou no Ca na dá. É o pri me i ro le van ta men to fe i to des de
os anos 70, quan do o pro ble ma já se mos tra va gra ve.
Isso sig ni fi ca que, a cada ano do pe río do, 138 pes qui -
sa do res – em mé dia, 11,5% por mês – re sol ve ram de -
i xar o Bra sil. Essa trans fe rên cia ca u sou um pre ju í zo
de, no mí ni mo, US$100 mi lhões ao nos so País, sem
con tar as ób vi as per das para o de sen vol vi men to bra -
si le i ro como um todo. De acor do com os cál cu los do
pro fes sor, a for ma ção de um dou tor cus ta, em gas tos
di re tos – como bol sas, por exem plo –, US$20 mil. So -
man do-se os cus tos in di re tos es ti ma dos, como sa lá ri -
os de pro fes so res, cus te io e in fra-es tru tu ra de pes qui -
sa, o in ves ti men to to tal, por pes soa, deve che gar a

US$100 mil. Gu i ma rães re a li zou o seu le van ta men to,
pu bli ca do na edi ção de ou tu bro da re vis ta Ciên cia
Hoje, por meio de ques ti o ná ri os en vi a dos a 2.769 lí -
de res de gru pos de pes qui sa de to das as áre as do co -
nhe ci men to.

Na ver da de, o Bra sil já é hoje o ma i or ex por ta dor 
de Q.I.s (co e fi ci en te de in te li gên cia) da Amé ri ca La ti -
na e o se gun do no ran king mun di al, de acor do com o
pro fes sor Antô nio Car los Pe re i ra Jr., tam bém da Uni -
ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro e vin cu la do à fa -
mo sa es co la fran ce sa de no mi na da Sour bon ne. Se -
gun do ele, como ex por ta do res de cé re bros pri vi le gi a -
dos, só per de mos para a Índia. Ci en tis tas bra si le i ros
são en con tra dos na Fran ça, na Ingla ter ra, na Itá lia, na 
Ale ma nha, nos Esta dos Uni dos, to dos vol ta dos para
tra ba lhos re le van tes em la bo ra tó ri os de alta en ver ga -
du ra de pes qui sa. Há pes qui sa do res bra si le i ros na
Nasa e em ins ti tu i ções eu ro péi as, ja po ne sas, nas
mais va ri a das e im por tan tes áre as. Até os pa í ses ára -
bes pro cu ram re cru tar bra si le i ros.

Re cen te men te, fui aos Esta dos Uni dos e ve ri fi -
quei, em uma gran de uni ver si da de da que le país, um
ci en tis ta bra si le i ro de Per nam bu co que che fia um de -
par ta men to in te i ro de pes qui sa de me di ca men tos de
nova ge ra ção. Ali es ta va ele, ga nhan do em dó lar, sa -
tis fe i to e ge ran do ri que za e co nhe ci men tos para ex -
por ta ção pos te ri or pe los Esta dos Uni dos. Con fes so
que, se, de um lado, re go zi jei-me com aque le bra si le i -
ro, por ou tro, las ti mei que o Bra sil te nha per di do uma
in te li gên cia de tão gran de pro fun di da de.

Sr. Pre si den te, o Pre si den te de Hon ra da So ci e -
da de Bra si le i ra para o Pro gres so da Ciên cia (SBPC),
Cro do wal do Pa van, cul pa a po lí ti ca do Go ver no Fe de -
ral pela de ban da da de “cé re bros” e afir ma que o ci en -
tis ta, sem es tí mu lo no Bra sil, en con tra em ou tros pa í -
ses o apo io que lhe é aqui ne ga do. Ele lem bra que
nos sas ins ti tu i ções pú bli cas de pes qui sa, como as
uni ver si da des, sem pre ti ve ram pa pel re le van te no de -
sen vol vi men to do País. O Insti tu to Bi o ló gi co de São
Pa u lo e o Insti tu to Agro nô mi co de Cam pi nas, por
exem plo, pro por ci o na ram ao Bra sil o au men to das ex -
por ta ções de café e soja. Do mes mo modo, fo ram re -
le van tes as im por tan tes con quis tas bra si le i ras na
área de ener gia al ter na ti va, à épo ca do Pró-Álco ol.

Sr. Pre si den te, os úl ti mos le van ta men tos de -
mons tram que cer ca de 10% dos pes qui sa do res bra -
si le i ros, que fa zem dou to ra do no ex te ri or, não vol tam
ao Bra sil. A per ma nên cia des se con tin gen te em ou -
tros pa í ses, co nhe ci da como bra in dra in (fuga de cé -
re bros), foi apon ta da pelo re la tó rio do Índi ce de Avan -
ço Tec no ló gi co da ONU como uma das ca u sas da ba i -
xa co lo ca ção do Bra sil no ran king de pa í ses pro du to -
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res de co nhe ci men tos ci en tí fi cos, onde fi cou em 72º
lu gar no mun do in te i ro.

A es ti ma ti va do per cen tu al de dou to res que não
vol tam ao Bra sil é ba li za da ain da pela Ca pes – Co or -
de na ção de Aper fe i ço a men to de Pes so al de Ní vel Su -
pe ri or –, uma das ma i o res agên ci as de fo men to à
pes qui sa do País. O ór gão en via, anu al men te, dois mil 
pes qui sa do res para o ex te ri or, em ní vel de dou to ra do, 
mas vem ten do um re tor no de cep ci o nan te.

A fal ta de em pre go é a ma i or ale ga ção para não
se vol tar ao Bra sil, se gun do os pes qui sa do res. A que -
da na con tra ta ção de pro fes so res nas uni ver si da des
pú bli cas, de cor ren te da ten dên cia atu al de con ten ção
de des pe sas or ça men tá ri as, di mi nu iu o mer ca do de
tra ba lho no se tor. São mu i tos os fa to res que de sen co -
ra jam a per ma nên cia no Bra sil dos nos sos ci en tis tas:
os par cos re cur sos des ti na dos ao cus te io da edu ca -
ção e da pes qui sa; as li mi ta das pers pec ti vas de pro -
gres so na car re i ra ci en tí fi ca e as es tru tu ras aca dê mi -
cas ain da ob so le tas e des vin cu la das das de man das
da so ci e da de e das em pre sas.

Nos Esta dos Uni dos, os sa lá ri os de ci en tis tas
che gam a ser cin co ve zes ma i o res do que os sa lá ri os
pa gos no Bra sil, com as cen sões mais rá pi das e cri te -
ri o sas. As con di ções téc ni co-ma te ri a is são con si de ra -
vel men te su pe ri o res e as pers pec ti vas de tra ba lho,
ob vi a men te, mais am plas. Isso ocor re sim ples men te
por que, se gun do es tu dos apre sen ta dos no VI Encon -
tro Na ci o nal de Ciên cia e Tec no lo gia, re a li za do em
maio pas sa do, numa com pa ra ção en tre os in ves ti -
men tos por PIB, Bra sil e Esta dos Uni dos gas tam
0,6% e 0,74% res pec ti va men te. Po rém, não po de mos 
es que cer que es ta mos fa lan do do PIB nor te-ame ri ca -
no, mu i to ma i or que o bra si le i ro. Assim, os US$60 mil
per ca pi ta que o Bra sil in ves tiu no ano pas sa do são
equi va len tes ao in ves ti men to fe i to pela Chi na em
1985.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) – Ouço V. Exª 
com pra zer.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Se -
na dor Lo bão, as afir ma ções que V. Exª está fa zen do
nes te mo men to são mo ti vo de mu i ta pre o cu pa ção. Te -
nho a im pres são de que, com a glo ba li za ção, cada
vez mais a bus ca de ta len tos será acen tu a da. Ava lio
que essa fuga de pes so as al ta men te pre pa ra das do
nos so País es te ja den tro do con tex to da ad mi nis tra -
ção pú bli ca bra si le i ra. A per ma nên cia des sas pes so -
as qua li fi ca das aqui está es tre i ta men te li ga da ao ní -
vel do nos so de sen vol vi men to. Se o nos so País não

