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ATO CONVOCATÓRIO
ADITAMENTO

O Pre si den te em exer cí cio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos e o Pre si den te do Se na do Fe de ral, no uso
das atri bu i ções que lhes são con fe ri das pelo in ci so II
do § 6º do art. 57 da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de -
ra ti va do Bra sil, re sol vem Adi tar à pa u ta da con vo ca -
ção ex tra or di ná ria do Con gres so Na ci o nal, para o pe -
río do de 17 a 20 de de zem bro de 2002, o se guin te:

I – Ma té ri as em tra mi ta ção no Se na do Fe de ral:
1. Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 21, de

2001, que al te ra a re da ção do art. 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).

II – Ma té ri as em tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu -
ta dos:

1. Pro je to de Lei nº 5.803, de 2001, que au to ri za
o Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS, a re ce -
ber em da ção em pa ga men to o imó vel que es pe ci fi ca;

2. Pro je to de Lei nº 275, de 2001-Com ple men -
tar, que atu a li za a emen ta e al te ra o art. 1º da Lei
Com ple men tar nº 51, de 20 de de zem bro de 1985,
que dis põe so bre a apo sen ta do ria do fun ci o ná rio
po li ci al, nos ter mos do art. 103, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, para re gu la men tar a apo sen ta do ria da mu -
lher ser vi do ra po li ci al,

3. Pro je to de Lei nº 7.474, de 2002, que pror ro ga 
o pra zo do art. 1º da Lei nº 9.871, de 23 de no vem bro
de 1999, al te ra do pe las Leis nº 10.164, de 27 de de -
zem bro de 2000, e 10.363, de 28 de de zem bro de
2001, re fe ren te a ra ti fi ca ção das con ces sões e ali e na -
ções de ter ras fe i tas pe los es ta dos em fa i xa de fron te -
i ra, e dá ou tras pro vi dên ci as;

4. Pro je to de Lei nº 224, de 2001-Com ple men -
tar, que dá nova re da ção ao § 1º, do art. 30, da Lei
Com ple men tar nº 91, de 22 de de zem bro de 1997,
que dis põe so bre a fi xa ção dos co e fi ci en tes de dis tri -
bu i ção dos re cur sos do Fun do de Par ti ci pa ção dos
Mu ni cí pi os; e

5. Pro je to de Lei nº 4.415, de 2001, que con ce de 
re mis são de dé bi to pre vi den ciá rio do pe río do de abril
de 1994 a fe ve re i ro de 1997, em face do re co lhi men to
com base na Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, pe -
las agro in dús tri as.

III – Ma té ri as re fe ren tes aos in ci sos VII, VIII e XII
do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Con gres so Na ci o nal, 17 de de zem bro de 2002.
– De pu ta do Efra im Mo ra is, Pre si den te em exer cí cio
da Câ ma ra dos De pu ta dos. – Se na dor Ra mez Te bet,
Pre si den te do Se na do Fe de ral.

De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  18 26461
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 Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou, 
e eu, Edi son Lo bão, Pri me i ro Vice-Pre si den te do Se -
na do Fe de ral, no exer cí cio da Pre si dên cia, 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 420, DE 2002

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Her re ra Gril lo Pu bli ci da de S/C 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 Fló ri da 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 a Por -

ta ria nº 152, de 27 de mar ço de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Her re ra Gril lo Pu bli ci da de S/C 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 Fló ri da 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.

Se na do Fe de ral, 17 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Edi son Lo bão, Pri me i ro Vice-Pre si den te
do Se na do Fe de ral, no exer cí cio da Pre si dên cia.

__________
 Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou, 

e eu, Edi son Lo bão, Pri me i ro Vice-Pre si den te do Se -
na do Fe de ral, no exer cí cio da Pre si dên cia, 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 421, DE 2002

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Te le co mu ni ca ções For mo so 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
Mon ti vi diu, 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 446, de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Te le co mu ni ca ções For mo so 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 Mon ti vi diu, 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.

Se na do Fe de ral, 17 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Edi son Lo bão, Pri me i ro Vice-Pre si den te
do Se na do Fe de ral, no exer cí cio da Pre si dên cia.

__________

 Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou, 
e eu, Edi son Lo bão, Pri me i ro Vice-Pre si den te do Se -
na do Fe de ral, no exer cí cio da Pre si dên cia, 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 422, DE 2002

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
ao Sis te ma Cen tro-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 Rio Qu en te, 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 427, de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga per mis -
são ao Sis te ma Cen tro-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 Rio Qu en te, 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.

Se na do Fe de ral, 17 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Edi son Lo bão, Pri me i ro Vice-Pre si den te
do Se na do Fe de ral, no exer cí cio da Pre si dên cia.

__________
 Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou, 

e eu, Edi son Lo bão, Pri me i ro Vice-Pre si den te do Se -
na do Fe de ral, no exer cí cio da Pre si dên cia, 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 423, DE 2002

Apro va o ato que ou tor ga con ces são
à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Edil son
Bran dão Gu i ma rães para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci -
da de de Ja na ú ba, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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 o De -
cre to s/nº, de 22 de ou tu bro de 2001, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Edil son
Bran dão Gu i ma rães 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 Ja na ú ba, 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. 

Se na do Fe de ral, 17 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Edi son Lo bão, Pri me i ro Vice-Pre si den te
do Se na do Fe de ral, no exer cí cio da Pre si dên cia.

__________
 Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou, 

e eu, Edi son Lo bão, Pri me i ro Vice-Pre si den te do Se -
na do Fe de ral, no exer cí cio da Pre si dên cia, 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 424, DE 2002

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Elói
Men des 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 Elói Men des, 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 492, de 24 de agos to de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Elói Men -
des 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 Elói Men des, 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.

Se na do Fe de ral, 17 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Edi son Lo bão, Pri me i ro Vice-Pre si den te
do Se na do Fe de ral, no exer cí cio da Pre si dên cia.

__________
 Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou, 

e eu, Edi son Lo bão, Pri me i ro Vice-Pre si den te do Se -
na do Fe de ral, no exer cí cio da Pre si dên cia, 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 425, DE 2002

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
ao Sis te ma De Co mu ni ca ção Ca mar go
Gon çal ves 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 Pri ma ve ra do Les te,
Esta do de Mato Gros so.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 310, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são ao Sis te ma de Co mu ni ca ção Ca mar go
Gon çal ves 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 Pri ma ve ra do
Les te, Esta do de Mato Gros so.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Se na do Fe de ral, 17 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Edi son Lo bão, Pri me i ro Vice-Pre si den te
do Se na do Fe de ral, no exer cí cio da Pre si dên cia.

__________
 Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou, 

e eu, Edi son Lo bão, Pri me i ro Vice-Pre si den te do Se -
na do Fe de ral, no exer cí cio da Pre si dên cia, 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 426, DE 2002

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção de Edu ca ção e Te le co -
mu ni ca ção de Bar re tos para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens na ci da de de Bar re tos, Esta do de
São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o

De cre to s/nº, de 26 de no vem bro de 2001, que ou -
tor ga con ces são à Fun da ção de Edu ca ção e Te le -
co mu ni ca ção de Bar re tos para exe cu tar, por quin ze
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di -
o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos, na ci da de de Bar re tos, Esta do
de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Se na do Fe de ral, 17 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Edi son Lo bão, Pri me i ro Vice-Pre si den te
do Se na do Fe de ral, no exer cí cio da Pre si dên cia.

__________
 Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou, 

e eu, Edi son Lo bão, Pri me i ro Vice-Pre si den te do Se -
na do Fe de ral, no exer cí cio da Pre si dên cia, nos ter -
mos do art. 48, in ci so XXVIII, do Re gi men to Inter no,
pro mul go o se guin te
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DECRETO LEGISLATIVO  Nº 427, DE 2002

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Te le vi são Tu i u ti S/A para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens (te le vi são) na ci da de de Pe lo tas,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 13 de ou tu bro de 2000, que re no va, por
quin ze anos, a par tir de 10 de ou tu bro de 1999, a con -
ces são da Te le vi são Tu i u ti S/A para ex plo rar, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens (te le vi são) na ci da de de Pe lo tas,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Se na do Fe de ral, 17 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Edi son Lo bão, Pri me i ro Vice-Pre si den te
do Se na do Fe de ral, no exer cí cio da Pre si dên cia.

__________
 Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou, 

e eu, Edi son Lo bão, Pri me i ro Vice-Pre si den te do Se -
na do Fe de ral, no exer cí cio da Pre si dên cia, 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 428, DE 2002

Apro va o ato que re no va a con ces -
são do Diá rio da Ma nhã Ltda. para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Flo ri a nó po lis,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

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 14 de agos to de 2001, que re no va, por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são 
do Diá rio da Ma nhã Ltda. para ex plo rar, sem di re i to de 
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Flo ri a nó po lis, 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.

Se na do Fe de ral, 17 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Edi son Lo bão, Pri me i ro Vice-Pre si den te
do Se na do Fe de ral, no exer cí cio da Pre si dên cia.

––––––––––
 Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou, 

e eu, Edi son Lo bão, Pri me i ro Vice-Pre si den te do Se -
na do Fe de ral, no exer cí cio da Pre si dên cia, 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 429, DE 2002

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Se -
na dor Ca ne do para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da -
de de 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 o De -

cre to s/nº, de 6 de de zem bro de 2001, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Se na dor
Ca ne do 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 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.

Se na do Fe de ral, 17 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Edi son Lo bão, Pri me i ro Vice-Pre si den te
do Se na do Fe de ral, no exer cí cio da Pre si dên cia.

__________
 Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou, 

e eu, Edi son Lo bão, Pri me i ro Vice-Pre si den te do Se -
na do Fe de ral, no exer cí cio da Pre si dên cia, 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 430, DE 2002

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Atlân ti da FM de
San ta Ma ria Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de San ta Ma ria,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por ta ria

nº 241, de 31 de de zem bro de 1999, que re no va por dez 
anos, a par tir de 28 de ju lho de 1997, a per mis são à Rá -
dio Atlân ti da FM de San ta Ma ria Ltda., ou tor ga da ori gi -
na ri a men te à Rede Ga ú cha – Zero Hora de Co mu ni ca -
ções Ltda. e, pos te ri or men te, à Rede Po pu lar 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 San ta
Ma ria, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Se na do Fe de ral, 17 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Edi son Lo bão, Pri me i ro Vice-Pre si den te
do Se na do Fe de ral, no exer cí cio da Pre si dên cia.
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Ata da 1ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria, 
em 17 de de zem bro de 2002

6ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão e Anto nio Car los Va la da res.

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Ante ro Paes
de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or – Antô nio Car los
Va la da res – Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – Be ní -
cio Sam pa io – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio –
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 Be zer ra – Fer nan do
Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra  – Fre i tas Neto – Ge ral -
do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Gil -
ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na
– Iris Re zen de – Jef fer son Pe res – João Alber to
Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – José Agri pi no – José 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 – 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 – Ma gui to
Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar -
lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des –
Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Ney Su as su -
na – 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 meu Tuma – Sér gio Ma cha do – Tião Vi a -
na – Val mir Ama ral – Wal deck Orne las – Wel ling ton
Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 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
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

PROJETOS RECEBIDOS 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 112, DE 2002
(Nº 7.189/2002, na Casa de ori gem)

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

Dis põe so bre a con ces são de sub -
ven ção eco nô mi ca à aqui si ção de ve í cu -
los au to mo to res mo vi dos a ál co ol etí li co
hi dra ta do car bu ran te e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica au to ri za da a con ces são de sub ven -

ção eco nô mi ca à aqui si ção de ve í cu los au to mo to res
mo vi dos a ál co ol etí li co hi dra ta do car bu ran te, com a
fi na li da de de pro mo ver a re du ção da emis são de ga -
ses ca u sa do res de efe i to es tu fa re sul tan tes da com -
bus tão da ga so li na, pelo au men to da par ti ci pa ção de
ve í cu los a ál co ol na fro ta na ci o nal.

Art. 2º A sub ven ção de que tra ta esta Lei terá
du ra ção de até três anos, con ta dos a par tir de 10 de
ja ne i ro de 2003, ou até que se atin ja o acrés ci mo de
cem mil no vos ve í cu los mo vi dos a ál co ol.

§ 1º Será de R$1.000,00 (mil re a is) o va lor uni tá -
rio da sub ven ção à com pra do ve í cu lo novo a ál co ol,
con ce di da na for ma de aba ti men to in ci den te so bre o
pre ço de ven da do bem no ato da aqui si ção.

§ 2º Te rão aces so à sub ven ção pes so as ju rí di -
cas de di re i to pri va do que ad qui ri rem ve í cu los au to -
mo to res mo vi dos a ál co ol etí li co hi dra ta do car bu ran te
no vos para uso em trans por te de mer ca do ri as e de
pas sa ge i ros, ou para lo ca ção, e os ór gãos e en ti da -
des da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, do Dis tri to Fe -
de ral, dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os, aten di das as
exi gên ci as pre vis tas em re gu la men to.

§ 3º O não-cum pri men to das exi gên ci as de que
tra ta o § 2º im pli ca rá a de vo lu ção da sub ven ção re ce -
bi da, na for ma do re gu la men to.
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Art. 3º A sub ven ção de que tra ta esta Lei será cus -
te a da com re cur sos do Te sou ro Na ci o nal e re cur sos re -
ce bi dos do ex te ri or, in clu si ve do a ções, de cor ren tes de
com pen sa ções fi nan ce i ras pela re du ção de emis sões
nos ter mos do Pro to co lo de Qu i o to à Con ven ção-Qu a dro 
das Na ções Uni das so bre Mu dan ça do Cli ma, apro va da
pelo De cre to Le gis la ti vo nº 144, de 20 de ju nho de 2002.

§ 1º Os re cur sos do Te sou ro Na ci o nal, no va lor
de R$25.000.000,00 (vin te e cin co mi lhões de re a is),
se rão alo ca dos na pro pos ta or ça men tá ria para o ano
de 2003, na for ma de do ta ção es pe ci fi ca ao Mi nis té rio 
do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or.

§ 2º No de cor rer do exer cí cio fi nan ce i ro de
2003, a do ta ção pre vis ta no § 1º po de rá ser su ple -
men ta da caso se jam dis po ni bi li za dos os re cur sos ex -
ter nos men ci o na dos no ca put des te ar ti go.

§ 3º Nos exer cí ci os pos te ri o res a 2003, a con -
ces são da sub ven ção eco nô mi ca fica con di ci o na da
ao in gres so dos re cur sos ex ter nos ou à exis tên cia de
re cur sos or ça men tá ri os para essa fi na li da de.

Art. 4º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a:
I – es ta be le cer os pro ce di men tos para a apro va -

ção das ações de que tra ta o art. 1º e de pro je tos pre -
vis tos na alí nea a do pa rá gra fo 5 do ar ti go 12 – Me ca -
nis mo de De sen vol vi men to Lim po – do Pro to co lo de
Qu i o to:

II – ela bo rar pro pos ta de or ça men to para uti li za -
ção dos re cur sos fi nan ce i ros ori un dos do ex te ri or no
âm bi to

III – fis ca li zar a apli ca ção dos re cur sos des ti na -
dos à sub ven ção eco nô mi ca de que tra ta esta lei;

IV – ela bo rar pro pos ta de or ça men to para a apli -
ca ção da sub ven ção ora ins ti tu í da; e

V – fi xar cri té ri os e pri o ri da des para con ces são
da sub ven ção.

Art. 5º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá o dis -
pos to nes ta lei, no pra zo de ses sen ta dias, con ta dos
da sua pu bli ca ção, in clu si ve de fi nin do as pri o ri da des
e me ca nis mos a se rem uti li za dos ria con ces são da
sub ven ção, bem co i sa para a so li ci ta ção da cer ti fi ca -
ção da re du ção de emis sões jun to às en ti da des in ter -
na ci o na is com pe ten tes do Pro to co lo de Qu i o to.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 7.189, DE 2002

Dis põe so bre a con ces são de sub -
ven ção eco nô mi ca e aqui si ção de ve í cu -
los au to mo to res mo vi dos a ál co ol etí li co
hi dra ta do car bu ran te e dá ou tras pro vi -
dên ci as

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica au to ri za da à con ces são de sub ven -

ção eco nô mi ca á aqui si ção de ve í cu los au to mo to res
mo vi dos a ál co ol etí li co hi dra ta do car bu ran te, com a
fi na li da de de pro mo ver a re da ção das emis sões de
gás ca u sa do res de efe i to es tu fa re sul tan tes da com -
bus tão da ga so li na, pelo au men to da par ti ci pa ção de
ve í cu los a ál co ol na fro ta na ci o nal.

Art. 2º A sub ven ção de que tra ta esta Lei terá
du ra ção de até três anos, con ta dos a par tir de 1º de
ja ne i ro de 2003, ou até que se atin ja  o acrés ci mo de
cem mil no vos ve í cu los mo vi dos a ál co ol.

§ 1º Será de R$1.000,00 (mil reis) o va lor uni tá -
rio da sub ven ção à com pra do ve í cu lo novo e ál co ol,
con ce di da na for ma de aba ti men to in ci den te so bre o
pre ço da ven da do bem no ato da aqui si ção.

§ 2º Te rão aces so à sub ven ção pes so as ju rí di -
cas de di re i to pri va do que ad qui ri rem ve í cu los au to -
mo to res mo vi dos a ál co ol etí li co hi dra ta do car bu ran te
no vos para uso em trans por te de mer ca do ri as e de
pas sa ge i ros, ou para lo ca ção, e os ór gãos e en ti da -
des de Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, do Dis tri to Fe -
de ral, dos Esta dos, e dos Mu ni cí pi os, aten di das as
exi gên ci as pre vis tas em re gu la men to.

§ 3º O não-cum pri men to das exi gên ci as de que
tra ta o § 2º im pli ca rá a de vo lu ção da sub ven ção re ce -
bi da, na for ma do re gu la men to.

Art. 3º A sub ven ção de que tra ta esta Lei será
cus te a da com re cur sos do Te sou ro Na ci o nal e re cur -
sos re ce bi dos do ex te ri or, in clu si ve do a ções de cor -
ren tes de com pen sa ções fi nan ce i ras da re la ção de
emis sões nos ter nos do Pro to co lo de Qu i o to á Con -
ven ção-Qu a dro das Na ções Uni das so bre Mu dan ça
do Cli ma, apro va do pelo De cre to Le gis la ti vo nº 144,
de 20 de ju nho de 2002.

§ 1º Os re cur sos do Te sou ro Na ci o nal. no va lor
de R$25.000 000.00 (ves te e cin co mi lhões de re a is),
se rão alo ca dos na pro pos ta or ça men tá ria para o ano
de 2003, na for ma de do ta ção es pe ci fi ca ao Mi nis té rio 
do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or.

§ 2º No de cor rer do exer cí cio fi nan ce i ro de 2003. 
a do ta ção pre vis ta no § 1º po de rá ser su ple men ta da
caso se jam dis po ni bi li za dos os re cur sos ex ter nos
men ci o na dos no ca put des te ar ti go.

§ 3º Nos exer cí ci os pos te ri o res a 2003. a con -
ces são da sub ven ção eco nô mi ca fica con di ci o na da
ao in gres so dos re cur sos ex ter nos ou à exis tên cia de
re cur sos or ça men tá ri os para essa fi na li da de.

Art. 4º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a:
I – es ta be le cer os pro ce di men tos para a apro va -

ção das ações de que tra ta o art. 1º e de pro je tos pre -
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vis tos na alí nea “a” do pa rá gra fo 5 do ar ti go 12 – Me -
ca nis mo de De sen vol vi men to Lim po – do Pro to co lo
de Qu i o to;

II – ela bo rar pro pos ta de or ça men to para uti li za -
ção dos re cur sos fi nan ce i ros ori un do, do ex te ri or no
âm bi to do Pro gra ma de Mu dan ças Cli má ti cas, 

III – fis ca li zar a apli ca ção dos re cur sos des ti na -
dos à sub ven ção eco nô mi ca de que tra ta esta lei;

IV – ela bo rar pro pos ta de or ça men to para a apli -
ca ção da sub ven ção ora ins ti tu í da; e

V – fi xar cri té ri os e pri o ri da des para con ces são
da sub ven ção.

Art. 5º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá o dis -
pos to nes ta Lei, no pra zo de ses sen ta dias, con ta dos
da sua pu bli ca ção, in clu si ve de fi nin do as pri o ri da des
e me ca nis mos a se rem uti li za dos na con ces são da
sub ven ção, bem como para a so li ci ta ção da cer ti fi ca -
ção da re du ção de emis sões jun to ás en ti da des in ter -
na ci o na is com pe ten tes do Pro to co lo de Qu i e to.

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

MENSAGEM Nº 763

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

sub me to á ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên -
ci as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do
Se nhor Mi nis tro de Esta do do De sen vol vi men to.
Indús tria e Co mér cio Exte ri or. o tex to do pro je to de
lei que “Dis põe so bre a con ces são de sub ven ção
eco nô mi ca á aqui si ção de ve í cu los au to mo to res
mo vi dos a ál co ol etí li co hi dra ta do car bu ran te e dá
ou tras pro vi dên ci as”.