pas sar por uma trans for ma ção com ple ta no se tor ad -
mi nis tra ti vo, se não pro mo ver um apri mo ra men to ad -
mi nis tra ti vo em to dos os se to res, tão ne ces sá rio para
vi a bi li zar mos o cres ci men to eco nô mi co, con ti nu a re -
mos a per der ta len tos. To dos nós ve mos acon te cer,
na li vre em pre sa, a bus ca de pes so as al ta men te qua -
li fi ca das. Hoje, as gran des em pre sas es tão com a
área de ad mi nis tra ção su pe ri or qua se toda pre en chi -
da por pes so as de ida de in fe ri or a 40 anos. Esse dis -
cur so de V. Exª nos aler ta para a ne ces si da de de a fa -
mí lia bra si le i ra se em pe nhar no apri mo ra men to da
ad mi nis tra ção pú bli ca do nos so País, para que te nha -
mos con di ções de pro por ci o nar um mer ca do de tra -
ba lho ade qua do a es sas pes so as al ta men te qua li fi ca -
das. Fe li ci to V. Exª por esse im por tan te dis cur so, esse
im por tan te aler ta que V. Exª está fa zen do à Na ção.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Agra de ço
o apar te de V. Exª, Se na dor Lú dio Co e lho. 

Te mos que acor dar para essa re a li da de mo der -
na. Não po de mos pros se guir em es ta do le tár gi co pelo 
res to da vida. Hoje, a ciên cia é fun da men tal ao
bem-es tar da so ci e da de, por que ela gera de sen vol vi -
men to, gera co nhe ci men tos que con du zem ao cres ci -
men to eco nô mi co e, por tan to, à pro du ção de em pre -
gos. Se não nos der mos con ta dis so a tem po, ire mos
nos atra sar cada vez mais em re la ção aos pa í ses de -
sen vol vi dos.

Se na dor Lú dio Co e lho, em Per nam bu co, for -
mam-se téc ni cos em in for má ti ca de gran de pro je ção.
Os ame ri ca nos des co bri ram isso e con vi dam to dos
para tra ba lhar nos Esta dos Uni dos. Os nos sos ir mãos 
per nam bu ca nos, téc ni cos em in for má ti ca, já não es -
tão mais ser vin do ao Bra sil: vão cu i dar dos seus in te -
res ses pes so a is já que aqui não lhes da mos a aten -
ção de vi da, a aten ção que eles me re cem.

Para os Esta dos Uni dos, para o Ja pão e para a
Ale ma nha, é mu i to mais ba ra to im por tar téc ni cos e ci -
en tis tas de ou tros pa í ses do que for ma rem, eles pró -
pri os, os seus fi lhos e os em pre ga rem no de sen vol vi -
men to da ciên cia. É tão sim ples per ce ber isso! Como
é que nós não per ce be mos? Como é que per mi ti mos
e con ti nu a mos a per mi tir – até a es ti mu lar – a eva são
de va lo res, de cé re bros que da qui saem to dos os dias 
em ver da de i ras ro ma ri as para ou tros pa í ses?

Te mos que nos dar con ta de que es ses ci en tis -
tas têm que ser mais bem re mu ne ra dos. Vejo, no cen -
tro de lan ça men to de Alcân ta ra, no meu es ta do, ci en -
tis tas que cu i dam do lan ça men to de sa té li tes re ce -
ben do sa lá ri os ver da de i ra men te ri dí cu los, sa lá ri os
que es tão aquém, mu i to aquém dos pa gos no mer ca -
do in ter na ci o nal. Esses téc ni cos de Alcân ta ra tra ba -
lham ape nas por es pí ri to pú bli co, por pa tri o tis mo, pois 
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eles não che gam a ga nhar 5% do que o mer ca do in -
ter na ci o nal paga a pro fis si o na is em po si ção se me -
lhan te. Ain da as sim, mu i tos de les per ma ne cem no
Bra sil, mu i tos de les. Ou tros, até por en fren ta rem di fi -
cul da des na ma nu ten ção de suas fa mí li as, de i xam o
Bra sil, ace i tam os inú me ros con vi tes que re ce bem e
vão para ou tros pa í ses.

O ape lo que faço da tri bu na do Se na do da Re -
pú bli ca é para que o go ver no se dê con ta dis so e es ta -
be le ça uma nova po lí ti ca que seja ca paz de man ter
no Bra sil os cé re bros bra si le i ros, que são tão ou mais
de sen vol vi dos do que os dos gran des pa í ses do mun -
do. E pre ci so que eles se jam man ti dos aqui e que re -
ce bam aten ção que eles ver da de i ra men te me re cem.

Sr. Pre si den te, peço que seja con si de ra do como 
lido o res tan te do meu dis cur so.

SEGUE, NA ÍNTEGRA,
PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR
EDISON LOBÃO.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, as in for ma ções so bre a
per da de ta len tos bra si le i ros, que con ti nu am de i xan -
do o país à pro cu ra de me lho res opor tu ni da des, con ti -
nu am pre o cu pan tes.

Ci en tis tas al ta men te ca pa zes, pes qui sa do res
com pe ten tes, re co nhe ci dos por seus tra ba lhos nas
mais va ri a das ins tân ci as aca dê mi cas, sen tem-se
com pe li dos a aban do nar o Bra sil por ca rên cia de
pers pec ti vas pro fis si o na is. 

Como se sabe, são es tu di o sos que cus ta ram
vul to sos in ves ti men tos ao Esta do bra si le i ro, du ran te
anos, em to das as fa ses de de sen vol vi men to in te lec -
tu al, e que, no seu ama du re ci men to, es tão pra ti ca -
men te im pe di dos de dar o de vi do re tor no em be ne fí -
cio da nos sa so ci e da de.

Em pes qui sa di vul ga da pelo mé di co Re i nal do
Gu i ma rães, do Insti tu to de Me di ci na So ci al da Uni ver -
si da de Esta du al do Rio de Ja ne i ro, sabe-se que, en tre 
1993 e 1999, 966 ci en tis tas fo ram tra ba lhar de fi ni ti va -
men te no ex te ri or, 60% dos qua is nos Esta dos Uni dos 
ou no Ca na dá. É o pri me i ro le van ta men to fe i to des de
os anos 70, quan do o pro ble ma já se mos tra va gra ve.
Isso sig ni fi ca que, a cada ano do pe río do, 138 pes qui -
sa do res – em mé dia, 11,5 por mês – re sol ve ram de i -
xar o País. Essa trans fe rên cia ca u sou um pre ju í zo de,
no mí ni mo, U$$ 100 mi lhões ao Bra sil, sem con tar as
ób vi as per das para o de sen vol vi men to bra si le i ro
como um todo. De acor do com os cál cu los do pro fes -
sor, a for ma ção de um dou tor cus ta, em gas tos di re -
tos – como bol sas, por exem plo –, US$ 20 mil. So -
man do-se os cus tos in di re tos es ti ma dos, como sa lá ri -

os de pro fes so res, cus te io e in fra-es tru tu ra de pes qui -
sa, o in ves ti men to to tal deve che gar a US$ 100 mil.
Gu i ma rães re a li zou seu le van ta men to, pu bli ca do na
edi ção de ou tu bro da re vis ta Ciên cia Hoje, por meio
de ques ti o ná ri os en vi a dos a 2.769 lí de res de gru pos
de pes qui sa de to das as áre as do co nhe ci men to. 

Na ver da de, o Bra sil já é hoje o ma i or ex por ta dor 
de Q.I.s (co e fi ci en te de in te li gên cia) da Amé ri ca La ti -
na e o se gun do no ran king mun di al, de acor do com o
pro fes sor Antô nio Car los Pe re i ra Jr., tam bém da Uni -
ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro e vin cu la do à
Sor bon ne. Se gun do ele, como ex por ta do res de cé re -
bros pri vi le gi a dos só per de mos para a Índia. Ci en tis -
tas bra si le i ros são en con tra dos na Fran ça, na Ingla -
ter ra, na Itá lia, na Ale ma nha e nos Esta dos Uni dos,
to dos vol ta dos para tra ba lhos re le van tes em la bo ra tó -
ri os. Há pes qui sa do res bra si le i ros na NASA e em ins -
ti tu i ções eu ro péi as, ja po ne sas, nas mais va ri a das e
im por tan tes áre as. Até os pa í ses ára bes pro cu ram re -
cru tar bra si le i ros. 

O pre si den te de hon ra da So ci e da de Bra si le i ra
para o Pro gres so da Ciên cia (SBPC), Cro do wal do Pa -
van, cul pa a po lí ti ca do go ver no fe de ral pela de ban da -
da de “cé re bros” e afir ma que o ci en tis ta, sem es tí mu -
lo no Bra sil, en con tra em ou tros pa í ses o apo io que
lhe é aqui ne ga do. Ele lem bra que nos sas ins ti tu i ções
pú bli cas de pes qui sa, como as uni ver si da des, sem -
pre ti ve ram pa pel re le van te no de sen vol vi men to do
País. O Insti tu to Bi o ló gi co de São Pa u lo e o Insti tu to
Agro nô mi co de Cam pi nas, por exem plo, pro por ci o na -
ram ao Bra sil o au men to das ex por ta ções de café e
soja. Do mes mo modo, fo ram re le van tes as im por tan -
tes con quis tas bra si le i ras na área de ener gia al ter na -
ti va à épo ca do Pró-Álco ol. 

Sr. Pre si den te, os úl ti mos le van ta men tos de -
mons tram que cer ca de 10% dos pes qui sa do res bra -
si le i ros, que fa zem dou to ra do no ex te ri or, não vol tam
ao Bra sil. A per ma nên cia des se con tin gen te em ou -
tros pa í ses, co nhe ci da como bra in dra in (fuga de cé -
re bros), foi apon ta da pelo re la tó rio do Índi ce de Avan -
ço Tec no ló gi co da ONU como uma das ca u sas da ba i -
xa co lo ca ção do Bra sil no ran king de pa í ses pro du to -
res de co nhe ci men tos ci en tí fi cos, onde fi cou em 72º
(sep tu a gé si mo se gun do) lu gar. 

A es ti ma ti va do per cen tu al de dou to res que não
vol tam ao Bra sil é ba li za da ain da pela Ca pes - Co or -
de na ção de Aper fe i ço a men to de Pes so al de Ní vel Su -
pe ri or -, uma das ma i o res agên ci as de fo men to à pes -
qui sa do país. O ór gão en via anu al men te dois mil pes -
qui sa do res para o ex te ri or, em ní vel de dou to ra do,
mas vem ten do um re tor no de cep ci o nan te. 

23158 Sá ba do  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002812    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



A fal ta de em pre go é a ma i or ale ga ção para não
se vol tar ao Bra sil, se gun do os pes qui sa do res. A que -
da na con tra ta ção de pro fes so res nas uni ver si da des
pú bli cas, de cor ren te da ten dên cia atu al de con ten ção
de des pe sas or ça men ta ri as, di mi nu iu o mer ca do de
tra ba lho no se tor. São mu i tos os fa to res que de sen co -
ra jam a per ma nên cia no Bra sil dos nos sos ci en tis tas:
os par cos re cur sos des ti na dos ao cus te io da edu ca -
ção e da pes qui sa; as li mi ta das pers pec ti vas de pro -
gres so na car re i ra ci en ti fi ca; e as es tru tu ras aca dê mi -
cas ain da ob so le tas e des vin cu la das das de man das
da so ci e da de e das em pre sas.

Nos EUA, os sa lá ri os de ci en tis tas che gam a
cin co ve zes ou mais dos pa gos no Bra sil, com as cen -
sões mais rá pi das e cri te ri o sas. As con di ções téc ni -
co-ma te ri a is são con si de ra vel men te su pe ri o res e as
pers pec ti vas de tra ba lho, ob vi a men te, mais am plas.
Isso ocor re sim ples men te por que, se gun do es tu dos
apre sen ta dos no VI Encon tro Na ci o nal de Ciên cia e
Tec no lo gia – re a li za do em maio pas sa do –, numa
com pa ra ção en tre os in ves ti men tos por PIB, Bra sil e
Esta dos Uni dos gas tam 0,6% e 0,74%, res pec ti va -
men te. Po rém, não po de mos es que cer que es ta mos
fa lan do do PIB nor te-ame ri ca no, mu i to ma i or que o
bra si le i ro. Assim, 60 mil dó la res per ca pi ta que o Bra -
sil in ves tiu no ano pas sa do são equi va len tes ao in ves -
ti men to fe i to pela Chi na em 1985.

Isso acon te ce sim ples men te por que a pro du ção 
aca dê mi ca - e dos ór gãos de fo men to tec no ló gi co do
Esta do - está in ti ma men te as so ci a da às de man das e
aos in te res ses das em pre sas na que les pa í ses. Ne les, 
há uma subs tan ci al in te gra ção en tre a pro du ção ci en -
tí fi ca e o de sen vol vi men to dos se to res pro du ti vos.
Nos EUA, as em pre sas do seg men to di nâ mi co da
eco no mia são as de alta den si da de tec no ló gi ca, que
com pro me tem ma ci ças re ce i tas em pla nos de de sen -
vol vi men to na ci o nal. Apli car no se tor re pre sen ta man -
da men to de so bre vi vên cia. A ra zão é ob via: uma das
ca rac te rís ti cas da glo ba li za ção é a ob so les cên cia rá -
pi da de qual quer tec no lo gia.

No Bra sil, hoje, um es tu dan te de fí si ca re -
cém-for ma do con se gue fa cil men te uma bol sa de es -
tu dos no ex te ri or, ga nhan do apro xi ma da men te mil
dó la res men sa is. Qu an do re sol ve vol tar, já gra du a do,
vai ga nhar a me ta de em re a is, com pou ca pers pec ti va 
de pro gre dir. O qua dro se agra va por que fal ta ao se tor 
pri va do a tra di ção de in ves tir em de sen vol vi men to
tec no ló gi co. Isto ocor re, em par te, por que mu i tas das
nos sas gran des em pre sas são as mul ti na ci o na is,
aqui es ta be le ci das. Não têm es pe ci al in te res se em vi -
a bi li zar ino va ções tec no ló gi cas no Bra sil. Pre fe rem

ado tar os pa co tes tec no ló gi cos pro vin dos de suas
ma tri zes e de seus res pec ti vos pa í ses.