Bra sí lia. 28 de agos to de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Inter mi nis te ri al nº 42

Em 22 de agos to de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Te mos a hon ra de sub me ter á ele va da con si de -

ra ção de Vos sa Exce lên cia ppro pos ta de Pro je to de
Lei, que dis põe so bre a con ces são de sub ven ção
eco nô mi ca á aqui si ção de ve í cu los au to mo to res mo -
vi dos a ál co ol etí li co hi dra ta do car bu ran te e dá ou tras
pro vi dên ci as.

2. Esta con ces são tem a fi na li da de de pro mo ver
a re du ção das emis sões de ga ses ca u sa do res do efe -
i to es tu fa re sul tan tes da com bus tão da ga so li na, pelo
au men to da par ti ci pa ção de ve í cu los a ál co ol na fro ta
na ci o nal.

3. A sub ven ção será  de R$1.000,O0 (um mil re -
a is) ao com pra dor de cada ve í cu lo novo a ál co ol, con -
ce di da na for ma de aba ti men to in ci den te so bre o pre -
ço de ven da do bem no ato da com pra. Terá du ra ção
de até três anos, con ta dos a par tir da 1º de ja ne i ro de
2003, ou até que se atin ja o quan ti ta ti vo de cem mil
no vos ve í cu los mo vi dos a ál co ol.

4. Te rão aces so á sub ven ção pes so as ju rí di cas
de di re i to pri va do de ten to ras de fro tas de ve í cu los
para  trans por te de mer ca do ri as e de pas sa ge i ros, ou
para lo ca ção, e as de di re i to pú bli co, in clu í dos os Go -
ver nos Fe de ral, Esta du al e Mu ni ci pal.

5. A sub ven ção será fi nan ci a da com re cur sos do 
Te sou ro Na ci o nal e re cur sos re ce bi dos do ex te ri or, in -
clu si ve do a ções, de cor ren tes de com pen sa ções fi -
nan ce i ras pela re du ção de emis sões nos ter mos do
Pro to co lo de Qu i o to da Con ven ção Qu a dro das Na -
ções Uni das so bre Mu dan ça do Cli ma, apro va do pelo
De cre to Le gis la ti vo nº 144. da 20 de ju nho de 2002.

6. Os re cur sos do Te sou ro Na ci o nal no va lor
de R$25.000.000.00 (vin te o cin co mi lhões de re a -
is). cons ta rão da pro pos ta or ça men tá ria pesa o ano
2003 na for ma de do ta ção es pe cí fi ca alo ca da ao
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indus tria e Co mér -
cio Exte ri or.

7. A con ces são da sub ven ção eco nô mi ca nos
re cur sos pos te ri o res fica con di ci o na da ao in gres so
dos re cur sos ex ter nos aci ma men ci o na dos.

8. Me re ce ser des ta ca do tam bém o de sem pe -
nho po si ti vo (am bi en tal, tec no ló gi co e de com pe ti ti vi -
da de eco nô mi ca) dos com bus tí ve is e re cur sos ener -
gé ti cos ob ti dos a par tir da bi o mas sa da cana de açú -
car no Bra sil

9. A de ci são bra si le i ra de ra ti fi ca ção do Pro to -
co lo de Qu i o to e de fo men tar os com bus tí ve is re no -
vá ve is tem ain da o mé ri to de es ti mu lar a opi nião pú -
bli ca e for tes se to res eco nô mi cos e po lí ti cos a apo i -
ar a ado ção de me di das que pro mo vam a re du ção
do efe i to es tu fa e o de sen vol vi men to sus ten ta do,
pre co ni za dos pelo Pro to co lo.

10. Além de mi ti gar os efe i tos ne ga ti vos do uso 
do pe tró leo so bre o meio am bi en te, o es ti mu lo ao
con su mo do ál co ol com bus tí vel é um efi ci en te ins -
tru men to para a re a ti va ção do pro gra ma do ál co ol e. 
des ta for ma, para a ge ra ção de em pre gos e ren da.

Res pe i to sa men te, – Ben ja min Ben za quen
Sic su, Mi nis tro de Esta do do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio Exte ri or – Ro nal do Mota Sar -
den berg, Mi nis tro de Esta do da Ciên cia e Tec no lo gia.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA

SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 144, DE 20 DE JUNHO DE 2002

Apro va o tex to do Pro to co lo de
Qu i o to a Con ven ção Qu a dro das Na -
ções Uni das so bre Mu dan ça do Cli ma,
aber to a as si na tu ras na ci da de de Qu i -
o to, Ja pão, em 14 de de zem bro de
1997, por oca sião da Ter ce i ra Con fe -
rên cia das Par tes da Con ven ção Qu a -
dro das Na ções Uni das so bre Mu dan ça 
do Cli ma..

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Ra mez Te bet, 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

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Pro to co lo de

Qu i o to à Con ven ção Qu a dro das Na ções Uni das so -
bre Mu dan ça do Cli ma, aber to a as si na tu ras na ci da -
de de Qu i o to, Ja pão, em 14 de de zem bro de 1997, por 
oca sião da Ter ce i ra Con fe rên cia das Par tes da Con -
ven ção Qu a dro das Na ções Uni das so bre Mu dan ça
do Cli ma.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são da re fe ri da Con ven ção, bem como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re -
tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô -
nio na ci o nal.

Art. 2º  Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data  de sua pu bli ca ção. – Se na dor Ra mez Te bet ,
Pre si den te do Se na do. Fe de ral.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 770, DE 2002

(Nº 2.041/02, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fre qüên cia Bra si le i ra 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 Arce bur go, Esta do de Mi -
nas Ge ri as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 649, de 24 de ou tu bro de 2001, que ou tor ga
per mis são à Fre qüên cia Bra si le i ra 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 Arce bur go, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.357, 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 ços de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e
en ti da des:

1 – Por ta ria nº 635, de 24 de ou tu bro de 2001 –
WRT – Orga ni za ção de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de 
de Ara pon gas – PR;

2 – Por ta ria nº 636, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Ide al dis tri bu i do ra de ima gens e Som Ltda., na ci da de 
de Re ci fe – PE;

3 – Por ta ria nº 637, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Sis te ma Agres te de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de 
Ca ru a ru – PE;

4 – Por ta ria nº 639, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Rá dio Náu ti ca FM Ltda., na ci da de de Ma rin gá – PR;
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5 – Por ta ria nº 640, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Sis te ma de Co mu ni ca ção Rio Cas ca Ltda., na ci da de
de Abre Cam po – MG;

6 – Por ta ria nº 641, de 24 de ou tu bro de 2001 –
WRT – Orga ni za ção de ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Cam be – PR;

7 – Por ta ria n° 642, de 24 de ou tu bro de 2001
– FM Cas tro Alves Ltda., na ci da de de Cas tro Alves
– BA;

8 – Por ta ria nº 643, de 24 de ou tu bro de 2001
– WEB Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Ari -
nos-MG;

9 – Por ta ria nº 645, de 24 de ou tu bro de 2001
– Empre sa Cru ze i ren se de Te le co mu ni ca ções de
Rá dio e TV Ltda., na ci da de de Cru ze i ro do Sul –
AC;

10 – Por ta ria nº 646, de 24 de ou tu bro de
2001 – Rá dio Zero FM Ltda., na ci da de de Are a do
– MG;

11 – Por ta ria nº 647, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Rá dio Ter ra Nova FM Ltda., na ci da de de Ter ra Nova – 
BA;

12 – Por ta ria nº 648, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Sis te ma Aba e té de ra di o di fu são Ltda., na ci da de de
Aba e té – MG; e

13 – Por ta ria nº 649, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Fre qüên cia Bra si le i ra de Co mu ni ca ções Ltda., na ci -
da de de Arce bur go – MG.

Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 714 EM

Bra sí lia, 6 de no vem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is re gu -

la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi nou-se 
a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 012/2000-SSR/MC,
com vis tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Arce bur go, Esta do de Mi nas Ge ra is.

A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal,
cri a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha -
bi li ta ção e as pro pos tas téc ni cas e de pre ço pela
ou tor ga das en ti da des pro po nen tes, com ob ser -
vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e

da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu 
que a Fre qüên cia Bra si le i ra de Co mu ni ca ções
Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor pon de -
ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor -
nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia,
con for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo -
guei, ha ven do por ou tor gar a per mis são, na for ma 
da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro -
du zir efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres -
so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do
o re fe ri do ato.

Res pe i to sa men te, –  Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções,

PORTARIA Nº 649, DE OUTUBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o
art. 32, do Re gu la men to dos ser vi ços de Ra di o di -
fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada
pelo De cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de 1995, 
ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
53710.000533/2000, Con cor rên cia nº
012/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fre qüên cia Bra -
si le i ra de Co mu ni ca ções Ltda., para ex plo rar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da, na ci da de de Arce bur go, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, e obri ga ções as su mi das
pela ou tor ga em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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 O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

 O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 770, de 2002, lido an te -
ri or men te, tra mi ta rá com pra zo de ter mi na do de qua -
ren ta e cin co dias, nos ter mos do art. 223, § 1º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e de acor do com o art. 122, II,
“b”, do Re gi men to Inter no, po de rão re ce ber emen -
das, pelo pra zo de cin co dias úte is, pe ran te a Co mis -
são de Edu ca ção.

 O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, re que ri men to de ur gên cia que
será lido pelo 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 736, 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 PLC 108, de
2002. Fun do Cons ti tu ci o nal do Dis tri to Fe de ral.

Sala das Ses sões, 17 de de zem bro de 2002. –
Ro me ro Jucá – Edu ar do Su plicy – José Agri pi no – 
Re nan Ca lhe i ros.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O re que ri men to lido será vo ta do após a Ordem
do Dia, na for ma do dis pos to no art. 340, in ci so II, do
Re gi men to Inter no.

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

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 737, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, seja apre -

sen ta do pelo Se na do Fe de ral, voto de pe sar pelo fa le -
ci men to do lí der po lí ti co go i a no Jo a quim Mo ra es dos
San tos, apre sen tan do con do lên ci as à fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

Jo a quim Mo ra es dos San tos foi um dos gran des
lí de res po lí ti cos do es ta do de Go iás. Sua prin ci pal
base de atu a ção era no su do es te do es ta do, uma das
mais im por tan tes re giões agrí co las do país, res pon -
sá vel por qua se 2% da pro du ção na ci o nal de grãos.

Ví ti ma de com pli ca ções car día cas, Jo a quim
Mo ra es fa le ceu no úl ti mo dia 13, com 76 anos de ida -
de. De sua fa mí lia fi cam a vi ú va, Sra. Alta mi ra Ma ria

de Mo ra es e as fi lhas Ma ria Lú cia Mo ra es e Vera Lú -
cia Mo ra es, além de qua tro ne tos e cin co bis ne tos.

Pre fe i to do mu ni cí pio de Ca i a pô nia en tre 1983 e 
1988 e pre fe i to do mu ni cí pio de Pa les ti na en tre 1993
e 1996, Jo a quim Mo ra es foi o pre cur sor de uma bem
for ma da es co la de po lí ti cos go i a nos. A par tir dos ca -
mi nhos que ele abriu na que la re gião, e se guin do seus 
en si na men tos e seus ide a is, é que sur gi ram no mes
de re fe rên cia na po lí ti ca de Go iás, como o do atu al
pre fe i to de Ca i a pô nia, Antô nio Larry. Ele i to em 1996 e 
re e le i to em 2000, sem pre com o apo io de Jo a quim
Mo ra es, Antô nio Larry é con si de ra do atu al men te
como um dos me lho res ad mi nis tra do res mu ni ci pa is
do Bra sil.

Jo a quim Mo ra es nos de i xa com um sen ti men to
for te de per da e de sa u da de, mas tam bém de i xa plan -
ta do no solo go i a no um le ga do de ho nes ti da de, le al -
da de, ide a lis mo e com pe tên cia, qua li da des fun da -
men ta is para qual quer ho mem pú bli co.

Pela sua im por tân cia na his tó ria po lí ti ca de Go -
iás e pelo seu exem plo como ho mem pú bli co apre -
sen to ao ple ná rio do Se na do da Re pú bli ca este Voto
de Pe sar, es pe ran do con tar com o apo io de to dos os
se na do res.

Ao apro var este re que ri men to, a prin ci pal casa
de leis do país es ta rá pres tan do uma jus ta ho me na -
gem a um dos mais im por tan tes po lí ti cos e hu ma nis -
tas de Go iás.

Sala das Ses sões, 17 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Ma qui to Vi le la – Iris Re zen de – Ma u ro
Mi ran da.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Em vo ta ção o re que ri men to.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar o re que -
ri men to.

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

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, pre ten do jus ti fi car o re que ri men to de mi -
nha au to ria para, as sim, pres tar uma ho me na gem ao
gran de lí der po lí ti co de mi nha re gião, Sr. Jo a quim Mo -
ra es dos San tos, da ci da de de Ca i a pô nia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apre sen -
tei re que ri men to de pro fun do pe sar pela mor te de um
dos ex po en tes da po lí ti ca do Su do es te go i a no, Sr. Jo -
a quim Mo ra es dos San tos, um gran de lí der po lí ti co de 
Ca i a pô nia e de toda a re gião. Sua prin ci pal base de
sus ten ta ção era jus ta men te o su do es te do Esta do,
uma das mais im por tan tes re giões agrí co las do País,
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res pon sá vel por qua se 2% da pro du ção na ci o nal de
grãos.

Ví ti ma de com pli ca ções car día cas, Jo a quim
Mo ra es fa le ceu no úl ti mo dia 13, com 76 anos de ida -
de. De sua fa mí lia fi cam a vi ú va, Srª Alta mi ra Ma ria de 
Mo ra es e as fi lhas Ma ria Lú cia Mo ra es e Vera Lú cia
Mo ra es, além de qua tro ne tos e cin co bis ne tos.

Pre fe i to do Mu ni cí pio de Ca i a pô nia en tre 1983 e 
1988 e pre fe i to do Mu ni cí pio de Pa les ti na en tre 1993
e 1996, Jo a quim Mo ra es foi o pre cur sor de uma bem
for ma da es co la de po lí ti cos go i a nos. Ele foi pre fe i to
de Ca i a pô nia e, de po is, com a eman ci pa ção de Pa -
les ti na, foi ele i to pre fe i to da que la ci da de. 

A par tir dos ca mi nhos que ele abriu na que la re -
gião e se guin do seus en si na men tos e seus ide a is, é
que sur gi ram no mes de re fe rên cia na po lí ti ca de Go -
iás, es pe ci al men te em Ca i a pô nia, como o Dr. Mil ton
Fer re i ra da Sil va, Oséas, o de Sou za Par re i ro, o
Vice-Pre fe i to Be lo si nho, Pro fes sor José Ber nar do, os
Ve re a do res do nos so Par ti do em Ca i a pô nia e o Pre fe -
i to de Ca i a pô nia, Antô nio Larry. 

Antô nio Larry foi ele i to pre fe i to em 1996 e re e le i -
to em 2000, sem pre com o apo io do Sr. Jo a quim Mo -
ra es dos San tos. Antô nio Larry é hoje con si de ra do um 
dos me lho res pre fe i tos des te País, um dos me lho res
ad mi nis tra do res mu ni ci pa is do Bra sil, ele que é se gui -
dor da po lí ti ca do Sr. Jo a quim Mo ra es dos San tos. 

O Sr. Jo a quim Mo ra es nos de i xa com um sen ti -
men to for te de per da e de sa u da de, mas tam bém de i -
xa plan ta do no solo go i a no um le ga do de ho nes ti da de,
le al da de, ide a lis mo e mu i ta com pe tên cia para ad mi nis -
trar bens pú bli cos, qua li da des fun da men ta is para qual -
quer ho mem que es te ja na ati vi da de po lí ti ca.

Pela sua im por tân cia na his tó ria po lí ti ca de Go iás
e pelo seu exem plo como ho mem pú bli co, apre sen tei
ao Ple ná rio do Se na do da Re pú bli ca este voto de pe sar, 
con tan do com o apo io de to dos os Se na do res. 

Embo ra au sen tes, o re que ri men to está em
nome dos Se na do res Ma u ro Mi ran da e Iris Re zen de,
que tam bém eram gran des ami gos do ex-pre fe i to de
Ca i a pô nia e ex-pre fe i to de Pa les ti na, Sr. Jo a quim Mo -
ra es dos San tos.

Ao apro var este re que ri men to, a prin ci pal Casa de 
leis do País pres tou uma jus ta ho me na gem a um dos
mais im por tan tes po lí ti cos e hu ma nis tas do su do es te
de Go iás, mas, es pe ci al men te, uma ho me na gem ao
povo de Ca i a pô nia – uma ci da de his tó ri ca, im por tan te,
de povo hos pi ta le i ro, tra ba lha dor e or de i ro. 

Esta mos apre sen tan do um voto de pro fun do pe -
sar à fa mí lia do Sr. Jo a quim, ao povo de Ca i a pô nia e
ao povo do su do es te go i a no.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, pela de fe rên cia.
Agra de ço tam bém ao Se na dor Ney Su as su na e às
Sras. e aos Srs. Se na do res que vo ta ram a fa vor da
apro va ção des te re que ri men to.

 O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Não ha ven do mais quem de se je en ca mi nhar a
vo ta ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
 O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Há ora do res ins cri tos.
Pela or dem de ins cri ção, tem a pa la vra o no bre

Se na dor Ney Su as su na, por per mu ta com o no bre
Se na dor Oli vir Ga bar do.

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, des de que o mun -
do se or ga ni zou, por meio das so ci e da des que fo ram
se aden san do e cri an do re gras de con vi vên cia, a cri a -
ti vi da de vem sem pre na fren te da re gu la men ta ção.
Nos úl ti mos anos, foi ne ces sá rio cri ar-se le gis la ção
para mu i tas áre as nas qua is a le gis la ção ine xis tia; por 
exem plo, com re la ção ao trans plan te de ór gãos, algo
im pen sa do há al gu mas de ze nas de anos.

O mun do con ti nua em evo lu ção. Atu al men te, es -
ta mos vi ven do uma ver da de i ra re vo lu ção no mun do
on line. E é exa ta men te para tra tar des te tema que
hoje ve nho a esta tri bu na, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res.

Ima gi no que to dos es ta re mos de acor do em
iden ti fi car a Inter net, a rede mun di al de com pu ta do -
res, como uma das mais for mi dá ve is cons tru ções da
in te li gên cia tec no ló gi ca do sé cu lo XX. De po is de ul -
tra pas sar a fase de uti li za ção es tra té gi co-mi li tar e
aca dê mi ca nos Esta dos Uni dos, am bos se to res res -
pon sá ve is por sua con cep ção e im ple men ta ção ori gi -
nal, há pou co mais de sete anos, a Inter net tor nou-se
dis po ní vel para o pú bli co em es ca la glo bal, per mi tin -
do o aces so ins tan tâ neo aos prin ci pa is ban cos de da -
dos de todo o pla ne ta, da dos, in for ma ção e co nhe ci -
men to tor na ram-se efe ti va men te al can çá ve is, em
casa, no tra ba lho ou por meio de es ta ções pú bli cas,
por mi lhões de ci da dãos, a cus to re la ti va men te ba i xo.
Hoje, é pos sí vel, por exem plo, a par tir de um com pu -
ta dor no Bra sil, con sul tar mos bi bli o te cas do mun do
todo. Além dis so, im pul si o na da pela di fu são e po pu la -
ri za ção das no vas tec no lo gi as da in for ma ção e co -
nhe ci men to, vi mos flo res cer a edu ca ção a dis tân cia,
um dos pro du tos mais no bres de cor ren tes da vul ga ri -
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za ção da Inter net. Em todo o mun do, é um ramo que
co me ça a ex pe ri men tar uma ex pan são ex cep ci o nal,
com um grau de su ces so, nes tes dias, di fi cil men te
pre vi sí vel duas dé ca das atrás. 

Gra ças a co ne xões de ban da lar ga, em alta ve -
lo ci da de, soft wa res mais ri cos e po ten tes e in ter fa -
ces grá fi cas cada dia mais so fis ti ca das e ope ra ci o na -
is, que per mi tem a in te ra ção, em tem po real, por meio 
de chats, e-mail , vo i ce e vi deo mail, aca ba mos por
di lu ir fron te i ras, apro xi man do-nos vir tu al men te de
inú me ras uto pi as que per pas sa ram nos sa his tó ria co -
mum. Por mais di ta to ri al que seja um go ver no hoje,
não há como pro i bir al guém que te nha um com pu ta -
dor e uma li nha te le fô ni ca de ter co mu ni ca ção com o
res to do mun do, ou vin do, con sul tan do e aces san do
to dos es ses ban cos de da dos, bem como emi tin do
pa re ce res.

Sa be mos que as mu dan ças so ci a is mais am -
plas, in va ri a vel men te, re cla mam ade qua ção e mes -
mo a re cri a ção do di re i to – aca bei de exem pli fi car
com o caso dos trans plan tes –, con fir man do e atu a li -
zan do a má xi ma ju rí di ca que diz: onde há so ci e da de,
há di re i to, mas di re i to di nâ mi co, em cons tan te ajus te,
para re grar as mais dis tin tas si tu a ções vi vi das pela
so ci e da de.