No caso bra si le i ro, quan do se de ci de im por tar
pa co tes tec no ló gi cos em de tri men to de uma po lí ti ca
de in cen ti vo à pes qui sa, es ta mos per den do três ve -
zes. Pri me i ro, por que não há uma efe ti va trans fe ren -
cia de tec no lo gia; em se gun do, por que te mos de com -
prar o pa co te à cus ta das nos sas so fri das re ser vas
mo ne tá ri as; em ter ce i ro lu gar, por per der mos pes qui -
sa do res e tec no lo gia, já que os nos sos jo vens ci en tis -
tas aca ba rão indo para o ex te ri or. Por tan to, a com pra
de pa co tes tec no ló gi cos não deve ser pri o ri za da. 

A ver da de, Sr. Pre si den te, é que so men te o apo -
io do Esta do bra si le i ro, em to dos os ní ve is e nas mais
va ri a das áre as, pode nos tra zer o de sen vol vi men to
ne ces sá rio. Re cen te edi to ri al do “Cor re io Bra zi li en se”
des ta ca que o Bra sil tem ob ti do al guns re sul ta dos im -
por tan tes na área ci en tí fi ca ape nas quan do a pre sen -
ça do Esta do é mar can te, não obs tan te a es cas sez de 
re cur sos e das li mi ta ções im pos tas pe los “pa co tes
tec no ló gi cos”. Pos su í mos cen tros de ex ce lên cia de
re pu ta ção in ter na ci o nal, no ta da men te nos se to res
agro téc ni co (Ema ter), ae ro náu ti co, de la vra e ex tra -
ção de pe tró leo e bi o tec no lo gia. Con tu do, tais con -
quis tas são pe que nas se com pa ra das com as de pa í -
ses com grau de de sen vol vi men to se me lhan te, como
a Índia e a Co réia do Sul. 

O cír cu lo vi ci o so só será rom pi do com es for ço
de li be ra do se me lhan te ao de sen vol vi do re cen te men te
pela Índia. Na que le país, ve ri fi cou-se há mu i to que as
na ções ex por ta do ras de ta len tos não têm um re tor no
efe ti vo do in ves ti men to re a li za da na edu ca ção. Com
efe i to, de acor do com o Re la tó rio de De sen vol vi men to
Hu ma no da ONU so bre o as sun to, es ti ma-se que o nú -
me ro de téc ni cos de in for má ti ca in di a nos, que emi -
gram para os Esta dos Uni dos anu al men te, seja de
100.000, o que re pre sen ta para a Índia uma per da
anu al de re cur sos de cer ca de 2 mi lhões de dó la res. 

Por isso, Nova Dé lhi se em pe nhou na for ma ção
de re cur sos hu ma nos al ta men te qua li fi ca dos, na alo -
ca ção de ver bas para os cen tros de pes qui sas e na
mo ti va ção do se tor pri va do para re in ves ti men to de lu -
cros na ge ra ção de tec no lo gi as mais avan ça das. Ou
seja, está fa zen do ago ra o que o Ja pão sem pre fez:
não só deu con di ço es para man ter seus ci en tis tas,
como pro cu rou im por tar ta len tos de ou tras na ções
para que tra ba lhas sem para o cres ci men to e o aper fe i -
ço a men to de seu par que in dus tri al. Algo que tam bém
foi re a li za do pe los EUA, de po is da Se gun da Gu er ra
Mun di al, quan do pro cu ra ram apro ve i tar to dos os ci en -
tis tas da der ro ta da Ale ma nha em suas uni ver si da des.
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A per ma ne cer o ce ná rio atu al — ti mi dez do in -
cen ti vo pú bli co ali a do à in di fe ren ça em pre sa ri al —, o
Bra sil es ta rá con de na do ao atra so. Con ti nu a rá ex por -
tan do seus pou cos ci en tis tas que, não re tri bu in do o
in ves ti men to ne les fe i to, irão dar os fru tos no es tran -
ge i ro. Mais: nos so País fi ca rá na de pen dên cia do Pri -
me i ro Mun do, que, cer ta men te, não con tem pla os in -
te res ses bra si le i ros na lis ta de suas pri o ri da des.

O so ció lo go Jean-Bap tis te Me yer, pes qui sa dor
da fuga de cé re bros do “Ter ce i ro Mun do” para os pa í -
ses ri cos, não ex clui a pos si bi li da de de o Bra sil vir a ser 
um dos ter ri tó ri os mais vi sa dos pe los ca ça do res de ta -
len tos nas pró xi mas dé ca das. Diz esse so ció lo go:

Qu al quer que seja a taxa de cres ci men to de
suas eco no mi as, os pa í ses in dus tri a li za dos, so bre tu -
do os da União Eu ro péia, em face das apo sen ta do ri -
as e de suas ba i xas ta xas de na ta li da de, te rão de re -
cor rer cada vez mais aos pa í ses do He mis fé rio Sul e
do Les te eu ro peu para su prir suas ca rên ci as pro fis si -
o na is de alto ní vel.

Nes se sen ti do, a Ale ma nha al te rou sua le gis la -
ção so bre imi gran tes para re cru tar na Índia, nos úl ti -
mos 8 me ses e em re gi me de ur gên cia, 5.533 dos 10
mil en ge nhe i ros e pro fis si o na is de in for má ti ca de que
ne ces si ta. O sa lá rio ini ci al des ses pro fis si o na is va ria
en tre US$ 4 mil a US$ 5 mil. Mes mo a Fran ça, co nhe -
ci da pelo pro te ci o nis mo rí gi do de seu mer ca do de tra -
ba lho, re for mou suas leis e en trou na “caça” de ta len -
tos es tran ge i ros. No ano pas sa do, con tra tou 1.619
pro fis si o na is de in for má ti ca nos pa í ses do He mis fé rio
Sul. Den tro des se mes mo es pí ri to de caça, a
Grã-Bre ta nha re du ziu de 3 me ses para uma se ma na
o tem po de bu ro cra cia para o in gres so de cé re bros no 
País e pro lon gou de 3 para 5 anos a vi gên cia da car -
te i ra de re si den te. 

Di an te des sa ver da de i ra caça por cé re bros, por
par te das na ções mais adi an ta das, co men ta o ci ta do
so ció lo go:

É um fe nô me no ge ne ra li za do no mun do de hoje, 
por isso a co mu ni da de ci en tí fi ca bra si le i ra terá de
bus car al ter na ti vas. A mais pro mis so ra das al ter na ti -
vas é a as so ci a ção de uni ver si da des e de ci en tis tas
com em pre sas ou com in ves ti do res in te res sa dos em
cri ar ne gó ci os no Bra sil. O su ces so do Vale do Si lí cio,
nos EUA, de veu-se à sim bi o se dos po de res em pre sa -
ri al e in te lec tu al. Em tor no de São Pa u lo, po de ría mos
ima gi nar um ‘Va le do Si lí cio da Amé ri ca La ti na’, por -
que ali o Bra sil já pos sui uma ca pa ci da de ci en tí fi ca e
tec no ló gi ca de pon ta.