Daí que, a des pe i to do enor me edi fí cio ju rí di co
que cons tru í mos ao lon go de nos sa his tó ria, ca paz de 
res pon der a inú me ras ques tões, o es pa ço da Inter net
está exi gin do o olhar do le gis la dor. Um olhar aten to,
es tri to, ca paz de ori gi nar os pri me i ros pas sos para a
re gu la ção das si tu a ções que ain da se en con tram sem 
co ber tu ra le gal.

Há al guns dias, quan do es ta be le cia as li nhas
mes tras des te pro nun ci a men to, so li ci tei à Con sul to ria 
Le gis la ti va o re cen se a men to das nor mas em vi gor e
de to das as pro po si ções em tra mi ta ção nas duas Ca -
sas do Con gres so Na ci o nal. Para mi nha sur pre sa, te -
mos inú me ros e in te res san tes pro je tos. Des de a ini ci -
a ti va pi o ne i ra do en tão Se na dor e atu al Mi nis tro do
Su pre mo Ma u rí cio Cor rêa, em 1991, tra tan do da in vi -
o la bi li da de da co mu ni ca ção de da dos, até a re cen te
pro pos ta do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, fu tu ro Go ver -
na dor do Ce a rá, so bre o co mér cio ele trô ni co. 

Con tu do, não exis te, ve jam bem, ne nhu ma nor -
ma apro va da pelo Con gres so dis ci pli nan do a vida on
line.

Esta mos di an te de um ’mo do de vi da’, aliás, que 
cres ce e con quis ta usuá ri os, obe de cen do a uma pro -
gres são ge o mé tri ca. Estu dos re cen tes apon tam in -
clu si ve ten dên ci as que mos tram um mo vi men to ain da 
mais as cen den te por al guns anos. 

A Inter net bra si le i ra, con vém su bli nhar, trans for -
mou-se em uma ex tra or di ná ria me ga ló po le vir tu al,
com sa té li tes não-ne gli gen ciá ve is, con cen tran do per -
to de 15 mi lhões de ha bi tan tes, que in te ra gem de ma -
ne i ra in ten sa co ti di a na men te.

To dos es ses bra si le i ros, so ma dos a ou tros mi -
lhões de usuá ri os em todo o mun do, tor na ram-se, en -
tre tan to, in ter na u tas vul ne rá ve is, re féns de ações ma li -
ci o sas, con tí nu as e au da ci o sas dos no vos bár ba ros di -
gi ta is, de quem não con se guem res guar dar-se, às ve -
zes por ra zões téc ni cas, mas fre qüen te men te por não
te rem à dis po si ção o ins tru men to le gal ne ces sá rio. 

O ca rá ter ori gi nal, emi nen te men te anár qui co da
rede, onde pre va le ce um grau de li ber da de pou cas
ve zes ex pe ri men ta do por ge ra ções que nos pre ce de -
ram, já que a rede é fun da men tal men te um es pa ço
vir tu al des re gu la do, mos trou-se, des de o prin cí pio,
como um de seus os pon tos for tes, uma ca rac te rís ti ca 
a ser pre ser va da. 

Con tu do, a rá pi da evo lu ção no nú me ro de usuá -
ri os e as prá ti cas que se ins ta la ram na rede, do co -
mér cio ele trô ni co, de di fí cil con tro le, aos ser vi ços
ban cá ri os, im pli can do no trá fe go cons tan te e pe sa do
de da dos con fi den ci a is e sen sí ve is, es tão a si na li zar
que a des re gu la men ta ção, pa ra do xal men te, emer ge
na atu a li da de como uma das ma i o res fra gi li da des de
todo o sis te ma on line, que é a Inter net.

Qu e ro de i xar cla ro que não es tou aqui pre gan do 
a cen su ra, que é inad mis sí vel por to das as ra zões. Na 
ver da de, re cla mo a ado ção de re gras que per mi tam a
con vi vên cia har mô ni ca, cri a ti va e pro du ti va, mas so -
bre tu do res pe i to sa dos di re i tos e da se gu ran ça de
cen te nas de mi lhões de usuá ri os que se co nec tam, a
cada dia, com os mais dis tin tos ob je ti vos e ne ces si da -
des. 

Lem bro que a Inter net pas sou a ser um ca nal
para os que pra ti cam a pe do fi lia. Hoje mes mo um ar -
ce bis po caiu nos Esta dos Uni dos, e a igre ja que ele
di ri gia foi con de na da em mi lhões de dó la res. Por quê? 
Por que pas sa ram a usar a rede para ou tros fins. Mas
lem bro tam bém, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, que, aqui da tri bu na, inú me ras ve zes, ve nho aler -
tan do para o pro ble ma dos da dos ele trô ni cos no mer -
ca do fi nan ce i ro, da vo la ti bi li da de dos ca pi ta is e de
quan to o Bra sil tem pago por não ter uma le gis la ção à
al tu ra. Infor ma ções con fi den ci a is, pri vi le gi a das, que,
nos Esta dos Uni dos, dão ca de ia ime di a ta e mul tas gi -
gan tes cas, são pra ti ca das sem ne nhu ma pre o cu pa -
ção, no Bra sil, pe los ban cos; e quem paga é o povo.
Qu an tas ma ni pu la ções de dó la res ou de tí tu los não
vi mos nos úl ti mos anos? Então, é pre ci so que haja,
da nos sa par te, le gis la do res, uma ma i or ra pi dez na
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re gu la men ta ção de cer tos fa tos no vos na vida da so -
ci e da de.

É cer to, lem bra rão os ju ris tas, que o or de na -
men to ju rí di co bra si le i ro con tem po râ neo tem à mão
to dos os dis po si ti vos le ga is para tan to, po rém, ain da
as sim, che ga mos à pou co hon ro sa po si ção de cam -
peões do cri me ci ber né ti co. E isso se dá não ape nas
pela im po tên cia dos agen tes pú bli cos res pon sá ve is;
eles tam bém re cla mam ins tru men tos para va li da rem
sua atu a ção.

Ve jam Exªs, con for me re la tó rio da con sul to ria in -
gle sa mi2g, dos dez gru pos mais atu an tes no úl ti mo
mês, to dos são bra si le i ros. E o rol dos cri mes di gi ta is
pra ti ca dos pe los hac kers bra si le i ros in clui rou bo de
iden ti da de, fra u des com car tões de cré di to, al te ra ção de 
ho me pa ges e vi o la ções de pro pri e da de in te lec tu al,
sem con tar o do mí nio que um cri mi no so di gi tal pode
even tu al men te as su mir de má qui nas e de re des.

A con sul to ria in gle sa atri bui aos hac kers na ci o -
na is pre ju í zos que atin gem a ci fra es ti ma da de bi -
lhões de dó la res nos pa í ses do G-8, o gru po das oito
na ções mais ri cas, onde es ta ri am es ta ci o na dos os al -
vos pre di le tos dos in va so res bra si le i ros. E os pre ju í -
zos po de ri am ser ain da ma i o res, pois, se gun do a
mes ma em pre sa, os nos sos con tra ven to res ele trô ni -
cos não são tão bri lhan tes quan to os eu ro pe us, o que
se re fle te na sua ba i xa par ti ci pa ção na com po si ção
de no vos ví rus de com pu ta dor – o que é ou tra co i sa
in com pre en sí vel!

Ou tro dia, vi si tan do um de ter mi na do país, ao
con ver sar com o seu pre si den te, ele di zia que hoje a
guer ra não se faz só por ar mas e ho mens; que pode
ha ver guer ra in clu si ve pela ino cu la ção de ví rus de
com pu ta dor, que pode ge rar pre ju í zo de bi lhões de
dó la res e des re gu la men tar e de sor de nar to das as ca -
de i as e os ban cos de da dos de pa í ses im por tan tes.

Ora, con ve nha mos, de i xar as co i sas como es -
tão, ter gi ver sar so lu ções é a pior ati tu de a to mar, além 
de tudo, por que isso é pés si mo para a vida dos ne gó -
ci os e aba la a nos sa cre di bi li da de in ter na ci o nal, o que 
não po de mos ace i tar sob hi pó te se al gu ma, no mo -
men to em que o mun do glo ba li za do exi ge que ocu pe -
mos um es pa ço im por tan te.

Aten tem, por gen ti le za, para a ava li a ção do Pre -
si den te da mi2g, Sr. D.K. Ma tai. Para ele, a li ber da de
de trân si to dos hac kers bra si le i ros pode re sul tar em
pres sões dos pa í ses ri cos para que as au to ri da des
bra si le i ras ado tem me di das ri go ro sas para com ba -
tê-los. Além dis so, ava lia que o vá cuo le gis la ti vo é
uma das prin ci pa is ra zões para que o Bra sil se es te ja

trans for man do em um “Esta do de lin qüen te” no mun -
do vir tu al.

No ano pas sa do, já ocor reu a pri me i ra san ção,
quan do, de po is de inú me ras má qui nas in fil tra das em
pa í ses do G-8 e da in ter ven ção de mi lha res de ho me -
pa ges nor te-ame ri ca nos pe los nos sos hac kers, a
ori gem do fato foi lo ca li za da pelo FBI, e foi dado ao
Bra sil um cas ti go: por dez dias, não ti ve mos ne nhum
aces so a ne nhum site nor te-ame ri ca no. O Go ver no
ame ri ca no sus pen deu a trans mis são de da dos para
nós. Isso pode pa re cer sim ples para um ga ro to de 14,
15 ou 16 anos, que na que le mo men to está no com pu -
ta dor por di ver são, mas pen sem no pre ju í zo que esse
fato acar re tou ao Bra sil. Qu an tas in for ma ções ou pes -
qui sas im por tan tes de i xa ram de ser fe i tas e o que é
que po de ria acar re tar, in clu si ve, no co mér cio ele trô ni -
co!

É bom re cor dar tam bém que o USA Pa tri ot Act, 
em vi gor des de 11 de se tem bro de 2001, equi pa ra as
ações dos hac kers a atos ter ro ris tas. Esse ato nor -
te-ame ri ca no foi tam bém acom pa nha do no mes mo
tom pela Ingla ter ra, que tam bém cri ou uma le gis la ção 
es pe cí fi ca.

Enfim, ain da se gun do o es tu do, as ca rac te rís ti -
cas mais mar can tes dos de lin qüen tes ele trô ni cos na -
ci o na is são a uti li za ção de ata ques au to má ti cos a mu -
i tos si tes si mul ta ne a men te e a no tó ria pre o cu pa ção
com a quan ti da de de al vos atin gi dos, na me di da em
que bus cam a no to ri e da de como aque les que mais
ata ca ram, ou seja, é o exi bi ci o nis mo pre da dor na sua
mais des pu do ra da ex pres são.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, di an te
des sa si tu a ção, sob to dos os as pec tos cons tran ge do -
res e con tra pro du ti vos, cre io que o Con gres so Na ci o -
nal não deve de mo rar-se no en ca mi nha men to de so -
lu ções. Assim, per mi ta-me su ge rir a V. Exª a cons ti tu i -
ção de um gru po de tra ba lho, re u nin do par la men ta res 
e téc ni cos das duas Ca sas, para que, em re gi me de
ur gên cia, pos sa mos efe tu ar um ca bal le van ta men to
no con jun to de pro po si ções ora em tra mi ta ção e até
mes mo pen sar em no vas so lu ções, con sul tan do as
le gis la ções dos pa í ses mais adi an ta dos.

Esse gru po po de ria ter como meta a fu são e a
har mo ni za ção das dis tin tas pro pos tas, que con ver gi -
ri am num pro je to co mum, ne go ci a do en tre par la men -
ta res au to res das ini ci a ti vas e as li de ran ças para uma
tra mi ta ção rá pi da. Esse pro je to con te ria ape nas as
nor mas que efe ti va men te ain da nos fal tam para com -
ba ter a cri mi na li da de na rede.

Des sa for ma, da re mos uma res pos ta ine quí vo -
ca a um pro ble ma cres cen te, ca paz de ge rar des do -
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bra men tos ne ga ti vos não so men te para os ci da dãos
e em pre sas, se jam eles na ci o na is ou es tran ge i ros,
mas para o pró prio Bra sil. Se efe ti va men te qui ser mos
cum prir nos so pa pel, te mos de ser rá pi dos. Este é um
mun do di nâ mi co. O mun do on line cres ce qua se, ge -
o me tri ca men te, à ve lo ci da de da luz. Te mos de es tar a
par não só des ta área, mas tam bém do que se re fe re
à le gis la ção fi nan ce i ra e ele trô ni ca. Com toda a cer te -
za, se to mar mos es sas me di das, não es ta re mos pas -
san do a ver go nha que pas sa mos há al guns dias,
quan do nos sos usuá ri os da rede fi ca ram 10 dias sem
aces so aos si tes nor te-ame ri ca nos.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao emi nen te 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. 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 fa lar so bre um as sun to que nos úl ti mos
anos vem dan do mar gem a mu i tos de ba tes no mun do 
todo. Tra ta-se da uti li za ção, na ali men ta ção hu ma na,
dos pro du tos cha ma dos trans gê ni cos. 

A evo lu ção da en ge nha ria ge né ti ca che gou a tal
pon to que já se con se gue mo di fi car os or ga nis mos
ge ne ti ca men te ca pa zes de ofe re cer não ape nas uma
ma i or pro du ti vi da de, mas, so bre tu do, gran de re sis -
tên cia às do en ças que afe tam gran de par te da pro du -
ção agrí co la mun di al. 

Por tan to, tra ta-se de um as sun to da ma i or re le -
vân cia para to dos os pa í ses, mas, mu i to es pe ci al -
men te, para nós, bra si le i ros, no mo men to em que se
pro cu ra aten der aos re cla mos da po pu la ção mais po -
bre com o ali men to em gran de quan ti da de, ali men tos
abun dan tes e a pre ços con vi da ti vos. 

Daí por que não vejo ne nhu ma ra zão para in sis -
tir mos na mo ra tó ria com re la ção aos pro du tos trans -
gê ni cos na nos sa agri cul tu ra, quan do os pa í ses mais
avan ça dos – e, por que não di zer, o país mais avan ça -
do em ter mos de pro du ção agrí co la, os Esta dos Uni -
dos, e, ago ra, até a pró pria Eu ro pa – já es tão li be ran -
do a pro du ção, a co mer ci a li za ção e até o con su mo
dos pro du tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos.

Sr. Pre si den te, o as sun to foi tra zi do à ba i la, re -
cen te men te, pelo Se na dor Lú dio Co e lho, que se ma -
ni fes tou fa vo rá vel à li be ra ção, caso a caso, dos pro du -
tos trans gê ni cos para pro du ção em nos so País, re i -
vin di can do, por tan to, a li be ra ção des sa mo ra tó ria,
não de for ma in dis cri mi na da, para to dos os pro du tos
agrí co las, mas para aque les que, com pro va da men te,
não ca u sem pre ju í zo à sa ú de hu ma na. 

Por ou tro lado, a fu tu ra Mi nis tra do Meio Ambi -
en te, a nos sa emi nen te co le ga Se na do ra Ma ri na Sil -
va, ma ni fes tou-se, re cen te men te, no sen ti do con trá -
rio, di zen do que in sis ti rá na mo ra tó ria do cul ti vo dos
trans gê ni cos no Bra sil, com fins co mer ci a is, por uma
ques tão de pre ca u ção. É jus ti fi cá vel, até, essa po si -
ção de pre ca u ção de S. Exª com re la ção aos efe i tos
que po dem ca u sar à sa ú de, mas eu di ria que há duas
gran des ques tões a se rem en fo ca das quan to à pro -
du ção dos trans gê ni cos. A pri me i ra se ri am os ris cos à 
sa ú de do ser hu ma no. A se gun da, as di fi cul da des que 
po de ri am de cor rer da pro du ção dos trans gê ni cos
para a co mer ci a li za ção in ter na ci o nal. 

Po rém, é pre ci so que no te mos como esse as -
sun to está sen do tra ta do, prin ci pal men te nos Esta dos 
Uni dos, na Argen ti na e na pró pria União Eu ro péia.
Com re la ção aos Esta dos Uni dos e à Argen ti na,
pode-se di zer que al guns pro du tos trans gê ni cos já
es tão li be ra dos para ex por ta ção e, por tan to, a sua co -
mer ci a li za ção está atin gin do qua se o mun do todo.
Não há ra zão, por tan to, para que te nha mos mu i tas
pre o cu pa ções com re la ção a al guns pro du tos, que
va mos ci tar.

No caso da soja, por exem plo, há es tu dos e pes -
qui sas re a li za dos por ins ti tu tos dos mais avan ça dos,
tan to nos Esta dos Uni dos quan to na União Eu ro péia,
que de mons tram que seus trans gê ni cos não ca u sam
ne nhum pre ju í zo à sa ú de. Com re la ção ao pro ble ma
da co mer ci a li za ção, se ria in te res san te no tar mos o
que de ci diu a Co mis são Eu ro péia quan to à mo ra tó ria
para os or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos:

A Co mis são Eu ro péia de ci diu, na se -
ma na pas sa da [por tan to, há um mês], sus -
pen der a mo ra tó ria que co me çou em 1998
para os trans gê ni cos. Du ran te qua tro anos a 
União Eu ro péia se re cu sou a apro var no vos
or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos até
que a con fi an ça nes ses ali men tos fos se res -
ta u ra da. 

De po is de seis anos de in ten sos es tu -
dos ci en tí fi cos, a Co mis são já ha via de cla ra do 
no iní cio do ano pas sa do que não ha via base
ci en tí fi ca para a mo ra tó ria.

Esta po si ção da União Eu ro péia se
mos tra co e ren te com a po si ção di vul ga da
re cen te men te pela Orga ni za ção Mun di al de
Sa ú de em re la ção aos ali men tos ge ne ti ca -
men te mo di fi ca dos.

Mes mo com esse pro nun ci a men to, fi -
ca rá a cri té rio de cada país que in te gra a
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União Eu ro péia a de ci são de sus pen der ou
não sua pró pria mo ra tó ria.

Diz mais, ain da, o es tu do da Orga ni za ção:
Orga ni za ção acon se lha, po rém, uma

ava li a ção caso a caso dos ali men tos con -
ten do pro du tos al te ra dos ge ne ti ca men te. Os 
ali men tos trans gê ni cos são se gu ros? A
Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de (OMS) faz a 
per gun ta e res pon de com pru dên cia, num
do cu men to de vin te pon tos que di vul gou on -
tem, de po is que pa í ses ar ra sa dos pela
fome, como Zim bá bue e Zâm bia, re cu sa ram 
do a ção des se tipo de ali men ta ção. Além dis -
so, as duas ma i o res po tên ci as, os Esta dos
Uni dos e a União Eu ro péia (EU), se afron -
tam so bre a co mer ci a li za ção des se tipo de
pro du to.

Para a OMS, é im pos sí vel se pro nun ci ar de
ma ne i ra ge ral so bre to dos os ali men tos trans gê ni -
cos. Daí a ne ces si da de de se fa zer ava li a ção caso a 
caso. Mas afir ma que uma co i sa é cer ta: os pro du -
tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos que es tão no mer ca -
do ex ter no, como mi lho, soja, col za, chi có ria e ba ta -
ta, pas sa ram com su ces so as ava li a ções ci en tí fi cas
“sen do im pro vá vel que apre sen tem o me nor ris co à
sa ú de hu ma na”.

É isso que é im por tan te ve ri fi car-se para que não
te nha mos uma po si ção in tran si gen te em de fe sa da mo -
ra tó ria, sem es tu dar mos, caso a caso, se es ses pro du -
tos pro du zem al gum mal à ali men ta ção hu ma na.

A Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de diz, ain da,
que “até ago ra não se de mons trou que o con su mo de
trans gê ni cos te nha o me nor efe i to pre ju di ci al para a
sa ú de das po pu la ções, nos pa í ses onde fo ram ho mo -
lo ga dos”.

Por tan to, tra ta-se de afir ma ções de or ga nis mos
in ter na ci o na is da ma i or res pon sa bi li da de. A Orga ni -
za ção Mun di al da Sa ú de não pode ser le va da em
con ta como uma ins ti tu i ção que não tem cri té ri os afir -
ma ti vos e sé ri os. As pes qui sas le va das a efe i to, tan to
nos Esta dos Uni dos como em ou tros pa í ses da União
Eu ro péia, de mons tram a mes ma co i sa. 

Gos ta ria de con clu ir di zen do que vol ta rei à dis -
cus são des se as sun to, por que acho que é da ma i or
im por tân cia e re le vân cia para o fu tu ro des te País, não 
ape nas com o au men to da pro du ti vi da de de al guns
pro du tos, es pe ci al men te a soja, que tem con tri bu í do
de ma ne i ra ex tra or di ná ria para a ba lan ça de pa ga -
men tos de nos so País.