Sr. Pre si den te, a ri que za ma i or de uma na ção
hoje – numa so ci e da de glo bal de in for ma ções, rá pi da
em trans for ma ções, cada da vez mais com pe ti ti va e

ne ces si ta da de no vas tec no lo gi as – não se ria so men -
te os ca pi ta is, as ma té ri as-pri mas, os equi pa men tos,
os ins tru men tos do de sen vol vi men to, po rém a ca pa ci -
da de de in ven tar, isto é, a pes qui sa; e a ca pa ci da de
de in se rir as in ven ções nos pro du tos ou, me lhor, na
tec no lo gia. As prin ci pa is fon tes da ri que za re si dem
hoje na ap ti dão dos ho mens para re fle tir e cri ar. A for -
ma ção, o de sen vol vi men to e a ex plo ra ção da in te li -
gên cia são o re cur so am bi ci o na do pe las na ções que
que rem cres cer. O pro gres so per se gui do pe los bra si -
le i ros não de pen de ape nas da elo quên cia pa trió ti ca,
das ri que zas mi ne ra is ou de ajus tes mo ne tá ri os e fi -
nan ce i ros, mas da agu dez de aná li se, do ri gor do
pen sa men to, da cri a ti vi da de e da pre ci são. 

Os nú me ros di vul ga dos pelo Ban co Mun di al in -
for mam que o Bra sil tem ape nas 0,6 pes qui sa dor por
mi lhar da for ça de tra ba lho, o que está aba i xo de mu i -
tos pa í ses da Amé ri ca La ti na. No en tan to, o pla ne ja -
men to es tra té gi co na área de Ciên cia e Tec no lo gia
não tem a for ma ção de re cur sos hu ma nos como pri o -
ri da de má xi ma. Mu i tos pen sam que o in ves ti men to
em ta len tos se ria a me lhor ma ne i ra de se con du zir
nos so pla ne ja men to.

A pro fes so ra de bi o quí mi ca e di ri gen te do
SBPC, Gla ci Zan can, em pa les tra re a li za da no VI
Encon tro Na ci o nal de Ciên cia e Tec no lo gia, é de opi -
nião que as po lí ti cas pú bli cas para as áre as de edu ca -
ção e ciên cia têm sido inex pli ca vel men te dis so ci a das
nos úl ti mos anos, e, no en tan to, são ins tru men tos de
ação a lon go pra zo, su pe ran do os li mi tes tem po ra is
de go ver nos. Con tra ri an do tal ori en ta ção, se gun do a
pro fes so ra Zan can, põe-se em jogo o fu tu ro do País.

Nos ins tan tes em que o Bra sil pa re ce ini ci ar
uma nova eta pa his tó ri ca, Sr. Pre si den te, é pre ci so
que es te ja mos aler tas para os mu i tos equí vo cos que
vêm com pro me ten do o nos so de sen vol vi men to, en tre 
os qua is se so bre le va a ver da de i ra san gria de ta len -
tos que vem so fren do o nos so País. Tor na-se ina diá -
vel o en con tro de so lu ções que es ti mu lem a per ma -
nên cia em nos so ter ri tó rio da que les que se des ta ca -
ram pelo seu sa ber e sua cri a ti vi da de.

Era o que ti nha a di zer. 
Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – V. Exª

será aten di do na for ma re gi men tal.
O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Se nhor 

Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 27 de no vem bro
de 2002 e pu bli cou no dia 28 do mes mo mês e ano, a
Me di da Pro vi só ria nº 79, que “Dis põe so bre o di re i to
ao res sar ci men to dos cus tos de for ma ção de atle ta
não pro fis si o nal e a ex plo ra ção co mer ci al da ima gem
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do atle ta pro fis si o nal, im põe ve da ções ao exer cí cio de 
car go ou fun ção exe cu ti va em en ti da de de ad mi nis tra -
ção de des por to pro fis si o nal, fixa nor mas de se gu ran -
ça nos es tá di os, adap ta o tra ta men to di fe ren ci a do do
des por to pro fis si o nal à Lei nº 10.406, de 10 de ja ne i ro 
de 2002 – Có di go Ci vil, es ta be le ce di re tri zes para o
cum pri men to da obri ga ção cons tan te do art. 46-A da
Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998, al te ra o art. 8º
da Lei nº 10.359, de 27 de de zem bro de 2001, 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 da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, art. 2º e
seus pa rá gra fos, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são
Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes
PMDB
Re nan Ca lhe i ros 1.Gil vam Bor ges
Na bor Jú ni or 2.Mar lu ce Pin to
Gil ber to Mes tri nho 3.Amir Lan do
Ju vên cio da Fon se ca 4.Alber to Sil va
Blo co (PSDB/PPB)
Ge ral do Melo 1. 
Ro me ro Jucá 2. 
Fre i tas Neto 3. 
PFL
Ge ral do Althoff 1. Jo nas Pi nhe i ro
Ro meu Tuma 2. Bel lo Par ga
Blo co Opo si ção (PT/PPS) Edu ar do Su plicy
1.Emi lia Fer nan des
PDT
Se bas tião Ro cha 1.Álva ro Dias
PTB
Car los Pa tro cí nio 1.Arlin do Por to
*PSB
Ade mir Andra de 1. Pa u lo Har tung

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes
PFL
Ino cên cio Oli ve i ra 1.Fran cis co Co e lho
Abe lar do Lu pi on 2.José Car los Fon se -
ca Jr.

PSDB
Ju tahy Ju ni or 1.Anto nio Kan dir
Cus tó dio Mat tos 2.Chi co da Prin ce sa
PMDB

Ged del Vi e i ra Lima 1.Da mião Fe li ci a no
Albé ri co Fi lho 2.Fre i re Jú ni or
PT
João Pa u lo 1.Adão Pret to
PPB
Odel mo Leão 1.Ger son Pe res
PTB
Ro ber to Jef fer son 1.Nel son Mar que zel li
Blo co (PDT/PPS)
Miro Te i xe i ra 1.Ri car do Fer ra ço
Blo co (PL/PSL)
Val de mar Cos ta Neto 1.Bis po Ro dri gues
Blo co (PSB/PC do B)
Ha rol do Lima 1.José Anto nio Alme i da
*PST
Cabo Jú lio 1. Eber Sil va

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: 28-11-2002
– De sig na ção da Co mis são: 29-11-2002
– Insta la ção da Co mis são: 2-12-2002
– Emen das: até 4-12-2002 (7º dia da pu bli ca -

ção)
– Pra zo fi nal na Co mis são: 28-11-2002 a

11-12-2002 (14º dia)
– Re mes sa do pro ces so à CD: 11-12-2002
– Pra zo na CD: de 12-12-2002 a 25-2-2003 (15º

ao 28º dia)
– Re ce bi men to pre vis to no SF: 25-2-2003
– Pra zo no SF: de 26-2-2003 a 11-3-2003 (42º

dia)
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 11-3-2003
– Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do

SF, pela CD: de 12-3 a 14-03-2003 (43º ao 45º dia)
– Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par -

tir de: 15-03-2003 (46º dia)
– Pra zo fi nal no Con gres so: 29-3-2003  ** (60

dias)
O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Srª Se -

na do ra Emi lia Fer nan des en vi ou dis cur so à Mesa
para ser pu bli ca do na for ma do dis pos to do art. 203
do Re gi men to Inter no.

S. Exª será aten di da.

Dia Inter na ci o nal Pela Eli mi na ção da Vi o lên cia
Con tra a Mu lher – 25 de no vem bro

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Dia Inter na -
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ci o nal da Não-Vi o lên cia Con tra a Mu lher foi ins ti tu í do
du ran te o Pri me i ro Encon tro Fe mi nis ta La ti no-Ame ri -
ca no e do Ca ri be, re a li za do em Bo go tá, em 1981.
Des ta for ma, há 21 anos, o dia 25 de No vem bro é
data para a re fle xão mun di al so bre a opres são, a sub -
mis são im pos ta à mu lher em to dos os con ti nen tes. 

Ape sar de toda a luta da so ci e da de ci vil; dos ati -
vis tas que de fen dem os di re i tos hu ma nos, es pe ci al -
men te das mu lhe res; de par la men ta res e de go ver nos 
em pe nha dos em ba nir o fan tas ma da opres são e da
vi o lên cia, esta si tu a ção, in fe liz men te, per du ra até os
nos sos dias. 

Le van ta men to di vul ga do pela Mar cha Mun di al
das Mu lhe res apon ta que:

– uma mu lher é as sas si na da a cada
hora no mun do;

– uma em cada dez mu lhe res so fre ao
me nos um es tu pro na vida, na ma i o ria dos
ca sos, este cri me é pra ti ca do por ho mens
co nhe ci dos, como pais, ir mãos, ma ri dos e
com pa nhe i ros;

– cer ca de 40 mi lhões de mu lhe res
são ex plo ra das pela in dús tria da pros ti tu i -
ção.

Ou tro re la tó rio, da União Eu ro péia, in -
di ca que:

– uma em cada cin co mu lhe res eu ro -
péi as é ví ti ma de vi o lên cia;

– na Amé ri ca La ti na, en tre seis e oito
de cada dez mu lhe res so frem maus tra tos –
sen do que ape nas 10% de nun cia seus al go -
zes.

No Bra sil, os nú me ros são ain da mais
alar man tes:

– a cada qua tro mi nu tos uma mu lher é
agre di da;

– 70% da vi o lên cia é pra ti ca da den tro
dos la res;

– 63% das ví ti mas de vi o lên cia no es -
pa ço do més ti co são mu lhe res;

– 65% das agres sões são pra ti ca das
pe los in te gran tes do pró prio nú cleo fa mi li ar,
sen do que ma ri dos e com pa nhe i ros res pon -
dem por 70% dos ca sos.

Com base nes tes da dos, pode-se afir mar que a
vi o lên cia nas re la ções de ca sal é tão sig ni fi ca ti va que, 
no Bra sil, as su me ca rá ter en dê mi co. Mas ve ri fi ca mos
que a mu lher está sub ju ga da pela vi o lên cia mas cu li -
na em todo o mun do, in de pen den te do tipo de so ci e -
da de, re li gião e clas se eco nô mi ca nas qua is ela es te -

ja in se ri da. A vi o lên cia con tra a mu lher não res pe i ta
fron te i ras.

Srªs e Srs. Se na do res, a vi o lên cia in tra fa mi li ar
atin ge par ce la im por tan te da po pu la ção e re per cu te
de for ma sig ni fi ca ti va so bre a sa ú de das pes so as a
ela sub me ti da. Con fi gu ra-se um pro ble ma de sa ú de
pú bli ca re le van te, uma fla gran te vi o la ção aos di re i tos
hu ma nos e um gra ve obs tá cu lo ao de sen vol vi men to
so ci al e eco nô mi co das na ções. 

De acor do com o Re la tó rio Bra si le i ro à Ce daw
(Con ven ção so bre a Eli mi na ção de To das as For mas
de Dis cri mi na ção con tra a Mu lher, da ONU), em todo
mun do, a cada cin co dias de fal ta da mu lher no tra ba -
lho, um é de cor ren te da vi o lên cia so fri da no lar. 

Na Amé ri ca La ti na e no Ca ri be, a vi o lên cia do -
més ti ca in ci de so bre 25% a 50% das mu lhe res e com -
pro me te 14% do Pro du to Inter no Bru to. Nos so país
de i xa de au men tar em 10% seu PIB em de cor rên cia
da vi o lên cia con tra a mu lher. 

Nas eco no mi as de mer ca do, se gun do o Ban co
Mun di al, a vi o lên cia in tra fa mi li ar re pre sen ta qua se
um ano per di do de sa ú de sa u dá vel em cada cin co
mu lhe res com ida de en tre 15 e 44 anos, ten do peso
si mi lar à tu ber cu lo se, ao HIV, aos di ver sos ti pos de
cân ce res e às en fer mi da des car di o vas cu la res. 

Sr. Pre si den te, to das es tas prá ti cas que men ci o -
na mos aten tam con tra a de mo cra cia e o avan ço da
igual da de, afe tan do o bem-es tar, a se gu ran ça, as
pos si bi li da des de edu ca ção, o de sen vol vi men to pes -
so al e a auto-es ti ma das mu lhe res.

Go ver nos de todo o mun do de vem ter cons ciên -
cia de que a vi o lên cia con tra as mu lhe res vai além de
agres são aos di re i tos hu ma nos. É ques tão tam bém
de pri o ri da de po lí ti ca, sen do ne ces sá rio im plan tar
ações ade qua das à ga ran tia do bem-es tar e da pro te -
ção dos di re i tos das mu lhe res e de suas fa mí li as, em
to dos os se to res. 

O Le gis la ti vo Bra si le i ro tem bus ca do cum prir a
sua par te. Entre 1985 e 2002, fo ram apro va das 42 leis 
que be ne fi ci am di re ta ou in di re ta men te a mu lher bra -
si le i ra. Está pre vis to o di re i to à igual da de de to dos,
sem dis tin ção de qua is quer na tu re za, na Cons ti tu i ção 
Fe de ral, em 17 cons ti tu i ções es ta du a is e ain da na Lei
Orgâ ni ca do Dis tri to Fe de ral.

Mas, ape sar dos es for ços em pre en di dos pelo
Le gis la ti vo no sen ti do de ela bo rar e apro var me di das
que be ne fi ci em as mu lhe res, é for ço so ad mi tir que
nem to das as ma té ri as trans for ma das em leis fo ram
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de vi da men te re gu la men ta das e im ple men ta das em
nos so país. 

É pre ci so, pois, pro mo ver o de ba te de po lí ti cas
pú bli cas e am pli ar a par ti ci pa ção das mu lhe res no ce -
ná rio po lí ti co na ci o nal para que, de fato, se jam ela bo -
ra das e pos tas em prá ti cas me di das que vi sem o
aten di men to in te gral das mu lhe res, nas áre as de sa ú -
de, edu ca ção, as sis tên cia so ci al, em pre go e ren da,
cul tu ra... 

Nes te sen ti do, o Pre si den te ele i to Luis Iná cio
Lula da Sil va já anun ci ou o for ta le ci men to da Se cre ta -
ria de Esta do da Mu lher, vin cu la da di re ta men te à Pre -
si dên cia da Re pú bli ca, com re qui si tos ins ti tu ci o na is e
or ça men tá ri os ca pa zes de for mu lar, ela bo rar e/ou
con du zir po lí ti cas em to dos os ní ve is, no âm bi to da
ad mi nis tra ção pú bli ca, que ga ran tam a igual da de en -
tre ho mens e mu lhe res. 

O com pro mis so do pró xi mo go ver no é com ba ter 
de for ma efe ti va as de si gual da des eco nô mi cas e so -
ci a is – con di ção ne ces sá ria para que seja ga ran ti do a
to dos os bra si le i ros e bra si le i ras o sta tus de ci da dãos 
e ci da dãs, ho mens e mu lhe res re al men te igua is pe -
ran te a lei. 