É che ga do o mo men to de esta Na ção se afir -
mar, de ter co ra gem de to mar po si ções que ve nham a 
fa vo re cer e es ti mu lar a pro du ção, o cres ci men to e o
de sen vol vi men to des te País, que ne ces si ta de alta
pro du ção para ex por ta ção, que ne ces si ta de pro du -
tos para po der re du zir a sua ex tra or di ná ria e bru tal dí -
vi da ex ter na e, tam bém, pa gar um pou co da con ta e
da dí vi da que tem para com a so ci e da de bra si le i ra. É
im por tan te que esse as sun to seja de ba ti do para que
o agro ne gó cio, que tem pro pi ci a do di vi sas e dó la res
em quan ti da de para este País, pos sa con ti nu ar ren -
den do ain da mu i to mais.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
 O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Be ní cio
Sam pa io, o pró xi mo ora dor ins cri to.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, há pou co mais de um ano, as su mia
uma ca de i ra nes ta Casa, nes te ple ná rio, re pre sen tan -
do o Esta do do Pi a uí, com a re nún cia do seu ti tu lar.
Se ria o úl ti mo ano do pe río do le gis la ti vo que ora se
en cer ra, opor tu ni da de em que dois ter ços do Se na do
Fe de ral se re no va por pro ces so ele ti vo, em su frá gio
uni ver sal e obri ga tó rio, épo ca de po lí ti ca ele i to ral,
com can di da tu ras pos tas em ju nho e, como não po -
de ria de i xar de ser, com re du ção da ati vi da de par la -
men tar e le gis la ti va.

Assu mi, por con se qüên cia, numa si tu a ção atí pi -
ca da nor ma li da de ins ti tu ci o nal. Não sen do um po lí ti -
co com man da tos ele ti vos an te ri o res, em bo ra ha ven -
do exer ci do vá ri as fun ções pú bli cas no meu Esta do,
sur pre en di-me ao co nhe cer as ati vi da des aqui re a li -
za das.

Co nhe ci o Se na do Fe de ral, suas fun ções, seus
de ve res, suas prer ro ga ti vas, seu Re gi men to e sua im -
por tân cia para a ple na de mo cra cia, bem como sua re -
pre sen ta ti vi da de na Fe de ra ção e o seu pa pel de mo -
de ra dor e re vi sor.

Exer ci ati vi da des em qua se to das as Co mis sões 
Téc ni cas do Se na do Fe de ral e em ou tras mis tas com
a Câ ma ra dos De pu ta dos. Sur pre en di-me com a
quan ti da de e a qua li da de das pro po si ções apre sen ta -
das nes ta Casa e com a se ri e da de com que aqui se
tra ba lha, dis cu tin do, por ve zes de for ma exa us ti va,
idéi as, boas idéi as e su ges tões que pos sam con tri bu -
ir para me lho rar a vida dos ci da dãos bra si le i ros, por
meio de leis e re so lu ções jus tas, pro ce den tes e, so -
bre tu do, de mo crá ti cas. É sur pre en den te o que re sul ta 
do tra ba lho des sas Co mis sões, por ve zes si mul tâ ne -
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as e em gran de nú me ro, qua se sem pre de de mo ra -
das, po rém fér te is, dis cus sões.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é opor tu -
no di zer que o povo bra si le i ro já não des co nhe ce o
que aqui se re a li za.

Em to das as re giões do País, a TV Se na do di -
vul ga – e bem – to das as ações aqui pra ti ca das, e os
Se na do res são na ci o nal men te co nhe ci dos pelo seu
tra ba lho par la men tar. Inú me ras ma ni fes ta ções de
apre ço a esta Câ ma ra Alta, bem como à qua li da de de
seus in te gran tes, re ce bi, pelo Bra sil afo ra, ates tan do
a efi ciên cia da pu bli ci da de das ações le gis la ti vas e a
qua li da de da pro gra ma ção da nos sa TV Se na do. Re -
gis tro, aqui, meus agra de ci men tos pe las opor tu ni da -
des que tive de me di ri gir ao povo do meu Esta do e à
Na ção bra si le i ra.

Re tor no a este ple ná rio, de bela, har mo ni o sa e,
por que não di zer, mag ní fi ca con cep ção de Oscar Ni -
e me yer, íco ne vivo da nos sa me lhor ar qui te tu ra, re -
cen te men te aqui ho me na ge a do nos seus 95 anos.
Aqui se con clui, aqui se ter mi na e, even tu al men te, ini -
cia-se o pro ces so le gis la ti vo, ge ran do re sul ta dos e
de ter mi na ções e, so bre tu do, in flu en ci an do di re ta -
men te a vida dos ci da dãos bra si le i ros.

Uni for me men te, de mo cra ti ca men te e em igual -
da de de con di ções, to dos os Esta dos bra si le i ros es -
tão aqui re pre sen ta dos. Re pre sen ta mos 27 Uni da des 
Fe de ra das, que to ta li zam mais de 170 mi lhões de
pes so as.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, devo res -
sal tar a boa con vi vên cia que aqui se exer ci ta, a ele -
gân cia no tra to, a cor te sia, a gen ti le za, o res pe i to, a fi -
dal guia e, so bre tu do, o com pa nhe i ris mo de to dos os
meus Pa res. Ho mens e mu lhe res dis tin tos na sua ori -
gem, na et nia, na sua for ma ção e, even tu al men te,
nas suas idéi as, con ver gem e se tor nam con so an tes
quan do a fi na li da de e o ob je ti vo é me lhor ser vir ao
seu Esta do e ao seu País. Aqui pre sen ci ei bons e
gran des de ba tes, às ve zes, mais du ros, mais con tun -
den tes, mais ás pe ros, mas sem pre res pe i to sos e pro -
du ti vos.

Con vi vi com a ma ne i ra de ad mi nis trar pon tos de 
vis ta com ple ta men te an ta gô ni cos, de con se guir so lu -
ções para pro ble mas apa ren te men te in so lú ve is, cal -
ca dos no en ten di men to e na con cór dia.

Aqui ve ri fi quei a efi ciên cia dis cre ta da Mesa Di -
re to ra, nor te an do os que, su ces si va e de mo cra ti ca -
men te, co man dam as ses sões ple ná ri as. Pude ob ser -
var a fir me za da Pre si dên cia na con du ção dos tra ba -
lhos, sua se ri e da de, seu res pe i to às mais di ver sas

ma ni fes ta ções e ao es tri to cum pri men to re gi men tal,
or de nan do as ações.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con vi vi
com bons fun ci o ná ri os, efi ci en tes, par ti ci pa ti vos,
aten tos à ati vi da de par la men tar, ex tra po lan do ho rá ri -
os e sem pre dis pos tos à co la bo ra ção.

Re ce bi as ses so ria, con sul to ria e apo io le gis la ti -
vo da me lhor qua li da de, ema na dos das mi nu tas e de
no tas téc ni cas de alto pa drão e de ju ri di ci da de cons ti -
tu ci o nal.

Re la tei de ze nas de pro je tos ori gi ná ri os da Câ -
ma ra e do Se na do Fe de ral. Pro pus re so lu ções. Fiz re -
que ri men tos. Apo i ei ini ci a ti vas que jul guei boas e me -
ri tó ri as. Ne guei meu voto quan do não ha via a mi nha
con cor dân cia. Enfim, exer ci as mi nhas fun ções. No
mis ter de las, apre sen tei pro po si ções que en ten di ne -
ces sá ri as e im por tan tes para a so ci e da de.

Pro je to de lei de mi nha au to ria pro põe que, um
dia, no mês de agos to, na ci o nal men te, pos sa ser dis -
cu ti do, com a so ci e da de e as ins ti tu i ções de sa ú de, o
co les te rol como ele men to res pon sá vel pe los pro ces -
sos obs tru ti vos ar te ri a is. Indí ci os su ge ri am isso ain da
em 1910 – e fo ram con fir ma dos em 1913 –, res pon sa -
bi li zan do-o pelo pro ces so de ate ros cle ro se, uma das
dez ma i o res des co ber tas da Me di ci na em to dos os
tem pos.

Pro pus in cen ti vos fis ca is, em lei, para em pre sas 
que ado tas sem ações co le ti vas de pre ven ção de do -
en ças car di o vas cu la res para seus fun ci o ná ri os e fa -
mi li a res. Re gis tre-se que um ter ço das mor tes do nos -
so País de cor rem de do en ças do co ra ção e va sos, e
há pers pec ti va de que me ta de das mor tes no mun do,
em 2010, te nha a mes ma ori gem ca u sal.

Tam bém apre sen tei pro je to para re gu la men tar o 
exer cí cio da Me di ci na, atu al men te em ba sa do em
qua tro leis or di ná ri as, um de cre to e nu me ro sas re so -
lu ções do Con se lho Fe de ral de Me di ci na, além de um
dis po si ti vo cons ti tu ci o nal que tra ta da acu mu la ção de
car gos e em pre gos pú bli cos. Algu mas des sas leis da -
tam de 1957 e 1961. O ob je ti vo da pro pos ta é dar or -
ga ni ci da de à ma té ria, que está dis per sa, con so li dan -
do-a, am pli an do-a e atu a li zan do o seu tra ta men to.

Pro pus, ain da, acres cen tar pa rá gra fos à Lei nº
8.987, de 1995, que dis põe so bre o re gi me de con -
ces são e per mis são da pres ta ção de ser vi ços pú bli -
cos, pre vis tos na Cons ti tu i ção Fe de ral, de for ma a
per mi tir uma me lhor pres ta ção de ser vi ços aos usuá -
ri os em todo o País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ten tei co -
la bo rar para a me lho ria da qua li da de e do au men to da 
ex pec ta ti va de vida em nos so País. Lu tei por re cur sos

26482 Qu ar ta-fe i ra  18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

DEZEMBRO 200222    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



fe de ra is para o meu Esta do, seus Mu ni cí pi os e seu
povo. Pro cu rei Mi nis té ri os, Se cre ta ri as, en ca mi nhei
pla nos de tra ba lho, pro pos tas, so li ci ta ções e re i vin di -
ca ções. Par cos re sul ta dos! De pa rei-me com a in sen -
si bi li da de, a bu ro cra cia, a ne ga ção, a in ver da de e as
pro mes sas in con sis ten tes e in ve rí di cas, às ve zes di fi -
cul da des in trans po ní ve is até para a pos tu la ção, ape -
sar de eu ser par te in te gran te da ban ca da de apo i a -
men to ao Go ver no da União. É la men tá vel tam bém a
não li be ra ção de pe que nos re cur sos, cons tan tes de
emen das par la men ta res, con sig na dos em or ça men -
tos de exer cí ci os an te ri o res, em to tal des res pe i to até
com ali a dos fiéis.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, saio des -
ta Casa con vic to de que o meu Esta do con ti nua cre -
dor de ações fe de ra is que pos sam mi ni mi zar a imen -
sa dí vi da so ci al que a União tem com o Pi a uí.

Co nhe ço o Pi a uí. Iden ti fi quei sua pro ble má ti ca
so ci o e co nô mi ca. Co nhe ci me ca nis mos ca pa zes de
mo di fi cá-la, se im ple men ta dos.

Na re gião mais po bre do Nor des te, con vi ven do
com ad ver si da des cli má ti cas se cu la res, 2.850.000
pes so as aguar dam um pro gra ma per ma nen te e con -
sis ten te de de sen vol vi men to auto-sus ten ta do, com
for te par ti ci pa ção do Go ver no Fe de ral, por to tal in ca -
pa ci da de pró pria de pro mo vê-lo.

É ina ce i tá vel ter mos 5 mi lhões de hec ta res de
cer ra dos agri cul tá ve is qua se sem uti li za ção, que, se
plan ta dos, ge ra ri am pro du ção de grãos se me lhan te à 
que hoje é co lhi da no Esta do do Pa ra ná. É in crí vel ve -
ri fi car a fer ti li da de do Vale do Gur guéia, suas po ten ci -
a li da des, sem qual quer uti li za ção por fal ta de es tí mu -
los e fi nan ci a men to. 

É in con ce bí vel que um dos ma i o res len çóis de
águas sub ter râ ne as do País es te ja ador me ci do, sem
apro ve i ta men to ou com pou co uso, ain da não se ten -
do le van ta do se quer seu po ten ci al, seu per fil hi dro ge -
o ló gi co, e não haja um ca das tro dos mais de 42 mil
po ços ar te si a nos exis ten tes. É fun da men tal iden ti fi -
car os po ços uti li za dos, os uti li zá ve is, os sa lo bres, os
inú te is, os des co nhe ci dos etc.

É cri mi no so ve ri fi car o des per dí cio de águas mi -
ne ra is jor ran tes, da me lhor qua li da de, nos Mu ni cí pi os
de Cris ti no Cas tro e Bom Je sus. Mi lha res de me tros
cú bi cos se per dem di a ri a men te, sem qual quer apro -
ve i ta men to, se quer para o con su mo hu ma no, sem
que se tome qual quer ati tu de. Já de nun ci ei o fato à
Se cre ta ria do Meio Ambi en te, à Agên cia Na ci o nal de
Águas, e ha via ação an te ri or do Mi nis té rio Pú bli co Fe -
de ral, sem que nada te nha sido fe i to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não é
pos sí vel ace i tar que mi lhões de pes so as no semi-ári -
do não pos sam per ma ne cer nas suas ca sas nos dias
de hoje, o que con tri bui para o au men to do êxo do ru -
ral, para o afa ve la men to das ci da des ma i o res do
Esta do e do País, quan do não para a frag men ta ção
das fa mí li as, pela au sên cia dos pais que par tem em
bus ca de al ter na ti vas. 

To dos os ca mi nhos para a con vi vên cia com a
seca no semi-ári do já são co nhe ci dos: a per fu ra ção
de po ços, os açu des, as agua das, pe que nos pro je tos
de ir ri ga ção, a ovi no e a ca pri no cul tu ra ra ci o nal, a pe -
que na pe cuá ria, a api cul tu ra, o ex tra ti vis mo mi ne ral, a 
ca ju cul tu ra, a agri cul tu ra fa mi li ar de sub sis tên cia, a
cul tu ra do al go dão etc. Ha via mais de 200 mil hec ta -
res plan ta dos no semi-ári do do Pi a uí há mais de 20
anos, com 26 in dús tri as de be ne fi ci a men to de al go -
dão; hoje, há ape nas algo em tor no de 10 mil.

Já há tec no lo gia para a con vi vên cia e o tra ta -
men to do bi cu do nos dias atu a is, in clu si ve com se -
men tes mais re sis ten tes e ge ne ti ca men te mais pro -
du ti vas. Nada se faz para re es ti mu lar uma prá ti ca cul -
tu ral já es que ci da pela ge ra ção atu al de co lo nos.

Há bi lhões de me tros cú bi cos de água em açu -
des cons tru í dos ao lon go de mais de 100 anos e que
cus ta ram mi lhões de dó la res, sem qual quer apro ve i -
ta men to, to tal men te es tan ques pela fal ta de adu to ras
e sem uti li za ção tec no lo gi ca men te cor re ta para a pis -
ci cul tu ra.

Da mes ma for ma, seis pe rí me tros ir ri gá ve is, de
mais de 40 mil hec ta res, que cus ta ram mais de
US$100 mi lhões, es tão de sa ti va dos ou su bu ti li za dos
por pro ble mas fi nan ce i ros de cus te io, ope ra ci o na is ou 
ge ren ci a is. É uma ver go nha – como di ria um ân co ra
de jor nal te le vi si vo de abran gên cia na ci o nal. 

Há, ain da, a pos si bi li da de de de sen vol vi men to
do tu ris mo ar que o ló gi co nas ser ras da Ca pi va ra e das 
Con fu sões; do tu ris mo am bi en tal, nos par ques na ci o -
na is das nas cen tes do Par na í ba e das Sete Ci da des,
bem como no ma jes to so del ta do Par na í ba e nas pra i -
as quen tes do li to ral pi a u i en se, de man gues fér te is,
com ca ran gue jos de gran de por te.

Arte sa na to de pri me i ra qua li da de, pe dras se mi -
pre ci o sas em Pe dro II, ba ci as le i te i ras no nor te do
Esta do, cur tu mes e ex tra ção ve ge tal, in clu si ve cera
de car na ú ba, são ações po ten ci a is ge ra do ras de em -
pre go e ren da. 

Ne gó ci os de ata ca do e va re jo, na úni ca ca pi tal
do Nor des te no in te ri or do Esta do, um im por tan te en -
tron ca men to ro do viá rio. Te re si na é tam bém ca pi tal de 
even tos ci en tí fi cos e cul tu ra is; for te pólo de edu ca ção
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em ní vel de ter ce i ro grau, com duas uni ver si da des e
de ze nas de es co las su pe ri o res iso la das; pólo de sa ú -
de dos mais im por tan tes da re gião, com Me di ci na de
pon ta, já aqui por mim des ta ca do.

Com mais de 1.500 qui lô me tros de rio pe re ne, o
Par na í ba, se gun do ma i or rio do Nor des te, está qua se
vir gem de uti li za ção para ações de pre ser va ção am -
bi en tal e de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co re gi o nal.
Ca re ce de mais aten ção, po den do tor nar-se um gran -
de cor re dor hi dro viá rio para trans por te de grãos pro -
du zi dos nas re giões dos cer ra dos pi a u i en se e ma ra -
nhen se.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vêem-se,
des te re la to, as po ten ci a li da des do meu Esta do, que
hoje ago ni za eco no mi ca men te pela fal ta de uma po lí -
ti ca con sis ten te e per ma nen te de de sen vol vi men to
re gi o nal nes te País. Mais dis tan tes fi cam as de si gual -
da des com o Sul e o Su des te. 

Não fora a Co de vasf, ain da in ci pi en te por ha ver
sido re cen te men te cri a da, não ha ve ria se quer uma
ins ti tu i ção vol ta da para fo men tar o pro gres so na re -
gião.

Saio da qui, por tan to, in dig na do com es sas ocor -
rên ci as, cer to de que o fu tu ro, es pe ro que com a mi -
nha con tri bu i ção, en se ja rá dias me lho res.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Mo re i ra Men des.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Ilus tre Se -
na dor Be ní cio Sam pa io, es tou ou vin do, com mu i ta
aten ção, o dis cur so que V. Exª pro fe re nes ta tar de,
des pe din do-se des ta Casa e, de cer ta for ma, pres tan -
do con tas do seu tra ba lho, re pre sen tan do – e mu i to
bem – o seu Esta do, o Pi a uí. Tive mu i ta hon ra, ao par -
ti ci par des ses tra ba lhos ao seu lado, em co nhe cê-lo.
Qu e ro tes te mu nhar aqui sua con du ta equi li bra da,
tran qüi la, sem pre de fen den do os mais al tos in te res -
ses do seu Esta do e do nos so Bra sil. Espe ro que V.
Exª leve con si go a cer te za ab so lu ta da nos sa ami za -
de, do nos so res pe i to e a con si de ra ção do povo de
Ron dô nia, o Esta do que re pre sen to, pelo bri lhan te
tra ba lho que fez como Se na dor. Leve, por tan to, a cer -
te za da nos sa con si de ra ção e do nos so mais pro fun -
do res pe i to por seu tra ba lho.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Mo re i ra Men des. Hon ra-me
sua par ti ci pa ção em mi nha fala.

O Sr. Luiz Otá vio (PMDB – PA) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Luiz Otá vio.

O Sr. Luiz Otá vio (PMDB – PA) – Se na dor Be ní -
cio Sam pa io, V. Exª deu opor tu ni da de a que o Se na do
Fe de ral, quan do o re ce beu há apro xi ma da men te um
ano, pri me i ro, fi zes se uma jus ta ho me na gem ao Pi a uí,
ter ra de gran des ho mens, como Pe trô nio Por tel la, que,
Se na dor da Re pú bli ca, de i xou a mar ca de como um pi -
a u i en se in te li gen te, pre pa ra do e que ri do por seu povo
pode aju dar o Bra sil. V. Exª subs ti tu iu o Se na dor Hugo
Na po leão, hoje Go ver na dor do Esta do do Pi a uí, uma fi -
gu ra tam bém mar can te no Se na do Fe de ral não só por
sua com pe tên cia e ca pa ci da de, mas tam bém pela for -
ma fi dal ga de re ce ber e tra tar seus ami gos, por sua le al -
da de e com por ta men to jun to ao PFL, Par ti do da Fren te
Li be ral, que o teve como seu Lí der nes ta Casa. V. Exª
trou xe, nos seus om bros, o peso da sus pe i ta de al guns,
prin ci pal men te da que les que não o co nhe ci am, de
como se ria seu de sem pe nho, seu re la ci o na men to no
Se na do Fe de ral. No en tan to, ti rou-lhes essa dú vi da e
ob te ve o re co nhe ci men to des ta Casa. V. Exª teve a
opor tu ni da de de re pre sen tar o Se na do Fe de ral, in clu si -
ve no ex te ri or por vá ri as ve zes, de i xan do a sua mar ca. A 
sua com pe tên cia foi re co nhe ci da pe los seus Pa res no
Se na do Fe de ral e na Câ ma ra dos De pu ta dos, pois V.
Exª tam bém re pre sen tou o seu Par ti do na Co mis são
Mis ta de Orça men to, for ma da por De pu ta dos Fe de ra is
e Se na do res da Re pú bli ca. V. Exª está de pa ra béns. O
ano pas sou mu i to rá pi do. Va mos sen tir fal ta não só da
sua pre sen ça, mas do seu dis cer ni men to, da sua com -
pe tên cia, do seu com pa nhe i ris mo, da sua ca pa ci da de
de ar ti cu lar, de ge rar no vas ami za des e do fato de ser
uma pes soa cri te ri o sa e leal. Por tan to, re gis tro não so -
men te o meu re co nhe ci men to pes so al, mas tam bém o
da Ban ca da Fe de ral, em es pe ci al do meu Esta do do
Pará, por tê-lo aqui no Se na do da Re pú bli ca. Espe ra -
mos que o povo do seu Esta do, o povo pi a u i en se, re co -
nhe ça na sua pes soa e da sua fa mí lia a gran de re pre -
sen ta ção que o Pi a uí teve no Se na do Fe de ral. Mu i to
obri ga do.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Luiz Otá vio. Cer ta men te a am -
pli a ção do que eu me re ço deve-se à es tre i ta ami za de
que es ta be le ce mos nes se cur to pe río do de tem po. 