O pro gra ma do go ver no ele i to para a mu lher
está ba se a do na idéia de que o Esta do tem pa pel fun -
da men tal para o al can ce des ta eqüi da de en tre ho -
mens e mu lhe res e de que um es ta do ati vo em suas
po lí ti cas pú bli cas para a mu lher ten de a ne u tra li zar os 
efe i tos ne ga ti vos das for ças so ci a is, cul tu ra is ou de
mer ca do, que pro du zem as de si gual da des en tre os
gê ne ros e a con se qüen te ex clu são so ci al fe mi ni na. 

Te mas como com ba te à vi o lên cia do més ti ca,
pre con ce i to e de si gual da de no mer ca do de tra ba lho e 
aten ção à sa ú de da mu lher es tão en tre as prin ci pa is
ques tões con tem pla das pelo pro gra ma do go ver no
ele i to. Des ta ca mos ain da as se guin tes me tas:

– Ga ran tir a au to no mia eco nô mi ca das 
mu lhe res e su pe ra ção da po bre za, com me -
lho ria das con di ções de par ti ci pa ção eco nô -
mi ca, in cen ti van do ini ci a ti vas pro du ti vas e
de ge ra ção de ren da;

– ca pa ci ta ção para ges tão de ne gó ci os 
e cri ar po lí ti cas de in cen ti vos que eli mi nem
as di fe ren ças sa la ri a is en tre ho mens e mu -
lhe res;

– ga ran tir os di re i tos de mu lhe res pe -
que nas pro du to ras ru ra is e cri ar con di ções

para sua iden ti fi ca ção como tra ba lha do ra
ru ral;

– Pro mo ção dos di re i tos e am pli a ção
do aces so das mu lhe res à Jus ti ça com a cri -
a ção de de fen so ri as pú bli cas;

– Re gu la men tar a ti tu la ri da de em
nome da mu lher em pro je tos ha bi ta ci o na is
im ple men ta dos pelo Esta do, as sim como
ga ran tir às mu lhe res a ti tu la ri da de da pro pri -
e da de ru ral;

– Ga ran tir o aces so das mu lhe res a
cré di tos nas po lí ti cas de ge ra ção de ren da,
no cam po e nas pe que nas e mé di as em pre -
sas;

– Me lho ria da qua li da de de vida e pre -
ven ção da vi o lên cia se xu al e do més ti ca, es -
ta be le cen do uma Po lí ti ca Na ci o nal de Com -
ba te e Pre ven ção à Vi o lên cia Se xu al e Do -
més ti ca;

– Cri ar me ca nis mos que pro te jam e
ga ran tam às mu lhe res ví ti mas de as sé dio
se xu al o aces so a ser vi ços de apo io;

– Ca pa ci ta ção dos ges to res pú bli cos
para a igual da de en tre ho mens e mu lhe res,
re a li zan do tre i na men tos e qua li fi ca ção pro -
fis si o nal; e

– Cri ar e in cen ti var for mas de co mu ni -
ca ção al ter na ti vas, vi san do de sen vol ver
uma cul tu ra de igual da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a pro pos -
ta de nos so fu tu ro go ver no é de agir para for ta le cer e
am pli ar as con quis tas até ago ra al can ça das pe las
mu lhe res, além de tra ba lhar pela cons tru ção de uma
nova or dem nas re la ções en tre ho mens e mu lhe res.
Re la ções mais plu ra is e de mo crá ti cas, ba se a das na
eqüi da de e com opor tu ni da des igua is em to dos os as -
pec tos da vida so ci al. 

O cha ma do Pla no de Igual da de vai es ta be le cer
po lí ti cas de ações afir ma ti vas como for ma de che gar
a uma igual da de de opor tu ni da des en tre ho mens e
mu lhe res no Bra sil, a fim de mi ni mi zar as dis cri mi na -
ções e vi o lên ci as ain da im pos tas às mu lhe res bra si le -
i ras. Con tri bu ir para que es tas me tas trans mu tem-se
em re a li da de é o nos so com pro mis so!

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.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 7 minutos.) 
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SENADO FEDERAL 
SECRETARIA - GERAL DA MESA 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
Diretora: CLEIDE MARIA BARBOSA F. CRUZ  

Ramais: 3488 – 3489 - 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 CALHÁO (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 

 
 

 Secretários:            CAE - LUIZ GONZAGA DA SILVA 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 30.7.2002 
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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 
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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                               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 

 

 
 

 

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 
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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 
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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     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 
 

 

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: 
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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 
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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 
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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:  

 

4.1) – 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 
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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  
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 

 

 

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  
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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  
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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  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   
 

 
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  
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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:  
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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 suplente, pelo Bloco PSDB/PPB, em 17/10/2001. 
(2) Filiou-se ao PPB. 
(3) Substituído na Comissão pelo Senador Amir Lando, em 21/11/2001. 
(4) Nos termos do Ato nº 1, de 2002, da Mesa do Senado Federal, que declarou a perda do mandato do Senador Fernando 
Matusalém, 
pela representação do Estado de Rondônia (Publicado no DSF, de 06/03/2002) 

 

REUNIÕES:   ALA SENADOR NILO COELHO 
SECRETÁRIO:JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO SALA Nº 06   -  telefone: 311-3254  
TELEFONES DA SECRETARIA:  3935 / 3519                  Email: jcarvalho@sgmsleg.senado.gov.br 
Fax 311-1060                                            ATUALIZADA EM:  05/03/2002 
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COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL 
(Representação Brasileira) 

 
   PRESIDENTE DE HONRA: SENADOR JOSÉ SARNEY 

 

Presidente: Senador Roberto Requião 

Vice-Presidente: Deputado Ney Lopes 

Secretário-Geral: Deputado Feu Rosa 

Secretária-Geral Adjunta: Senadora Emilia Fernandes 

(18 Titulares e 18 Suplentes) 

 

 

MEMBROS TITULARES MEMBROS SUPLENTES 
SENADORES 

NOME UF GAB FONE FAX NOME UF GAB FONE FAX 

PMDB 
ROBERTO REQUIÃO PR ***09 311 2401 323 4198 1. PEDRO SIMON RS *** 03 311 3232 311 1018 

CASILDO MALDANER SC ###15 224-5884 323 4063 2. AMIR LANDO RO ### 15 311 3130 323 3428 

JOSÉ FOGAÇA RS *07 311 1207 223-6191 3. MARLUCE PINTO RR **8s 311 1301 225 7441 

PFL 
JORGE BORNHAUSEN (1) SC ** 04 311 4206 323 5470 1. WALDECK ORNELAS BA # 13 311 2211 323-4592 

ADIR GENTIL SC ### 05 311 2041 323 5099 2. JOSÉ JORGE PE  311-1284  

Bloco (PSDB/PPB) 
ANTERO PAES DE BARROS MT #24 311 1348 321 9470 1. LUIZ OTÁVIO PA ### 3111027 3114393 
LÚDIO COELHO MS  3112381 3112387 2. RICARDO SANTOS ES *13 311-2022 323-5625 

PT/PPS (2) 
EMÍLIA FERNANDES RS ##59 311-2331 323-5994 1.Jefferson Péres (PDT) AM ###07 311-2061 323-3189 

PTB 
ARLINDO PORTO MG *05 311-2324 323-2537 1. VAGO     

 

(1) Licenciado do exercício do mandato, a partir de 22/02/2002 

(2) O PDT se desliga do Bloco de Oposição, conforme Ofício nº 27/2002, publicado no DSF, de 18/4/2002. 