O Sr. Luiz Pas to re (PMDB – ES) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, no bre Se na dor Be ní cio Sam pa io?

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Ouço o apar te do no bre Se na dor Luiz Pas to re, do
Esta do do Espí ri to San to. 

O Sr. Luiz Pas to re (PMDB – ES) – Se na dor Be -
ní cio Sam pa io, é um pra zer fa lar al gu mas pa la vras
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em ho me na gem a V. Exª, ape sar do cur to es pa ço de
tem po que es ti ve nes ta Casa e do pe que no pe río do
de con vi vên cia com V. Exª. Nas co mis sões, pude
cons ta tar a sua com pe tên cia, le al da de e fir me za nos
as sun tos ali tra ta dos. De i xa-me co mo vi do sa ber que
V. Exª está no fi nal de um man da to tão im por tan te e
tão bom – mu i to ma i or do que o meu, que é re lâm pa -
go. Te nho cer te za de que V. Exª mu i to bem re pre sen -
tou o seu Esta do. O Pi a uí está de pa ra béns por ter um
Se na dor como V. Exª, haja vis ta a qua li da de dos tra -
ba lhos que aqui re a li zou. Falo como Se na dor do Espí -
ri to San to, onde sei que V. Exª tem ami gos sin ce ros e
que sem pre es ta rão a seu lado. Espe ro que este não
seja o fim da sua car re i ra po lí ti ca no Bra sil, por que V.
Exª ain da tem mu i to a dar para o nos so País. Meus
pa ra béns e mu i to obri ga do. 

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Mu i to obri ga do, ami go Luiz Pas to re. Nos sa ami za de
cer ta men te con ti nu a rá.

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – V. Exª me
per mi te um apar te, Se na dor Be ní cio Sam pa io?

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Ouço V. Exª com pra zer, Se na dor Na bor Jú ni or.

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – Se na dor
Be ní cio Sam pa io, du ran te o cur to es pa ço de tem po
que per ma ne ceu nes ta Casa, subs ti tu in do o nos so
ex-Co le ga e atu al Go ver na dor do Pi a uí, V. Exª se fir -
mou como Se na dor atu an te, que gran je ou a ami za de
e a sim pa tia de to dos os seus Pa res. Te nho a hon ra
de in clu ir-me en tre os Se na do res que ti ve ram o pri vi -
lé gio de con vi ver com V. Exª, so li di fi can do uma ami za -
de que es pe ro seja re al men te bas tan te du ra dou ra.
Du ran te esse pe que no es pa ço de tem po, V. Exª hon -
rou as tra di ções do Pi a uí, aqui subs ti tu in do Hugo Na -
po leão, Se na dor atu an te. S. Exª foi meu Co le ga na
Câ ma ra dos De pu ta dos, onde já era um De pu ta do
atu an te; foi Se na dor por dois man da tos e Go ver na dor 
do Pi a uí por duas ve zes. V. Exª hon ra as tra di ções do
Pi a uí aqui no Se na do Fe de ral. Por tan to, que ro cum -
pri men tá-lo pelo de sem pe nho e pela ma ne i ra lha na
com que se con du ziu aqui. A ami za de que fez aqui vai 
re al men te de i xar sa u da des en tre os seus Pa res que
vão con ti nu ar no exer cí cio do man da to. De se jo mu i tas 
fe li ci da des a V. Exª, a sua fa mí lia e a to dos aque les
que são da sua es ti ma e da sua in ti mi da de. Mu i to obri -
ga do pela opor tu ni da de de apar teá-lo.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Na bor Jú ni or. Sin to-me hon -
ra do em par ti ci par do seu cír cu lo de ami za de.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Ouço o Se na dor Gil ber to Mes tri nho com pra zer.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Se na -
dor Be ní cio Sam pa io, V. Exª pas sou um ano nes ta
Casa, tem po apa ren te men te cur to. No en tan to, pela sua 
de di ca ção e sen ti do de so bri e da de, V. Exª con se guiu
mar car pre sen ça. E nos deu au las so bre o Pi a uí, fa lan -
do de suas ca rên ci as, de suas pos si bi li da des, do aban -
do no que o Pi a uí so fre na Fe de ra ção e, so bre tu do, das
es pe ran ças. V. Exª ter mi na esse man da to, cons ci en te
de que cum priu o de ver. E o povo pi a u i en se deve or gu -
lhar-se do tra ba lho que V. Exª aqui re a li zou em tão cur to
es pa ço de tem po. Pa ra béns e fe li ci da des.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

Con cluo, Sr. Pre si den te.
Vejo nos jor na is do País que o Pre si den te ele i to,

ain da não em pos sa do, que as su mi rá nos pró xi mos
dias, es co lheu o meu Esta do para a pri me i ra ex pe -
riên cia na ci o nal de com ba te à po bre za e à fome. Re -
go zi jo-me com S. Exª por essa ati tu de. Ali men to a es -
pe ran ça de que tal pos sa acon te cer, bem como es pe -
ro não ape nas ações pon tu a is, mas um pro gra ma
con sis ten te e per ma nen te, que, no fu tu ro, eu pos sa
apla u dir.

Encer ro, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
cer to de ha ver cum pri do o meu de ver.

Re tor no às mi nhas ati vi da des de mé di co, em
clí ni ca pri va da, bem como à do cên cia no cur so de
Me di ci na da Uni ver si da de Fe de ral do Pi a uí.

Re tor no à mi nha fa mí lia, de for ma ple na, não
sem an tes agra de cer a com pre en são pe las au sên ci -
as jus ti fi ca das pelo tra ba lho aqui re a li za do.

Agra de ço à Mesa Di re to ra da Casa, ao meu
Par ti do, que vi a bi li zou mi nha ele i ção, à Li de ran ça do
Blo co PSDB/PPB, pelo meu aco lhi men to e, so bre tu -
do, a Deus, que me per mi tiu tra ba lhar pelo meu Esta -
do e pelo meu País.

Mu i to obri ga do.

 Du ran te o dis cur so do Sr. Be ní cio
Sam pa io, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo -
bão, 1º Vice-Pre si den te.

 O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re quião, por per -
mu ta com o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, por 20 mi -
nu tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na 
ra pi da men te, ape nas para cum prir uma for ma li da de
le gal. Qu e ro co mu ni car à Mesa, para que faça pu bli -
car no Diá rio do Se na do Fe de ral de ama nhã que, a
par tir do fim dos tra ba lhos do Se na do da Re pú bli ca
nes te dia, es tou re nun ci an do ao meu man da to. Se rei
di plo ma do Go ver na dor do Pa ra ná no pró xi mo dia 19 e 
to ma rei pos se no dia 1º.

Re nun cio nes te mo men to, para que, ama nhã, o
meu 1º Su plen te, ex-De pu ta do Fe de ral Ni val do Kri e -
ger, pos sa as su mir o Se na do da Re pú bli ca. Por eco -
no mia pro ces su al, uma vez que ocu pei esta tri bu na
tan tas ve zes e de for ma tão lon ga e to le ran te por par -
te da Mesa, en cer ro aqui, des ta for ma sin ge la, o meu
úl ti mo pro nun ci a men to, a mi nha úl ti ma in ter ven ção
nes ta Le gis la tu ra do Se na do da Re pú bli ca.

Obri ga do, Pre si den te. 
(Pal mas.)
 O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A re nún -

cia do Se na dor Ro ber to Re quião, fe i ta na tri bu na, tem 
am pa ro re gi men tal e se tor na rá ir re tra tá vel de po is de
sua pu bli ca ção no Diá rio do Se na do Fe de ral.

 O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ha via
uma le gião de Par la men ta res ins cri tos para apar te ar
o Se na dor Ro ber to Re quião.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – S. Exª
de sis tiu da tri bu na, não ofe re cen do a opor tu ni da de
dos apar tes que me re cia.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Os trin ta
e oito Se na do res que es ta vam ins cri tos en vi a rão por
es cri to as suas ma ni fes ta ções para que cons tem dos
Ana is.

 O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srªs e
Srs. Se na do res, de i xam-nos, nes ta opor tu ni da de, os
Se na do res Be ní cio Sam pa io e Ro ber to Re quião. 

Be ní cio Sam pa io teve uma pas sa gem cur ta
nes te ple ná rio por ter exer ci do uma su plên cia; cur ta,
po rém fe cun da, pois pre en cheu ple na men te todo o
seu pe río do de exer cí cio do man da to hon ro so de Se -
na dor da Re pú bli ca com atu a ção in ten sa em be ne fí -
cio do seu povo, o povo do Pi a uí.

Ro ber to Re quião, ho mem de gran de ta len to
ora tó rio e gran de cul tu ra, po lí ti co de lon go cur so, aqui
es te ve tam bém hon ran do o man da to que exer ceu
após ser ele i to pelo povo de sua ter ra. S. Exª de i xa o
Se na do Fe de ral para exer cer o Go ver no do Esta do do 
Pa ra ná pela se gun da vez. A Mesa de se ja que S. Exª
pos sa exer cer, ou tra vez, um man da to ple na men te
pro du ti vo.

 O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, por
vin te mi nu tos. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nor mal -
men te ou vi mos, le mos e as sis ti mos na im pren sa na -
ci o nal no tí ci as so bre a Ama zô nia que nos co lo cam, a
nós, ama zô ni das, numa si tu a ção des con for tá vel, pois 
sem pre são no tí ci as so bre in cên di os, de vas ta ção ou
ati vi da des ile ga is de ex plo ra ção dos re cur sos na tu ra -
is lo ca is. Enfim, no tí ci as ru ins a todo mo men to. So bre
a Ama zô nia, sem pre se diz o que não se pode fa zer e
sem pre o que se está fa zen do de er ra do.

Hoje, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que ro tra zer uma no tí cia aus pi ci o sa. Em vá ri os pro -
nun ci a men tos des ta tri bu na, te nho ma ni fes ta do pre o -
cu pa ção com a pre pa ra ção efe ti va das ba ses para o
de sen vol vi men to sus ten tá vel da Ama zô nia, res sal -
tan do a ne ces si da de de bus car mos ca mi nhos para
en cur tar o di fe ren ci al que nos se pa ra das de ma is re -
giões do País, es qui van do da pas si vi da de do de ter mi -
nis mo his tó ri co, cons tru in do ações ob je ti vas para en -
con trar mos for mas ade qua das de apro ve i ta men to da
mul ti for me bi o di ver si da de da re gião.

Re fi ro-me, Sr. Pre si den te, à ina u gu ra ção, no dia
de hoje, do Cen tro de Bi o tec no lo gia da Ama zô nia
(CBA), na es tru tu ra da Su pe rin ten dên cia da Zona
Fran ca de Ma na us (Su fra ma), co ro an do um em pre -
en di men to que teve sua pe dra fun da men tal lan ça da
em no vem bro de 1997.

Tra ta-se de uma avan ça da ins ti tu i ção de pes qui -
sa tec no ló gi ca e de ino va ção tec no ló gi ca que atu a rá
in ter li ga da a uma rede na ci o nal de la bo ra tó ri os e a
gru pos de pes qui sa do res que se de di cam a pes qui -
sas di ver sas en vol ven do a bi o di ver si da de ama zô ni ca.

O cen tro é com pos to por um com ple xo la bo ra to ri al, 
cen tral de pro du ção de ex tra tos, ins ta la ções para in cu ba -
ção de em pre sas, alo ja men tos para pes qui sa do res e de -
ma is ins ta la ções de apo io, to ta li zan do apro xi ma da men te 
12 mil me tros qua dra dos de área cons tru í da.

O Cen tro de Bi o tec no lo gia da Ama zô nia foi
cons tru í do e equi pa do com re cur sos da Su fra ma, do
Mi nis té rio do Meio Ambi en te e do Mi nis té rio da Ciên -
cia e Tec no lo gia, e fun ci o na rá sob a ad mi nis tra ção de
uma en ti da de da qual par ti ci pa rão, di re ta ou in di re ta -
men te, to dos os ór gãos en vol vi dos no Pro gra ma Bra -
si le i ro de Eco lo gia Mo le cu lar para Uso Sus ten tá vel da 
Bi o di ver si da de da Ama zô nia – Pro bem/Ama zô nia – e
tem como prin ci pa is ob je ti vos:
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– de sen vol ver no vas tec no lo gi as bi o -
tec no ló gi cas, en ten den do-se bi o tec no lo gia
numa vi são bas tan te am pla (des de as mais
sim ples até as mais avan ça das) e par ti ci par
e co or de nar uma rede de la bo ra tó ri os re gi o -
na is e na ci o na is que de sen vol ve rão pes qui -
sas in te gra das na área de bi o tec no lo gia;

– dar su por te às em pre sas de trans for -
ma ção e in dus tri a li za ção de pro du tos na tu ra is 
na im ple men ta ção de pó los e par ques bi o in -
dus tri a is e pres tar ser vi ços às em pre sas nas
áre as de to xo lo gia, far ma co lo gia, con tro le de
qua li da de, cer ti fi ca ção, pro pri e da de in dus tri al,
trans fe rên cia de tec no lo gia etc.;

– de sen vol ver me ca nis mos de in ser -
ção eco nô mi ca das po pu la ções tra di ci o na is
da Ama zô nia, bem como ze lar pelo es ta be -
le ci men to de for mas que as se gu rem a jus ta
re par ti ção de be ne fí ci os ad vin dos do uso
eco nô mi co da bi o di ver si da de;

– con tri bu ir para for ma ção de em pre -
sas de base tec no ló gi ca;

– es ti mu lar o cres ci men to das em pre -
sas exis ten tes e atra ir no vas em pre sas para 
o se tor de re cur sos na tu ra is; e

– con tri bu ir para a for ma ção de re cur sos 
hu ma nos a car go de en ti da des de en si no.

Além des ses ob je ti vos, o CBA tor na rá dis po ní -
ve is e con so li da rá na Ama zô nia com pe tên ci as em
áre as de gran de re le vân cia para o de sen vol vi men to
bi o tec no ló gi co, ine xis ten tes ou in ci pi en tes na re gião, 
no se tor de mar cas, pa ten tes e pro te ção de cul ti va -
res, na ges tão e trans fe rên cia de tec no lo gi as e na
in for ma ção so bre pro du tos na tu ra is/bi o tec no ló gi cos
e seus mer ca dos.

O Sr. Jef fer son Pe res (PDT – AM) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Ouço, com mu i to pra zer, o Se na dor Jef fer son Pe res.

O Sr. Jef fer son Pe res (PDT – AM) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, a ina u gu ra ção do Cen tro de Bi -
o tec no lo gia da Ama zô nia, em Ma na us, abre pers pec -
ti vas enor mes para o apro ve i ta men to da nos sa ri quís -
si ma bi o di ver si da de, na qual re si de o fu tu ro da re gião, 
com cer te za. Co in ci den te men te, a Su fra ma fez vir a
pú bli co hoje a in for ma ção de que, na se gun da se ma -
na de de zem bro, o Pólo Indus tri al de Ma na us atin giu
a mar ca de US$1 bi lhão em ex por ta ções nes te exer -
cí cio, uma mar ca his tó ri ca que in di ca que, bre ve men -
te, de i xa re mos de apre sen tar dé fi cit para, se gu ra -
men te, ser mos su pe ra vi tá ri os na ba lan ça co mer ci al.

Esses dois acon te ci men tos que, por co in ci dên cia,
ocor rem si mul ta ne a men te de i xam-nos mu i to fe li zes e
es pe ran ço sos no fu tu ro da nos sa re gião. Meus pa ra -
béns pelo re gis tro que faz nes ta Casa so bre esse
acon te ci men to.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Aco lho, com mu i to pra zer, o apar te de V. Exª, Se na -
dor Jef fer son Pe res . Por ser V. Exª Se na dor do Ama -
zo nas, exa ta men te onde está lo ca li za do o Cen tro de
Bi o tec no lo gia da Ama zô nia, na ci da de de Ma na us, o
apar te en ri que ce so bre mo do o meu pro nun ci a men to.

É um mo men to de jú bi lo para to dos nós da re -
gião a ina u gu ra ção des se cen tro, que, há vá ri os anos, 
vem sen do cons tru í do e equi pa do. Espe ra mos que, a
par tir de hoje, o CBA co me ce a ope rar e que, efe ti va -
men te, te nham cur so as pes qui sas e o de sen vol vi -
men to tec no ló gi co que a Ama zô nia pre ci sa para, em
uma ação afir ma ti va, sair do his tó ri co lu gar co mum a
ela as so ci a do: a re ser va para o fu tu ro do Bra sil.

O Cen tro de Bi o tec no lo gia da Ama zô nia fun ci o -
na rá como cen tro ca ta li sa dor e ar ti cu la dor de uma
rede de la bo ra tó ri os e gru pos de pes qui sa na ci o na is
de com pro va da com pe tên cia para dar iní cio a um pro -
ces so sis te ma ti za do de des co ber ta de no vas subs -
tân ci as de in te res se so ci o e co nô mi co. Nes se sen ti do,
já fo ram con ta ta dos mais de oi ten ta gru pos de pes -
qui sa in te res sa dos em par ti ci par do pro gra ma, atu an -
do em áre as como quí mi ca de pro du tos na tu ra is, bi o -
quí mi ca, bi o lo gia mo le cu lar, mi cro bi o lo gia, far ma co -
lo gia, agro no mia e en ge nha ria ge né ti ca.

O cen tro es ta be le ce rá, tam bém, um sis te ma es -
pe cí fi co vol ta do para a in te gra ção ao seu fun ci o na men -
to das co mu ni da des tra di ci o na is lo ca is (es pe ci al men te
as ex tra ti vis tas e as in dí ge nas,) en vol ven do-as, me di an -
te con tra tos, nas ati vi da des de iden ti fi ca ção e co le ta de
pro du tos da flo ra e da fa u na re gi o na is.

Sr. Pre si den te, abro pa rên te se para di zer que
tal vez aqui co me ce o fim da bi o pi ra ta ria na Ama zô nia. 
Tal vez seja este o mo men to em que, jun ta men te com
o INPA, pos sa mos efe ti va men te pes qui sar e des co -
brir o que te mos de ri que za na nos sa bi o di ver si da de.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a ina u gu -
ra ção do Cen tro de Bi o tec no lo gia da Ama zô nia é um
fato mar can te da re a li da de que se abre para a Re gião 
Ama zô ni ca quan to ao apro ve i ta men to ra ci o nal de
suas po ten ci a li da des.

Com a pos se, nos pró xi mos dias, do novo Go ver -
no da Re pú bli ca, en ca re ço a aten ção dos no vos go ver -
nan tes para a alo ca ção dos re cur sos ne ces sá ri os para
a po ten ci a li za ção dos me i os ma te ri a is e hu ma nos que
pos si bi li tem ao Cen tro de Bi o tec no lo gia da Ama zô nia o
exer cí cio ple no dos ob je ti vos que mo ti va ram a sua
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cons tru ção como ve í cu lo de va lo ri za ção da Ama zô nia e 
uti li za ção in te li gen te da sua bi o di ver si da de.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

 Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do Ca -
val can ti, 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. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – 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 pela or dem. Logo a se guir, va mos à Ordem
do Dia. Re ce bo vá ri os ape los dos emi nen tes Se na do -
res no sen ti do de que nos de te nha mos hoje na qui lo que 
é con si de ra do es sen ci al pela Casa: a Ordem do Dia, a
qual te mos que cum prir, uma vez que há uma sé rie de
com pro mis sos, en tre eles a re u nião ain da hoje da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos e ou tros tan tos com -
pro mis sos que o Se na do tem com o País.

Com a pa la vra V. Exª.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela or -

dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro
re que rer a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção de 
ur gên cia, nos ter mos do Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mas V.
Exª já está com a pa la vra con ce di da, por mé ri to, por
cin co mi nu tos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Obri -
ga do, Sr. Pre si den te. Qu e ro, ra pi da men te, le var ao co -
nhe ci men to da Casa e de todo o País fato que vem ocor -
ren do no Esta do de Ron dô nia re la ti va men te à atu a ção
do Iba ma. Aca bo de re ce ber a có pia de um re que ri men to 
de in dús tri as ma de i re i ras, são vá ri as de las, cer ca de 11
in dús tri as ma de i re i ras si tu a das no Esta do de Ron dô nia,
na co nhe ci da Pon ta do Abu nã, que é uma fa i xa es tre i ta
de ter ras que liga Ron dô nia ao Esta do do Acre.

Os ma de i re i ros lá ins ta la dos, que ge ram ri que za e 
ex por tam a ma de i ra para o mun do todo, ge ran do cen te -
nas de em pre gos, es tão sen do, de cer ta for ma, no en -
ten di men to de les, per se gui dos pelo Iba ma, quan do, na
ver da de, aque le ór gão de ve ria se pre o cu par com as
der ru ba das clan des ti nas que são fe i tas na que la re gião
e so bre as qua is não to mou ne nhu ma pro vi dên cia. 

Le rei par te de dois itens do re que ri men to, pe -
din do a trans cri ção in te gral. O re que ri men to vem no
sen ti do de co mu ni car que, como for ma de pro tes to,
os sig na tá ri os se re cu sam a per mi tir o le van ta men to
do es to que de ma de i ras que se en con tram le gal men -
te em seus pá ti os até que o Iba ma pu bli que ofi ci al -
men te as me di das to ma das para pro te ção e so lu ção
dos pro ble mas aba i xo:

II – É fato pú bli co e no tó rio que na
re gião de no mi na da “Pon ta do Abu nã”, no

Esta do de Ron dô nia e no Esta do do Ama -
zo nas, di vi sa com a mes ma re gião, nos
anos de 2001 e 2002, fo ram des ma ta dos
mais de 40 mil hec ta res de flo res tas, sem
au to ri za ção dos ór gãos am bi en ta is, ape -
sar de fun ci o nar em Extre ma o es cri tó rio
de Ges tão Uni fi ca da AC/AM/RO, além de
te rem ocor ri do na re gião vá ri as in cur sões
aé re as e ter res tres de fis ca is do Iba ma no 
pe río do ci ta do.

Nos des ma tes efe tu a dos, fo ram des -
tru í dos mais de 500.000m3 de ma de i ras in -
dus tri a li zá ve is, áre as de Pre ser va ção Per -
ma nen te, áre as de Re ser va Le gal e mi lha -
res de ár vo res de es pé ci es de cor te pro i bi do 
por lei, além de toda a fa u na exis ten te. As
ma de i ras in dus tri a li zá ve is des tru í das nos di -
tos “des ma tes” se ri am su fi ci en tes para
abas te cer to das as in dús tri as ma de i re i ras
da re gião de no mi na da “Pon ta do Abu nã”
por, pelo me nos, dez anos. Qu an to à der ru -
ba da de ár vo res de es pé ci es cujo cor te é
pro i bi do por lei, o pre ju í zo não pode mais
ser ava li a do, pois as mes mas já fo ram des -
tru í das pelo fogo e, mais uma vez, quem
bur lou a lei sa i rá ga nhan do.

III – É tam bém do co nhe ci men to de
to dos que, na mes ma re gião, no mes mo
pe río do, as in dús tri as ma de i re i ras le gal -
men te es ta be le ci das so fre ram con cor rên -
cia de com pra do res de ma de i ras clan des -
ti nos que atu a ram li vre men te, ad qui rin do
ma de i ras de des ma tes ile ga is e por não
es ta rem es ta be le ci dos nem te rem en de -
re ço fixo não são fis ca li za dos.

Só para con clu ir, Sr. Pre si den te, que ro di zer
que, pes so al men te, so bre vo an do uma das áre as,
se gu ra men te por três ve zes per ce bi mais de cin co
mil al que i res der ru ba dos clan des ti na men te e, do
avião, ano tei as co or de na das pelo GPS, ten do co -
mu ni ca do o fato ao Iba ma sem que ne nhu ma pro vi -
dên cia te nha sido ado ta da. Entre tan to, aque les que
são em pre ga do res, que ge ram em pre go e tra ba -
lham na le ga li da de es tão sen do per se gui dos pela
fis ca li za ção do Iba ma, que de ve ria es tar fis ca li zan -
do o des ma te ile gal. Fica aí a per gun ta: por que o
Iba ma não fis ca li za efe ti va men te o des ma te que é
fe i to nas re ser vas das flo res tas e par ques na ci o na is 
no Esta do de Ron dô nia?

Esse é o re gis tro, Sr. Pre si den te.

 Do cu men to a que se re fe re O Sr. Se -
na dor Mo re i ra Men des em seu pro nun ci a -
men to.

(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) – 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 738, DE 2002

Se nhor Presidente
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 PLC 111/2002.
Sala das Ses sões, 17 de de zem bro de 2002. –

Ro me ro Jucá – Ge ral do Melo – José Agri pi no –
Re nan Ca lhe i ros.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to, na for ma re gi men tal, será vo ta do após a
Ordem do Dia.

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
Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 269, DE 2002

Dis põe so bre o tra ta men to tri bu tá rio 
apli cá vel aos bens de vi a jan te pro ce den -
te do ex te ri or ou a ele des ti na do.

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

CAPÍTULO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º Esta lei dis põe so bre o tra ta men to tri bu tá -
rio apli cá vel aos bens de vi a jan te pro ce den te do ex te -
ri or, ou a ele des ti na do, tra zi dos ou le va dos como ba -
ga gem.

Art. 2º Para os efe i tos des ta Lei, en ten de-se por:
I – ba ga gem: os bens no vos ou usa dos que um

vi a jan te, em com pa ti bi li da de com as cir cuns tân ci as
de sua vi a gem, pu der des ti nar para seu uso ou con -

su mo pes so al, bem como para pre sen te ar, sem pre
que, pela sua quan ti da de, na tu re za ou va ri e da de, não 
per mi ti rem pre su mir im por ta ção com fins co mer ci a is
ou in dus tri a is;

II – ba ga gem acom pa nha da: a que o vi a jan te
por tar con si go no mes mo meio de trans por te em que
vi a je, des de que não am pa ra da por co nhe ci men to de
car ga;

III – ba ga gem de sa com pa nha da: a que che gar
ao País, ou dele sair, am pa ra da por co nhe ci men to de
car ga ou do cu men to equi va len te;

IV – bens de uso ou con su mo pes so al: os ar ti -
gos de ves tuá rio, hi gi e ne e de ma is bens de ca rá ter
ma ni fes ta men te pes so al.

Pa rá gra fo úni co. Inclu em-se en tre os bens de
uso ou con su mo pes so al aque les des ti na dos à ati vi -
da de pro fis si o nal do vi a jan te, bem como uti li da des
do més ti cas.

Art. 3º Estão ex clu í dos do con ce i to de ba ga gem:
I – bens cuja quan ti da de, na tu re za ou va ri e da de

con fi gu re im por ta ção com fim co mer ci al ou in dus tri al;
II – au to mó ve is, mo to ci cle tas, mo to ne tas, bi ci -

cle tas com mo tor, ca sas ro dan tes e de ma is ve í cu los
au to mo to res ter res tres;

III – ae ro na ves;
IV – em bar ca ções de todo tipo, mo tos aquá ti cas

e si mi la res, e mo to res para em bar ca ções;
V – ci gar ros e be bi das al cóo li cas de fa bri ca ção

bra si le i ra, des ti na dos a ven da ex clu si va men te no ex -
te ri or;

VI – be bi das al cóo li cas, fumo e seus su ce dâ ne -
os ma nu fa tu ra dos, quan do se tra tar de vi a jan te me -
nor de de zo i to anos; e

VII – bens ad qui ri dos pelo vi a jan te em loja fran -
ca, por oca sião de sua che ga da ao País.

Pa rá gra fo úni co. As mer ca do ri as ad qui ri das a
bor do de em bar ca ções ou ae ro na ves re ce be rão, na
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che ga da do vi a jan te ao País, o tra ta men to de ba ga -
gem acom pa nha da pro ce den te do ex te ri or.

CAPÍTULO II
Tra ta men to Tri bu tá rio Apli cá vel à Ba ga gem 

Pro ce den te do Exte ri or

SEÇÃO I
Não Inci dên cia de Impos tos

Art. 4º Não in ci di rão im pos tos so bre os bens
com pre en di dos no con ce i to de ba ga gem:

I – de ori gem na ci o nal;
II – de ori gem es tran ge i ra:
a) com pro va da men te sa í dos do País como ba -

ga gem, quan do do seu re tor no, ain da que por ta dos
por ter ce i ros, sen do ir re le van tes o pra zo de per ma -
nên cia no ex te ri or e as ra zões de sua sa í da;

b) re me ti dos ao ex te ri or, pelo vi a jan te, para con -
ser to, re pa ro ou res ta u ra ção, quan do do seu re to mo; e

c) in gres sa dos ao País, em ra zão de ga ran tia,
para subs ti tu i ção de ou tro an te ri or men te tra zi do pelo
vi a jan te.

SEÇÃO II
Isen ção de Ca rá ter Ge ral

Art. 5º A isen ção apli cá vel aos bens que cons ti -
tu em ba ga gem de vi a jan te pro ce den te do ex te ri or
abran ge o im pos to de im por ta ção e o im pos to so bre
pro du tos in dus tri a li za dos.

Art. 6º A ba ga gem acom pa nha da está isen ta re -
la ti va men te a:

I – li vros, fo lhe tos e pe rió di cos;
II – rou pas e ou tros ar ti gos de ves tuá rio, ar ti gos

de hi gi e ne e de tou ca dor, e cal ça dos, para uso pró prio 
do vi a jan te, em quan ti da de e qua li da de com pa tí ve is
com a du ra ção e a fi na li da de de sua per ma nên cia no
ex te ri or ou no País;

III – ou tros bens, ob ser va do o li mi te de va lor glo -
bal de:

a) qui nhen tos dó la res nor te-ame ri ca nos ou o
equi va len te em ou tra mo e da, quan do o vi a jan te in -
gres sar no País por via aé rea ou ma rí ti ma;

b) cen to e cin qüen ta dó la res nor te-ame ri ca nos
ou o equi va len te em ou tra mo e da, quan do o vi a jan te
in gres sar no País por via ter res tre, flu vi al ou la cus tre.

§ 1º Por oca sião do des pa cho adu a ne i ro, é ve da -
da a trans fe rên cia, to tal ou par ci al, do li mi te de isen ção
para ou tro vi a jan te, in clu si ve pes soa da fa mí lia.

§ 2º O di re i to à isen ção a que se re fe re o in ci so
III des te ar ti go so men te po de rá ser exer ci do uma vez
a cada trin ta dias.

Art. 7º A ba ga gem de sa com pa nha da está isen ta 
de im pos tos re la ti va men te aos bens re fe ri dos no in ci -
so I e, des de que usa dos, no in ci so II do art. 6º

SEÇÃO III
Isen ção Vin cu la da à Qu a li da de do Vi a jan te

SUBSEÇÃO I
Bra si le i ro ou Estran ge i ro que Re tor na 

em Ca rá ter Per ma nen te

Art. 8º O bra si le i ro e o es tran ge i ro por ta dor da
Cé du la de Iden ti da de de Estran ge i ro ex pe di da pelo
De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, que ti ve rem per ma -
ne ci do no ex te ri or por pe río do su pe ri or a um ano e re -
to ma rem em ca rá ter de fi ni ti vo, te rão di re i to à isen ção
re la ti va men te aos bens re fe ri dos no ca put do art. 6º,
bem as sim aos se guin tes bens, usa dos, tra zi dos na
ba ga gem acom pa nha da ou de sa com pa nha da:

I) mó ve is e ou tros bens de uso do més ti co;
II) fer ra men tas, má qui nas, apa re lhos e ins tru -

men tos ne ces sá ri os ao exer cí cio de sua pro fis são,
arte ou ofí cio;

III) obras por ele pro du zi das.

SUB SE ÇÃO II
Fun ci o ná rio Inte gran te do Ser vi ço

Exte ri or Bra si le i ro e Imi gran te

Art. 9º O dis pos to no ar ti go an te ri or apli ca-se ao:
I – fun ci o ná rio bra si le i ro de car re i ra in te gran te

do Ser vi ço Exte ri or Bra si le i ro, nos ter mos da Lei nº
7.501, de 27 de ju nho de 1986, ou o as se me lha do à
car re i ra de di plo ma ta, quan do re mo vi do de ofí cio para 
o País, in de pen den te men te do pra zo de per ma nên cia 
no ex te ri or;

II – imi gran te, que in gres se no País para nele re -
si dir.

§ 1º Con si de ra-se as se me lha do a fun ci o ná rio
da car re i ra de di plo ma ta o ser vi dor que, sem in te grar
a re fe ri da car re i ra, ocu pe o car go de che fe de mis são
di plo má ti ca, de adi do ou ad jun to nes sa mis são.

§ 2º A com pro va ção da con di ção de imi gran te é
fe i ta me di an te apre sen ta ção do vis to per ma nen te.

SUB SE ÇÃO III
Di plo ma ta, Ser vi dor de Orga nis mos 
Inter na ci o na is e Téc ni co Estran ge i ro

Art. 10. Estão isen tos de im pos tos os bens in -
gres sa dos no País, in clu si ve au to mó ve is, per ten cen -
tes a es tran ge i ros:

I – in te gran tes de mis sões di plo má ti cas e re pre -
sen ta ções con su la res de ca rá ter per ma nen te, nos
ter mos das Con ven ções de Vi e na so bre Re la ções Di -
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plo má ti cas e so bre Re la ções Con su la res, pro mul ga -
das, res pec ti va men te, pelo De cre to nº 56.435, de 11
de ju nho de 1965, e nº 61.078, de 26 de ju lho de 1967;

II – fun ci o ná ri os, pe ri tos, téc ni cos e con sul to res
de re pre sen ta ções per ma nen tes de ór gãos in ter na ci -
o na is de que o Bra sil seja mem bro, be ne fi ci a dos com
tra ta men to adu a ne i ro idên ti co ao ou tor ga do ao cor po
di plo má ti co;

III – pe ri tos e téc ni cos que in gres sa rem no País
para de sem pe nhar ati vi da des em de cor rên cia de atos 
in ter na ci o na is fir ma dos pelo Bra sil, nos ter mos ne les
pre vis tos.

Pa rá gra fo úni co. À ba ga gem de fun ci o ná rio con -
su lar ho no rá rio será dis pen sa do o tra ta men to pre vis -
to nos arts. 5º a 7º.

SUB SE ÇÃO IV
Tri pu lan te

Art. 11. A ba ga gem de tri pu lan te pro ce den te do
ex te ri or está isen ta de im pos tos re la ti va men te aos
bens a que se re fe rem os in ci sos I e II do art. 6º.

§ 1º O tri pu lan te de na vio em vi a gem in ter na ci o -
nal, re si den te no País, que de sem bar car de fi ni ti va -
men te ou es ti ver im pe di do de pros se guir vi a gem por
mo ti vo de vi da men te jus ti fi ca do, fará, ain da, jus à isen -
ção pre vis ta no in ci so III do art. 6º.

§ 2º O di re i to ao tra ta men to tri bu tá rio a que se
re fe re o § 1º des te ar ti go so men te po de rá ser exer ci -
do uma vez a cada doze me ses.

SUB SE ÇÃO V
Mi li tar e Ci vil De sem bar ca do de Ve í cu lo Mi li tar

Art. 12. A ba ga gem acom pa nha da do mi li tar e
do ci vil de sem bar ca do no País de ve í cu lo mi li tar goza
da isen ção pre vis ta no art. 6º, ca put.

Pa rá gra fo úni co. A isen ção de que tra ta o in ci so
III do art. 6º só po de rá ser usu fru í da uma vez a cada
doze me ses pelo be ne fi ciá rio re fe ri do nes te ar ti go.

SUB SE ÇÃO VI
Não Re si den te

Art. 13. Sem pre ju í zo da isen ção de ca rá ter ge -
ral pres cri ta na Se ção II des te Ca pí tu lo, apli ca-se, aos 
bens in te gran tes da ba ga gem de não re si den te, o re -
gi me de ad mis são tem po rá ria, o qual é ex ten sí vel aos 
bens re fe ri dos nos in ci sos II, III e IV do art. 3º.

§ 1º Para os efe i tos do dis pos to nes te ar ti go, en -
ten de-se como não re si den te:

I – o es tran ge i ro re si den te no ex te ri or;
II – o bra si le i ro com vis to per ma nen te no país

em que re si de.

§ 2º Os bens in te gran tes da ba ga gem de es tran -
ge i ro que mi grar para o País com vis to tem po rá rio se -
rão sub me ti dos ao re gi me de ad mis são tem po rá ria
pelo tem po ne ces sá rio à ob ten ção do vis to per ma -
nen te.

SUB SE ÇÃO VII
Vi a jan te que Fa le cer no Exte ri or

Art. 14. O di re i to ao tra ta men to tri bu tá rio pres cri -
to nes ta lei trans mi te-se aos su ces so res do vi a jan te
re si den te no País que fa le cer no ex te ri or, me di an te
com pro va ção do óbi to.

Pa rá gra fo úni co. O tra ta men to tri bu tá rio a que se 
re fe re este ar ti go cor res pon de rá àque le que se ria
apli ca do aos bens do vi a jan te.

SE ÇÃO IV
Inci dên cia de Impos tos

Art. 15. Su je i ta-se ao pa ga men to ex clu si vo do
im pos to de im por ta ção, cal cu la do à alí quo ta de cin -
qüen ta por cen to, o con jun to de bens com pre en di dos
no con ce i to de ba ga gem:

I – cujo va lor glo bal ex ce da o li mi te de isen ção
pre vis to no in ci so III do art. 6º;

II – que, per ten cen tes a tri pu lan te, não aten dam
aos re qui si tos para a isen ção de que tra tam os in ci sos 
I e II do art. 6º;

III – de sa com pa nha da, res sal va das as hi pó te -
ses de isen ção pre vis tas nos arts. 7º a 10.

Pa rá gra fo úni co. Estão su je i tos à tri bu ta ção pre vis -
ta nes te ar ti go os bens con ce i tu a dos como ba ga gem,
quan do o vi a jan te já ti ver usu fru i do da isen ção, mes mo
que par ci al men te, nos pra zos es ta be le ci dos no § 2º do
art. 6º, no § 2º do art. 11 e no pa rá gra fo úni co do art. 12.

SE ÇÃO V
Pa ga men to do Impos to

Art. 16. O pa ga men to do im pos to de vi do e,
quan do for o caso, das pe na li da des pe cu niá ri as e
acrés ci mos le ga is, pre ce de rá o de sem ba ra ço adu a -
ne i ro da ba ga gem, acom pa nha da ou não.

Pa rá gra fo úni co. Qu an do o in te res sa do não con -
cor dar com a exi gên cia fis cal, a ba ga gem po de rá ser
de sem ba ra ça da me di an te de pó si to em mo e da cor -
ren te, fi an ça idô nea ou se gu ro adu a ne i ro, no va lor do
mon tan te exi gi do.

SE ÇÃO VI
Va lo ra ção da Ba ga gem

Art. 17. Para fins de de ter mi na ção do va lor dos
bens que com põem a ba ga gem de vi a jan te, con si de -
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ra-se o va lor de aqui si ção cons tan te da fa tu ra ou da
nota de com pra.

Pa rá gra fo úni co. Na fal ta do va lor de aqui si ção
do bem, pela não apre sen ta ção ou ine xa ti dão da fa tu -
ra ou nota de com pra, a au to ri da de adu a ne i ra é com -
pe ten te para es ta be le cê-lo, uti li zan do-se de ca tá lo -
gos, lis tas de pre ços ou ou tros in di ca do res de va lor.

SE ÇÃO VII
Re gi me Co mum de Impor ta ção

Art. 18. Des de que sa tis fe i tas as nor mas que re -
gu la men tam as im por ta ções, po dem ser sub me ti das
a des pa cho adu a ne i ro no re gi me co mum de im por ta -
ção, me di an te a apre sen ta ção de de cla ra ção de im -
por ta ção for mu la da no Sis te ma Inte gra do de Co mér -
cio Exte ri or – SISCOMEX, os bens, tra zi dos por vi a -
jan te, ex clu í dos do con ce i to de ba ga gem em con for -
mi da de com o dis pos to nos in ci sos I a IV do art. 3º.

CAPÍTULO III
Tra ta men to Tri bu tá rio Apli cá vel à Ba ga gem

Des ti na da ao Exte ri or
Art. 19. A ba ga gem, acom pa nha da ou não, de vi a -

jan te que se des ti ne ao ex te ri or, é isen ta de im pos tos.
§ 1º Dar-se-á o tra ta men to de ba ga gem aos

bens de vi a jan te, des ti na dos ao ex te ri or sob co nhe ci -
men to de car ga ou por re mes sa pos tal , até seis me -
ses após a sa í da do vi a jan te.

§ 2º O pra zo de que tra ta este ar ti go po de rá ser
pror ro ga do pela au to ri da de adu a ne i ra lo cal, em ca -
sos jus ti fi ca dos, por no má xi mo igual pe río do.

CAPÍTULO IV
Dis po si ções Fi na is

SEÇÃO I
Pena de Per di men to

Art. 20. As mer ca do ri as men ci o na das nos in ci -
sos V e VI do art. 3º tra zi das pelo vi a jan te se rão apre -
en di das e su je i tas a pena de per di men to.