LEGENDA:   
  * ALA SEN. AFONSO ARINOS  # ALA SEN. TEOTÔNIO VILELA  @ EDIFÍCIO PRINCIPAL 

 **ALA SEN. NILO COELHO  ## ALA SEN. TANCREDO NEVES @@ ALA SEM. RUY CARNEIRO  
 ***ALA SEN. ALEXANDRE COSTA  ### ALA SEN. FELINTO MÜLLER @@@ALA SEN. DINARTE MARIZ 
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MEMBROS TITULARES MEMBROS SUPLENTES 
DEPUTADOS 

NOME UF GAB FONE FAX NOME UF GAB FONE FAX 

BLOCO PSDB/PTB 
MARISA SERRANO MS 237 318-5237 318-2237 1. VICENTE CAROPRESO SC 662 318-5662 3182662 
FEU ROSA ES 960 318-5960 318-2960 2. YEDA CRUSIUS RS 956 318-5956 3182956 

BLOCO PFL/PST 
NEY LOPES RN 326 318-5326 318-2326 1. LUCIANO PIZZATTO PR 541 318-5541 3182541 
PAULO GOUVÊA SC 755 318-5755 318-2755 2. RONALDO CAIADO GO 227 318-5227 3182227 

PMDB 
CONFÚCIO MOURA RO *573 318-5573 318-2573 1. EDINHO BEZ SC 703 318-5703 3182703 
DARCÍSIO PERONDI RS 518 318-5518 318-2518 2. OSMAR SERRAGLIO  PR 845 318-5845 3182845 

PT 
PAULO DELGADO MG *268 318-5268 318-2268 1. Dr. ROSINHA PR    

PPB 
JARBAS LIMA RS 621 318-5621 318-2621 1.CELSO RUSSOMANNO SP 756 318-5756 3182756 

BLOCO PSB/PcdoB 
EZÍDIO PINHEIRO RS 744 318-5744 318-2744 1.INÁCIO ARRUDA CE *582 318-5582 3182582 

 

LEGENDA: 

 * GABINETES LOCALIZADOS NO ANEXO III 
 # GABINETES LOCALIZADOS NO ANEXO II 

 

SECRETARIA DA COMISSÃO: 

ENDEREÇO: CÂMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO II -  SALA T/24 - BRASÍLIA - DF – 70160-900 

FONE: (55) (061) 318 7436  -  318 7186  -  318 8232  -  318 7433 - FAX:    (55) (061) 318 2154     
www.camara.gov.br/mercosul 
e_mail  -  cpcm@camara.gov.br 
SECRETÁRIO:  ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO 

ASSESSORIA TÉCNICA: Dra. MARIA CLÁUDIA DRUMMOND, Dr. FRANCISCO EUGÊNIO ARCANJO 

 

Atualizada em 29/05/2002 
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ADEMIR ANDRADE 

Defesa da aprovação do Projeto de Lei do Senado 
na 204, de 2002, que estabelece critérios para a distribuição 
e aplicação dos recursos administrados pelo BNDES. 

ALVARO DIAS 

Parecer na 1.166, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 226, de 
2000 (n° 483/2000, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que rcnova a concessão outorgada à Rádio Re
cord de Curitiba Ltda., para executar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na cidade de Curitiba, Esta
do do Paraná , . 

Parecer n° 1.176, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 399, de 2002 (na 
1.320/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Verde Vida a executar serviço de 
radiodifusão Comunitária na cidade de Candói, Estado do 
Paraná . 

Parecer na 1.177, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 429, de 2002 (na 
1.61112002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária, Artística e Cultural 
Catanduvense a executar serviço de radiodifusão Comunitá
ria na Cidade de Catanduvas, Estado do Paraná _ . 

Parecer na 1.178, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto t1e Decreto Legislativo na 431, de 
2002 (na 1.343/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de Pérola 
a ex.ecutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Pérola, Estado do Paraná . 

Parecer na 1.179, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 434, de 2002 (na 
1.613/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Fundação Cesumar para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
citlade de Maringá, Estado do Paraná . 

Parecer na 1.181, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 443, de 
2002 (na 1.346/2001, na Câmara dos Deputados), que 

ONOMÁSTICO 
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dor Teotônio Vilela Filho .. 677 
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Winiston Nunes de Melo (Professor de Geografia e
 
História do Ensino Médio do Colégio Arquidiocesa
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gio Arquidiocesano), Karla Meriana da Suva (Aluna
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e Tássia Monique de Aquino Souza, Issac Cabral
 
Aguiar e Marcela Gomes Alves (Alunos da 2" Sé

rielEnsino Médio do Colégio Arquidiocesano), todos
 



II 

vítimas do acidente ocolTido no dia 17 de novembro, na 
BR-101 em Laranjeiras - SE... . " , 

ARLlNDO PORTO 

Parecer n° 1.192, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 548, de 
2002 (nO 1.394/2001, na Câmara dos Deputados), que 
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executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na 
cidade de Pouso AJegre, Estado de Minas Gerais, """... 

Parecer n° 1.193, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 550, de 
2002 (no 2.004/2002, na Cfunara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão fi Fundação Cultural 
Mangabeiras para executar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens na cidade de Betirn, Estaelo de Minas 
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ARTUR DA TÁVOLA 

Considerações acerca da família do ex-Senador 
Teotônio Vilela e sua passagem pela vida política brasi
leira. Aparte ao Senador Teotônio Vilela Filbo .. 

BELLO PARGA 

Parecer n° 1.159, ele 2002, da Com issão de 
Constituiç~o. Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de 
Lei uo Senado nO 78. de 2000-Complemenrar, de autoria 
do Senador Ramez Tebet, que regulamenta o inciso I 
elo § l° do art. 43 da Constituição Federal, e dá ou
tras providências. " " .. " .. 

BENÍCIO SAMPAJO 

Parecer nO 1.152, ele 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 538, de 
2002 (n° 1.459/2001, na Câmara dos Deputados). que 
aprova o ato que outorga concessão à Rádio e Televisão 
cio Piauí Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens na cidade de Teresina, Estaelo do Piauí. . 

Parecer n° 1.188, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o PJ'ojeto de Decreto Legislativo n° 526. de 2002 
(n° 1.628/2002, na Câmara dos Depurados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comu
nitário de Call1aúba dos Dantas a executar selviço de raeJio
difusão Comullir:í.J.ia na cidade de Camaúba dos Dantas. 
Estado do Rio Grande do Norte. 

BERNARDO CABRAL 

hoposra de Emenda à Consriruição nO 29, ele 2000 
(n° 96/92, na Câmara dos Deputados), que introduz modifI
cações na esh'utura do Poder Jueliciátio. Iniciado o processo 
de varação. em primeiro lumo, sendo lidos e aprovados os 
Requelimentos nOs 555 a 667, de destaques. após usarem da 
palavra os Srs. Bemardo Cabral (Relator), Tião Viana, Arlw' 
da Távu]a, José Agripino, Osmar Dias, Renan Calheiros, 
Eduardo Suplicy, José Fogaça e Sebastião Rocha (Rejeitado 
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parcialmente o Programa de Model1lização do Setor de 
Saneamento  PMSS TI... .. .. " . 76 

Considerações sobre as dificuldades das com
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