SEÇÃO II
Pro du tos Su je i tos a Con tro le Go ver na men tal

Art. 21. Os bens pro ce den tes do ex te ri or ou a
ele des ti na dos, su je i tos a con tro les es pe cí fi cos, so -
men te se rão de sem ba ra ça dos após a ma ni fes ta ção
do ór gão com pe ten te.

SEÇÃO III
Su ces são Aber ta no Exte ri or

Art. 22. No caso de su ces são aber ta no ex te ri or,
o her de i ro ou le ga tá rio re si den te no País po de rá de -

sem ba ra çar, com isen ção, os bens per ten cen tes ao
de cu jus na data do óbi to.

SE ÇÃO IV
Nor mas Re gu la men ta res

Art. 23. O Po der Exe cu ti vo dis po rá so bre:
I – isen ção de im pos tos re la ti vos a bens des ti na -

dos à sub sis tên cia, tra zi dos do ex te ri or por re si den tes 
em lo ca li da des fron te i ri ças bra si le i ras;

II – isen ção de im pos tos re la ti vos a bens des ti -
na dos à sub sis tên cia, le va dos ao ex te ri or por re si den -
tes em lo ca li da des fron te i ri ças de país li mí tro fe;

III – o tra ta men to tri bu tá rio e adu a ne i ro re la ti vo à 
ba ga gem de vi a jan te pro ce den te da Zona Fran ca de
Ma na us ou das Áre as de Li vre Co mér cio;

IV – des pa cho adu a ne i ro de ba ga gem, in clu si ve 
De cla ra ção de Ba ga gem Acom pa nha da;

V – con tro le adu a ne i ro de ba ga gem;
VI – trân si to adu a ne i ro apli cá vel à ba ga gem de

vi a jan te em trân si to;
VII – des pa cho, re em bar que ou re des ti na ção de 

ba ga gem ex tra vi a da.

SEÇÃO V
Vi gên cia

Art. 24. As nor mas re la ti vas às ma té ri as de que
tra ta o art. 23, ba i xa das an tes da vi gên cia des ta lei
pe los ór gãos com pe ten tes do Po der Exe cu ti vo, e
com pa tí ve is com as suas dis po si ções, per ma ne ce rão 
em vi gor en quan to não fo rem al te ra das.

Art. 25. São man ti das as nor mas le ga is em vi gor 
re la ti vas a:

I – de pre ci a ção de bens isen tos de im pos to de
im por ta ção, cuja ali e na ção ou ces são seja per mi ti da
me di an te o pa ga men to dos tri bu tos;

II – hi pó te ses de aban do no de bens de vi a jan te
e res pec ti va des ti na ção;

III – in fra ções e pe na li da des re la ti vas a bens in -
te gran tes de ba ga gem;

IV – re le va ção de pe na li da des;
V – im por ta ção de au to mó ve is tra zi dos por be -

ne fi ciá ri os de isen ção.
Art. 26. Esta Lei en tra em vi gor no ven ta dias

após a sua pu bli ca ção.
Art. 27. Re vo ga-se o De cre to-Lei nº 2.120, de 14 

de maio de 1984.

Jus ti fi ca ção

O pro je to de lei, que ora sub me te mos à apre ci a -
ção dos Pa res, dis põe so bre o tra ta men to tri bu tá rio
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apli cá vel à ba ga gem de vi a jan te pro ce den te ou des ti -
na do ao ex te ri or.

A le gis la ção lato sen su que dis ci pli na esta ma -
té ria sem pre teve um ca rá ter pre cá rio, uma vez que a
lei stric to sen su sem pre de le gou ao re gu la men to ou
ao Mi nis tro da Fa zen da com pe tên cia para fi xar ter -
mos, li mi tes e con di ções, es pe ci al men te quan to à
isen ção de tri bu tos. Tem sido as sim, des de a edi ção
da lei bá si ca que dis pôs so bre o im pos to de im por ta -
ção e os ser vi ços adu a ne i ros: o De cre to-Lei nº 37, de
18 de no vem bro de 1966. A esse di plo ma le gal, se gui -
ram-se o De cre to-Lei nº 1.123, de 3 se tem bro de
1970, o De cre to-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, e
o De cre to-Lei nº 2.120, de 14 de maio de 1984.

O ar gu men to de que o tema deve ser re gu la do
por nor mas in fra-le ga is para per mi tir a fle xi bi li da de
ne ces sá ria ao tra ta men to da ma té ria só é vá li do no
que res pe i ta às nor mas ad je ti vas, como as de con tro -
le adu a ne i ro, de des pa cho adu a ne i ro e às que, de vi do 
às pe cu li a ri da des lo ca is, de vem ser de le ga das a au -
to ri da des fa zen dá ri as, como o co mér cio fron te i ri ço, a
Zona Fran ca de Ma na us e as Áre as de Li vre Co mér -
cio. Os te mas subs tan ti vos, como a pró pria de fi ni ção
do con ce i to de ba ga gem, os re gi mes tri bu tá ri os a ela
apli cá ve is e, so bre tu do, o di re i to dos ci da dãos e das
ca te go ri as de vi a jan tes a um tra ta men to tri bu tá rio
ade qua do para sua ba ga gem, de vem ser re gu la dos
por lei ema na da do Con gres so Na ci o nal. Esta é uma
exi gên cia do Esta do De mo crá ti co de Di re i to e uma
de cor rên cia do prin cí pio da le ga li da de.

Não é mais pos sí vel que, en cer ra do de há mu i to
o ci clo au to ri tá rio, se man te nha o De cre to-Lei nº
2.120, de 14 de maio de 1984, o qual, de ma ne i ra ar -
bi trá ria, au to ri za o Exe cu ti vo a co brar di re i tos de im -
por ta ção so bre bens in te gran tes de ba ga gem à alí -
quo ta de até 400%. O re fe ri do di plo ma le gal pas sou a
con tra ri ar a Cons ti tu i ção pro mul ga da em 1988, ao de -
le gar ao Mi nis tro da Fa zen da com pe tên cia para dis -
por so bre nor mas, mé to dos e pa drões es pe cí fi cos de
va lo ra ção adu a ne i ra dos bens con ce i tu a dos como
ba ga gem. Ora, a teor dos arts. 150, I e 153, I e § 1º da
Cons ti tu i ção, so men te a lei pode es ta be le cer a base
de cál cu lo dos tri bu tos. E con tra ri ou, uma vez mais, o
prin cí pio da le ga li da de, ao de le gar ao ti tu lar da pas ta
da Fa zen da com pe tên cia para dis por so bre as hi pó te -
ses de aban do no de bens de vi a jan tes. Ora, por fic ção 
ju rí di ca, in tro du zi da pelo art. 23, in ci sos II e III, do De -
cre to-Lei nº 1.455/76, o aban do no, em qual quer de
suas es pé ci es e for mas, é in fra ção à lei tri bu tá ria, su -
je i ta à apli ca ção da pe na li da de de per di men to. É prin -
cí pio ele men tar de Di re i to que só a lei pode dis por so -
bre in fra ções e pe na li da des.

Como de cor rên cia do Tra ta do para a Cons ti tu i -
ção de um Mer ca do Co mum en tre a Argen ti na, o Bra -
sil, o Pa ra guai e o Uru guai (Mer co sul), pro mul ga do
pelo De cre to nº 350, de 21 de no vem bro de 1991, o
Con se lho do Mer ca do Co mum (CMC) ba i xou a De ci -
são nº 18, de 1994, que Apro va a Nor ma de Apli ca ção 
Re la ti va ao Re gi me de Ba ga gem, ne ces sá ria ao fun -
ci o na men to da união adu a ne i ra en tre os qua tro pa í -
ses e vi gen te des de 1º de ja ne i ro de 1995.

A in cor po ra ção, no Bra sil, des sa nor ma foi fe i ta
por meio do De cre to nº 1.765, de 28 de de zem bro de
1995, e da Por ta ria do Mi nis tro da Fa zen da nº 39, de 3
de fe ve re i ro de 1995, al te ra da pela de nº 141, de 12 de
abril de 1995, com ple men ta da por Instru ções Nor ma ti -
vas do Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral (INSRF), sen do
que a mais re cen te, ora em vi gor, é a INSRF nº 117, de
6 de ou tu bro de 1998, e al te ra ções pos te ri o res. O Con -
gres so Na ci o nal não foi, con tu do, cha ma do a re fe ren dar 
a De ci são CMC nº 18, de 1994, e por isso as nor mas in -
cor po ra das não têm for ça de lei. Do pon to de vis ta cons -
ti tu ci o nal e ju rí di co, não há em pe ci lho a que o Po der Le -
gis la ti vo as al te re, caso en ten da ne ces sá rio aper fe i -
çoá-las. Ca be ria, en tão, ao Po der Exe cu ti vo re ne go -
ciá-las com seus par ce i ros do Mer co sul.

No que diz res pe i to à quo ta de isen ção tri bu -
tá ria re la ti va aos ou tros bens (afo ra pu bli ca ções e
ob je tos de uso pes so al) tra zi dos como ba ga gem
acom pa nha da, es ta be le ce o art. 9º da men ci o na da 
De ci são um teto de tre zen tos dó la res es ta du ni den -
ses, ad mi tin do, não obs tan te, que os Esta dos –
Par tes que te nham fran qui as mais ele va das po de -
rão man tê-las até que as mes mas pos sam ser har -
mo ni za das. A nor ma fa zen dá ria bra si le i ra man te ve 
o teto de qui nhen tos dó la res para a ba ga gem
acom pa nha da, que vi gia an te ri or men te à De ci são
CMC nº 18, de 1994.

O pro je to não cu i da dos bens even tu al men te ad -
qui ri dos pelo vi a jan te em loja fran ca, por oca sião de
sua che ga da ao país, pois tais bens es tão ex clu í dos
do con ce i to de ba ga gem (art. 3º, VII, do pro je to).

Os dis po si ti vos do pro je to fo ram ba se a dos nas
nor mas in fra-le ga is de ca rá ter subs tan ti vo em vi gor e
guar dam co e rên cia com a De ci são nº 18, de 1994 do
Con se lho do Mer ca do Co mum. Qu an to aos te mas de
ca rá ter ad je ti vo, de ve rão ser ob je to de nor mas com -
ple men ta res a car go do Po der Exe cu ti vo.

Para a apro va ção do pro je to, con fi a mos no apo -
io de ci si vo dos ilus tres Pa res, cu jas con tri bu i ções cer -
ta men te en ri que ce rão o tex to ora pro pos to.

Sala das Ses sões, 17 de de zem bro de 2002. –
Car los Pa tro cí nio.
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“LEGISLAÇÃO CITADA”

CONS TI TU I ÇÃO FE DE RAL 

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

SEÇÃO II
Das Li mi ta ções do Po der de Tri bu tar

Art. 150. (*) Sem pre ju í zo de ou tras ga ran ti as
as se gu ra das ao con tri bu in te, é ve da do à União, aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os:

I – exi gir ou au men tar tri bu to sem lei que o es ta -
be le ça;
....................................................................................

SEÇÃO III
Dos Impos tos da Uni do

Art. 153. (*) Com pe te à União ins ti tu ir im pos tos
so bre:

I – im por ta ção de pro du tos es tran ge i ros;
II – ex por ta ção, para o ex te ri or, de pro du tos na -

ci o na is ou na ci o na li za dos;
III – ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za;

....................................................................................
§ 1º É fa cul ta do ao Po der Exe cu ti vo, aten di das

as con di ções e os li mi tes es ta be le ci dos em lei, al te rar
as alí quo tas dos im pos tos enu me ra dos nos in ci sos
I,II,IV e V.

LEI Nº 7.501, DE 27 DE JUNHO DE 1986

Insti tui o re gi me ju rí di co dos fun ci o -
ná ri os do Ser vi ço Exte ri or 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:

TÍTULO I
Do Ser vi ço Exte ri or

CAPÍTULO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º O Ser vi ço Exte ri or, es sen ci al à exe cu ção
da po lí ti ca ex te ri or do Bra sil, cons ti tui-se do cor po de
ser vi do res, ocu pan tes de car gos de pro vi men to efe ti -
vo, ca pa ci ta dos pro fis si o nal men te como agen tes do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, no Bra sil e no ex -
te ri or, or ga ni za dos em car re i ras de fi ni das e hi e rar qui -
za das (Re da ção dada pela Lei nº 9.888, de 8.12.99).

Pa rá gra fo úni co. Apli ca-se aos in te gran tes do
Ser vi ço Exte ri or o dis pos to nes ta Lei, na Lei nº 8.829,
de 22 de de zem bro de 1993, e na le gis la ção re la ti va

aos ser vi do res pú bli cos ci vis da União. (Pa rá gra fo
acres cen ta do pela Lei nº 9.888, de 8.12.99)

Art. 2º O Ser vi ço Exte ri or é com pos to da Car re i -
ra de Di plo ma ta, da Car re i ra de Ofi ci al de Chan ce la ria 
e da Car re i ra de Assis ten te de Chan ce la ria. (Re da ção 
dada pela Lei nº 9.888, de 8.12.99)

Art. 3º Aos fun ci o ná ri os da car re i ra de Di plo ma -
ta do Ser vi ço Exte ri or in cum bem ati vi da des de na tu -
re za di plo má ti ca e con su lar, em seus as pec tos es pe -
cí fi cos de re pre sen ta ção, ne go ci a ção, in for ma ção e
pro te ção de in te res ses bra si le i ros no cam po in ter na -
ci o nal.

Art. 4º Aos ser vi do res in te gran tes da Car re i ra de 
Ofi ci al de Chan ce la ria, de ní vel de for ma ção su pe ri or, 
in cum bem ta re fas de na tu re za téc ni ca e ad mi nis tra ti -
va. (Re da ção dada pela Lei nº 9.888, de 8.12.99)

Art. 5º Aos ser vi do res in te gran tes da Car re i ra de 
Assis ten te de Chan ce la ria, de ní vel de for ma ção mé -
dia, in cum bem ta re fas de apo io téc ni co e ad mi nis tra ti -
vo. (Re da ção dada pela Lei nº 9.888, de 8.12.99).

DECRETO Nº 56.435, DE 8 DE JUNHO DE 1965

Pro mul ga a Con ven ção de Vi e na so -
bre Re la ções Di plo má ti cas.

O Pre si den te da Re pú bli ca, ha ven do o Con gres -
so Na ci o nal apro va do pelo De cre to Le gis la ti vo nº 103, 
de 1964, a Con ven ção de Vi e na so bre Re la ções Di -
plo má ti cas, as si na da a 18 de abril de 1961;

E ha ven do a re fe ri da Con ven ção en tra do em vi -
gor para o Bra sil, de acor do com o ar ti go 51, pa rá gra -
fo 2, a 24 de abril de 1965, trin ta dias após o de pó si to
do Instru men to bra si le i ro de ra ti fi ca ção, que se efe tu -
ou a 25 de mar ço de 1965,

De cre ta:
Que o mes mo, apen so por có pia ao pre sen te

de cre to, seja exe cu ta do e cum pri do tão in te i ra men te
como se con tém.

Bra sí lia, 8 de ju nho de 1965; 144º da Inde pen -
dên cia e 77º da Re pú bli ca. – H. CASTELLO
BRANCO, V. da Cu nha.
....................................................................................

DECRETO Nº 61.078, DE 26 DE JULHO DE 1967

Pro mul ga a Con ven ção de Vi e na so -
bre Re la ções Con su la res.

O Pre si den te Da Re pu bli ca,  Ha ven do o Con -
gres so Na ci o nal apro va do pelo De cre to Le gis la ti vo
nú me ro 6, de 1967, a Con ven ção de Vi e na so bre Re -
la ções Con su la res, as si na da nes sa ci da de, a 24 de
abril de 1963;
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E ha ven do a re fe ri da Con ven ção en tra do em vi -
gor para o Bra sil, de con for mi da de com seu ar ti go 77,
pa rá gra fo 2º a 10 de ju nho de 1967, isto é, trin ta dias
após o de pó si to do ins tru men to bra si le i ro de ra ti fi ca -
ção jun to ao Se cre tá rio-Ge ral, das Na ções Uni das re -
a li za do a 11 de maio de 1967;

De cre ta que a mes ma, apen sa por có pia ao pre -
sen te De cre to, seja exe cu ta da e cum pri da tão in te i ra -
men te como nela se con tém.

Bra sí lia, 26 de ju lho de 1967; 146º da Inde pen -
dên cia e 79º da Re pú bli ca. – A COSTA E SILVA, José 
de Ma ga lhães Pin to.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.120, DE 14 DE MAIO DE 1984

Dis põe so bre o tra ta men to tri bu tá rio 
re la ti vo a ba ga gem.

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

Art 1º O vi a jan te que se des ti ne ao ex te ri or ou
dele pro ce da está isen to de tri bu tos, re la ti va men te a
bens in te gran tes de sua ba ga gem, ob ser va dos os ter -
mos, li mi tes e con di ções, es ta be le ci dos em ato nor -
ma ti vo ex pe di do pelo Mi nis tro da Fa zen da.

§ 1º Con si de ra-se ba ga gem, para efe i tos fis ca is, 
o con jun to de bens de vi a jan te que, pela quan ti da de
ou qua li da de, não re ve le des ti na ção co mer ci al.

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go se es ten de:
a) aos bens que o vi a jan te ad qui ra em lo jas fran -

cas ins ta la das no País;
b) aos bens le va dos para o ex te ri or ou dele tra zi -

dos, no mo vi men to ca rac te rís ti co das ci da des si tu a -
das nas fron te i ras ter res tres.

Art 2º Os bens in te gran tes de ba ga gem pro ce den -
te do ex te ri or, que ex ce de rem os li mi tes da isen ção es -
ta be le ci da nos ter mos do ar ti go an te ri or, até va lor glo bal 
a ser fi xa do em ato nor ma ti vo pelo Mi nis tro da Fa zen da, 
po de rão ser de sem ba ra ça dos me di an te tri bu ta ção es -
pe ci al, res sal va dos os pro du tos do Ca pí tu lo 24 da Ta be -
la Adu a ne i ra do Bra sil e os ve í cu los em ge ral.

Pa rá gra fo úni co. Para efe i to da tri bu ta ção es pe ci al,
os bens se rão, por ato nor ma ti vo do Mi nis tro da Fa zen da, 
sub me ti dos a uma clas si fi ca ção ge né ri ca e su je i tos ao
im pos to de im por ta ção à alí quo ta má xi ma de 400%
(qua tro cen tos por cen to), as se gu ra da nes se caso isen -
ção, do im pos to so bre pro du tos in dus tri a li za dos.

Art 3º Apli car-se-á ao re gi me co mum de im por -
ta ção aos bens qua li fi cá ve is como ba ga gem que não
sa tis fi ze rem os re qui si tos para a isen ção ou a tri bu ta -
ção es pe ci al, pre vis tos nos ar ti gos an te ri o res.

Art 4º As re par ti ções adu a ne i ras fi cam au to ri za -
das a pro ce der à ba i xa dos ter mos de res pon sa bi li da -
de, re la ti vos aos bens con ce i tu a dos como ba ga gem,

de sem ba ra ça dos an te ri or men te à data da pu bli ca ção 
des te De cre to-lei, sal vo os re fe ren tes à apli ca ção do
re gi me adu a ne i ro es pe ci al.

Art 5º No caso de su ces são aber ta no ex te ri or, o 
her de i ro ou le ga tá rio re si den te no País po de rá de -
sem ba ra çar, com isen ção, os bens per ten cen tes ao
de cu jus na data do óbi to, re la ci o na dos em ato nor -
ma ti vo ex pe di do pelo Mi nis tro da Fa zen da.

Art 6º Mi nis tro da Fa zen da po de rá, em ato nor -
ma ti vo, dis por so bre:

I – re le va ção da pena de per di men to de bens de
vi a jan tes, me di an te o pa ga men to dos tri bu tos, acres -
ci dos da mul ta de cem por cen to do va lor des tes;

II – de pre ci a ção de bens isen tos de im pos to de
im por ta ção, cuja ali e na ção seja per mi ti da me di an te o
pa ga men to dos tri bu tos;

III – nor mas, mé to dos e pa drões es pe cí fi cos de
va lo ra ção adu a ne i ra dos bens con ce i tu a dos como
ba ga gem;

IV – hi pó te ses de aban do no de bens de vi a jan te
e res pec ti va des ti na ção.

Art 7º Este De cre to-lei en tra rá em vi gor na data
de sua pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con -
trá rio e man ti das as nor mas fis ca is so bre à im por ta -
ção de au to mó ve is pre vis tas na le gis la ção vi gen te.

Bra sí lia, 14 de maio de 1984; 163º da Inde pen -
dên cia e 96º da Re pú bli ca. – JOÃO FIGUEIREDO,
Erna ne Gal vêas, Del fim Net to.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 37, 
DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966

Dis põe so bre o Impos to de Impor ta -
ção, re or ga ni za os ser vi ços adu a ne i ros e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i ção
que lhe con fe re o ar ti go 31, pa rá gra fo úni co, do Ato
Insti tu ci o nal nº 2, de 27 de ou tu bro de 1965, De cre ta:

TÍTULO I
Impôs to de Impor ta ção

CAPÍTULO I
Inci dên cia

Art 1º O im pos to de im por ta ção in ci de so bre
mer ca do ria es tran ge i ra e tem como fato ge ra dor sua
en tra da no ter ri tó rio na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. Con si de rar-se-á en tra da no ter -
ri tó rio na ci o nal, para efe i to da ocor rên cia do fato ge ra -
dor, a mer ca do ria que cons tar como ten do sido im -
por ta da e cuja fal ta ve nha a ser apu ra da pela au to ri -
da de adu a ne i ra.
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 1.123, 
DE 3 DE SETEMBRO DE 1970

Alte ra dis po si ti vos do De cre to-lei nº
37, de 18 de no vem bro de 1966, re la ti va -
men te à ba ga gem de pas sa ge i ros pro ce -
den tes do ex te ri or, re vo ga o art. 1º do De -
cre to-lei nº 416, de 10 de ja ne i ro de 1969
e 850, de 10 de se tem bro de 1969.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do as atri bu i ções 
que lhe con fe re o ar ti go 55, item II, da Cons ti tu i ção,

De cre ta:
Art 1º O ar ti go 13 do De cre to-lei nº 37, de 18 de

no vem bro de 1966, al te ra do pe los De cre tos-leis nºs.
416, de 10 de ja ne i ro de 1969 e 850, de 10 de se tem -
bro de 1969, pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art. 13. É con ce di da isen ção do im pos to de im -
por ta ção, nos ter mos e con di ções es ta be le ci dos no
re gu la men to, à ba ga gem cons ti tu í da de:

I – rou pas e ob je tos de uso ou con su mo pes so al
de pas sa ge i ro, ne ces sá ri os a sua es ta da no ex te ri or;

II – ob je tos de qual quer na tu re za, nos li mi tes de
quan ti da de e/ou va lor es ta be le ci dos por ato da Fa -
zen da;

III – ou tros bens de pro pri e da de de:
a) fun ci o ná ri os da car re i ra di plo má ti ca, quan do

re mo vi dos para a Se cre ta ria de Esta do das Re la ções
Exte ri o res, e os que a eles se as se me lha rem, pe las
fun ções per ma nen tes de ca rá ter di plo má ti co, ao se -
rem dis pen sa dos de fun ção exer ci da no ex te ri or e
cujo tér mi no im por te em seu re gres so ao país;

b) ser vi do res pú bli cos ci vis e mi li ta res, ser vi do -
res de au tar qui as, em pre sas pú bli cas e so ci e da des
de eco no mia mis ta, que re gres sa rem ao país, quan do 
dis pen sa dos de qual quer fun ção ofi ci al, de ca rá ter
per ma nen te, exer ci da no ex te ri or por mais de 2 (dois)
anos inin ter rup ta men te;

c) bra si le i ros que re gres sa rem ao País, de po is de
ser vi rem por mais de 2 (dois) anos inin ter rup tos em or -
ga nis mo in ter na ci o nal, de que o Bra sil faça par te;

d) es tran ge i ros ra di ca dos no Bra sil há mais de 5
anos, nas mes mas con di ções da alí nea an te ri or;

e) pes so as a que se re fe rem as alí ne as an te ri o -
res, fa le ci das no pe río do do de sem pe nho de suas
fun ções no ex te ri or;

f) bra si le i ros ra di ca dos no ex te ri or por mais de 5
(cin co) anos inin ter rup ta men te, que trans fi ram seu
do mi cí lio para o país;

g) es tran ge i ros que trans fi ram seu do mi cí lio
para o país;

h) ci en tis tas, en ge nhe i ros e téc ni cos bra si le i ros
e es tran ge i ros, ra di ca dos no ex te ri or.

§ 1º O re gu la men to dis po rá so bre o tra ta men to
fis cal a ser dis pen sa do à ba ga gem do tri pu lan te, apli -
can do-lhe, no que cou ber, o dis pos to nes te ar ti go.

§ 2º A isen ção a que alu dem as alí ne as f e g só se
apli ca rá aos ca sos de pri me i ra trans fe rên cia de do mi cí -
lio ou, em hi pó te se de ou tras trans fe rên ci as, se de cor ri -
dos 5 (cin co) anos de re tor no da pes soa ao ex te ri or.

§ 3º Para os efe i tos fis ca is des te ar ti go, con si de -
ra-se fun ção ofi ci al per ma nen te no ex te ri or, a es ta be -
le ci do re gu lar men te, exer ci da em ter ra e que não se
ex tin ga com a dis pen sa do res pec ti vo ser vi dor.

§ 4º A isen ção de que tra ta a alí nea h só será re -
co nhe ci da quan do ocor re rem cu mu la ti va men te as se -
guin tes con di ções:

I – Que a es pe ci a li za ção téc ni ca do in te res sa do es -
te ja en qua dra da em Re so lu ção ba i xa da pelo Con se lho
Na ci o nal de Pes qui sas, an tes da sua che ga da ao País;

II – Que o re gres so te nha de cor ri do de con vi te
do Con se lho Na ci o nal de Pes qui sas;

III – Que o in te res sa do se com pro me ta, pe ran te
o Con se lho Na ci o nal de Pes qui sas a exer cer sua pro -
fis são no Bra sil du ran te o pra zo mí ni mo de 5 (cin co)
anos, a par tir da data do de sem ba ra ço dos bens;

§ 5º Os pra zos re fe ri dos nas alí ne as b e c do in -
ci so III des te ar ti go, po de rão ser re le va dos, em ca rá -
ter ex cep ci o nal pelo Mi nis tro da Fa zen da, por pro pos -
ta do Mi nis tro a que o ser vi dor es ti ver su bor di na do,
aten di das as se guin tes con di ções cu mu la ti vas:

I – De sig na ção para fun ção per ma nen te no ex -
te ri or por pra zo su pe ri or a 2 (dois) anos;

II – Re gres so ao país an tes de de cor ri do o pra zo 
pre vis to na alí nea an te ri or, por mo ti vo de in te res se
na ci o nal;

III – Que a in ter rup ção da fun ção te nha se dado, no 
mí ni mo, após 1 (um) ano de per ma nên cia no ex te ri or.

Art 2º O Mi nis tro da Fa zen da po de rá es ten der o
tra ta men to pre vis to no ar ti go à Zona Fran ca de Ma na us.

Art 3º As mer ca do ri as tra zi das como ba ga gem
não po de rão ser ob je to de co mér cio, sob a pena de mul -
ta de 200% (du zen tos por cen to) so bre o va lor.

Art 4º Fica as se gu ra do o tra ta men to vi gen te na
data da pu bli ca ção des te De cre to-lei, às ba ga gens de 
pro pri e da de das pes so as re fe ri das nas alí ne as a e b,
do ar ti go 13, do De cre to-lei nº 37, de 18 de no vem bro
de 1966, cuja fun ção no ex te ri or ter mi ne até a data da
en tra da em vi gor des te De cre to-lei.

Art 5º Este De cre to-lei en tra rá em vi gor na data
da sua pu bli ca ção, re vo ga dos o ar ti go 10 do De cre -
to-lei nº 416, de 10 de ja ne i ro de 1969 e o De cre to-lei
nº 850, de 10 de se tem bro de 1969.

Bra sí lia, 3 de se tem bro de 1970; 149º da Inde -
pen dên cia e 82º da Re pú bli ca. – Emílio G. Médici,
Antô nio Del fim Net to.
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 1.455, DE 7 DE ABRIL DE 1976

Dis põe so bre ba ga gem de pas sa ge i ro 
pro ce den te do ex te ri or, dis ci pli na o re gi me 
de en tre pos to adu a ne i ro, es ta be le ce nor -
mas so bre mer ca do ri as es tran ge i ras apre -
en di das e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu i ções 
que lhe con fe re o ar ti go 55, item II, da Cons ti tu i ção,

De cre ta:
Art. 1º A isen ção de tri bu tos para a ba ga gem, no 

caso de pas sa ge i ro que in gres sa no País, al can ça
ape nas:

I – rou pas usa das, ob je tos e jói as de uso es tri ta -
men te pes so al do pas sa ge i ro, de na tu re za e em
quan ti da de com pa tí ve is com a du ra ção e fi na li da de
de sua es ta da no ex te ri or ou no País;

II – li vros e re vis tas do pas sa ge i ro;
III – lem bran ças de vi a gem e ou tros ob je tos de

uso pró prio, do més ti co ou pro fis si o nal do pas sa ge i ro,
des de que em uni da de, as sim tam bém con si de ra dos
os que for mam jogo ou con jun to, e ob ser va do o li mi te
de va lor glo bal de US$l00.00 (cem dó la res) ou o equi -
va len te em ou tra mo e da.

§ 1º O dis pos to nes te ar ti go não pre ju di ca a
isen ção pre vis ta no in ci so III do ar ti go 13 do De cre -
to-lei nº 37, de 18 de no vem bro de 1966, com a re da -
ção do ar ti go 10 do De cre to-lei nú me ro 1.123, de 3 de 
se tem bro de 1970, res sal va do o dis pos to no ar ti go 2º
des te De cre to-lei.

§ 2º A isen ção a que se re fe re o ca put des te ar -
ti go não se apli ca a má qui nas ou apa re lhos elé tri cos
ou ele trô ni cos, nem a be bi das, co mes tí ve is e fumo,
sal vo quan do ad qui ri dos nas con di ções pre vis tas no
pa rá gra fo 4º.

§ 3º Aos jor na lis tas, fo tó gra fos e ci ne gra fis tas
em mis são pro fis si o nal, bem como aos tu ris tas es -
tran ge i ros que ve nham ao Bra sil, além dos ob je tos
enu me ra dos nos in ci sos I, II e III do ca put des te ar ti -
go, é con ce di da a isen ção tam bém a apa re lho re cep -
tor de rá dio, câ ma ra fo to grá fi ca, fu ma dor, má qui na de
es cre ver, gra va dor de som e bi nó cu lo, to dos de tipo
por tá til, usa dos e em uni da de.

§ 4º A isen ção de tri bu tos pre vis ta no in ci so III
des te ar ti go po de rá abran ger mer ca do ri as que o pas -
sa ge i ro, no mo men to de sua che ga da ao País, ad qui -
rir em loja fran ca free-shop ins ta la da em por to ou ae -
ro por to na ci o nal des de que o res pec ti vo pa ga men to
seja fe i to em che que de vi a gem tra vel ler check ou
mo e da con ver sí vel.

§ 5º A isen ção de que tra ta o pa rá gra fo pre ce -
den te é con di ci o na da a ob ser vân cia de li mi tes de va -
lor e es pe ci fi ca ções a se rem es ta be le ci dos pelo Mi -
nis tro da Fa zen da.

§ 6º As mer ca do ri as tra zi das do ex te ri or, no mo -
vi men to ca rac te rís ti co das ci da des si tu a das nas fron -
te i ras ter res tres, so men te go za rão de isen ção de tri -
bu tos se aten di dos os ter mos, li mi tes e con di ções que 
fo rem fi xa dos pelo Mi nis té rio da Fa zen da, ten do em
vis ta as pe cu li a ri da des de cada um da que les lo ca is.

Art 23. Con si de ram-se dano ao Erá rio as in fra -
ções re la ti vas às mer ca do ri as:

I – im por ta das, ao de sam pa ro de guia de im por -
ta ção ou do cu men to de efe i to equi va len te, quan do a
sua emis são es ti ver ve da da ou sus pen sa na for ma da 
le gis la ção es pe cí fi ca em vi gor;

II – im por ta das e que fo rem con si de ra das aban -
do na das pelo de cur so do pra zo de per ma nên cia em
re cin tos al fan de ga dos nas se guin tes con di ções:

a) 90 (no ven ta) dias após a des car ga, sem que
te nha sido ini ci a do o seu des pa cho; ou

b) 60 (ses sen ta) dias da data da in ter rup ção do
des pa cho por ação ou omis são do im por ta dor ou seu
re pre sen tan te; ou

c) 60 (ses sen ta) dias da data da no ti fi ca ção a
que se re fe re o ar ti go 56 do De cre to-lei nº 37, de 18
de no vem bro de 1966, nos ca sos pre vis tos no ar ti go
55 do mes mo De cre to-lei; ou

d) 45 (qua ren ta e cin co) dias após es go tar-se o
pra zo fi xa do para per ma nên cia em en tre pos to adu a -
ne i ro ou re cin to al fan de ga do si tu a do na zona se cun -
dá ria.

III – tra zi das do ex te ri or como ba ga gem, acom -
pa nha da ou de sa com pa nha da e que per ma ne ce rem
nos re cin tos al fan de ga dos por pra zo su pe ri or a 45
(qua ren ta e cin co) dias, sem que o pas sa ge i ro ini cie a
pro mo ção, do seu de sem ba ra ço;
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.120, DE 14 DE  MAIO DE 1984

Dis põe so bre o tra ta men to tri bu tá rio 
re la ti vo a ba ga gem.

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

 De cre ta:
Art. 1º O vi a jan te que se des ti ne ao ex te ri or ou

dele pro ce da está isen to de tri bu tos, re la ti va men te a
bens in te gran tes de sua ba ga gem, ob ser va dos os ter -
mos, li mi tes e con di ções, es ta be le ci dos em ato nor -
ma ti vo ex pe di do pelo Mi nis tro da Fa zen da.
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§ 1º Con si de ra-se ba ga gem, para efe i tos fis ca is, 
o con jun to de bens de vi a jan te que, pela quan ti da de
ou qua li da de, não re ve le des ti na ção co mer ci al.

§ 2º dis pos to nes te ar ti go se es ten de:
a) aos bens que o vi a jan te ad qui ra em lo jas fran -

cas ins ta la das no País;
b) aos bens le va dos para o ex te ri or ou dele tra zi -

dos, no mo vi men to ca rac te rís ti co das ci da des si tu a -
das nas fron te i ras ter res tres.

Art. 2º Os bens in te gran tes de ba ga gem pro ce -
den te do ex te ri or, que ex ce de rem os li mi tes da isen -
ção es ta be le ci da nos ter mos do ar ti go an te ri or, até
va lor glo bal a ser fi xa do em ato nor ma ti vo pelo Mi nis -
tro da Fa zen da, po de rão ser de sem ba ra ça dos me di -
an te tri bu ta ção es pe ci al, res sal va dos os pro du tos do
Ca pí tu lo 24 da Ta be la Adu a ne i ra do Bra sil e os ve í cu -
los em ge ral.

Pa rá gra fo úni co. Para efe i to da tri bu ta ção es pe -
ci al, os bens se rão, por ato nor ma ti vo do Mi nis tro da
Fa zen da, sub me ti dos a uma clas si fi ca ção ge né ri ca e
su je i tos ao im pos to de im por ta ção à alí quo ta má xi ma
de 400% (qua tro cen tos por cen to), as se gu ra da nes se 
caso isen ção, do im pos to so bre pro du tos in dus tri a li -
za dos.

Art. 3º Apli car-se-á ao re gi me co mum de im por -
ta ção aos bens qua li fi cá ve is como ba ga gem que não
sa tis fi ze rem os re qui si tos para a isen ção ou a tri bu ta -
ção es pe ci al, pre vis ta nos ar ti gos an te ri o res.

Art. 4º As re par ti ções adu a ne i ras fi cam au to ri -
za das a pro ce der à ba i xa dos ter os de res pon sa bi li -
da de, re la ti vos aos bens con ce i tu a dos como ba ga -
gem, de sem ba ra ça dos an te ri or men te à data da pu bli -
ca ção des te De cre to-lei, sal vo os re fe ren tes à apli ca -
ção do re gi me adu a ne i ro es pe ci al.

Art. 5º No caso de su ces são aber ta no ex te ri or,
o her de i ro ou le ga tá rio re si den te no País po de rá de -
sem ba ra çar, com isen ção, os bens per ten cen tes ao
de cu jus na data do óbi to, re la ci o na dos e ato nor ma -
ti vo ex pe di do pelo Mi nis tro da Fa zen da.

Art. 6º O Mi nis tro da Fa zen da po de rá, em ato
nor ma ti vo, dis por so bre:

I – re le va ção da pena de per di men to de bens de
vi a jan tes, me di an te o pa ga men to dos tri bu tos, acres -
ci dos da mul ta de cem por cen to do va lor des tes;

II – de pre ci a ção de bens isen tos de im pos to de
im por ta ção, cuja ali e na ção seja per mi ti da me di an te o
pa ga men to dos tri bu tos;

III – nor mas, mé to dos e pa drões es pe cí fi cos de
va lo ra ção adu a ne i ra dos bens con ce i tu a dos como
ba ga gem;

IV – hi pó te ses de aban do no de bens de vi a jan te
e res pec ti va des ti na ção. 

Art. 7º Este De cre to-lei en tra rá em vi gor na data
de sua pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con -
trá rio e man ti das as nor mas fis ca is so bre à im por ta -
ção de au to mó ve is pre vis tas na le gis la ção vi gen te.

Bra sí lia, em 14 de maio de 1984; 163º da Inde -
pen dên cia e 96º da Re pú bli ca. – JOÃO FIGUEIREDO,
Erna ne Gal vêas, Del fim Net to.
....................................................................................

DECRETO Nº 350, 
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1991

Pro mul ga o Tra ta do para a Cons ti tu -
i ção de um Mer ca do Co mum en tre a Re -
pú bli ca Argen ti na, a Re pú bli ca Fe de ra ti -
va do Bra sil, a Re pú bli ca do Pa ra guai e a
Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai (Tra ta do
Mer co sul).

O Pre si den te da Re pú bli ca , usan do da atri bu i -
ção que lhe con fe re o ar ti go 84, in ci so VIII, da Cons ti -
tu i ção e Con si de ran do que o Tra ta do para a Cons ti tu i -
ção de um mer ca do Co mum en tre a Re pú bli ca da
Argen ti na, a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, a Re pú -
bli ca do Pa ra guai e a Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai
foi con clu í do em Assun ção, em 26 de mar ço de 1991;

Con si de ran do que o Con gres so Na ci o nal apro -
vou o re fe ri do tra ta do por meio do De cre to Le gis la ti vo
nº 197, de 25 de se tem bro de 1991; Con si de ran do que
a Car ta de Ra ti fi ca ção do Tra ta do, ora pro mul ga do, foi
de po si ta da pelo Bra sil em 30 de ou tu bro de 1991;

Con si de ran do que o Tra ta do para a Cons ti tu i ção
de um mer ca do Co mum en tre a Re pú bli ca Argen ti na, a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, a Re pú bli ca do Pa ra -
guai e a Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai (Tra ta do Mer co -
sul) en tra rá em vi gor in ter na ci o nal, e para o Bra sil, em
29 de no vem bro de 1991, na for ma de seu ar ti go 19, 

De cre ta:
Art. 1º O Tra ta do para a Cons ti tu i ção de um mer -

ca do Co mum en tre a Re pú bli ca da Argen ti na, a Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, a Re pú bli ca do Pa ra guai
e a Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai (Tra ta do Mer co sul), 
apen so por có pia ao pre sen te de cre to, será exe cu ta -
do e cum pri do tão in te i ra men te como nele se con tém.

Art. 2º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 21 de no vem bro de 1991; 170º da Inde -
pen dên cia e 103º da Re pú bli ca. – FERNANDO
COLLOR, Fran cis co Re zek.
....................................................................................
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DECRETO Nº 1.765, 
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995

Dis põe so bre a vi gên cia das Re so lu -
ções do Gru po Mer ca do Co mum e das
De ci sões do Con se lho do Mer ca do Co -
mum que men ci o na.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i -
ção que lhe con fe re o art. 84, in ci so IV, da Cons ti tu i -
ção, e con si de ran do o que dis põe o Tra ta do para a
Cons ti tu i ção de um Mer ca do Co mum en tre a Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, a Re pú bli ca Argen ti na, a
Re pú bli ca do Pa ra guai e a Re pú bli ca Ori en tal do
Uru guai, fir ma do em Assun ção, em 26 de mar ço de
1991, cujo tex to foi apro va do pelo De cre to Le gis la ti -
vo nº 197, de 1991, e ra ti fi ca do pelo De cre to nº 350, 
de 21 de no vem bro de 1991,

De cre ta:

Art 1º Pas sam a vi ger no ter ri tó rio na ci o nal os
tex tos das De ci sões apro va das na VII Re u nião do
Con se lho do Mer ca do Co mum – CMC, re a li za da na
ci da de de Ouro Pre to-MG, nos dias 16 e 17 de de -
zem bro de 1994, e das Re so lu ções apro va das na
XVI Re u nião do Gru po Mer ca do Co mum – GMC, re -
a li za da nos dias 14 e 15 de de zem bro de 1994,
apen sas por có pia a este De cre to e a se guir re la ci o -
na das:

I – De ci sões nºs:

a) 16/94 – Nor ma de Apli ca ção so bre Des pa -
cho Adu a ne i ro de Mer ca do ri as;

b) 17/94 – Nor ma de Apli ca ção so bre Va lo ra -
ção Adu a ne i ra das Mer ca do ri as; 

c) 18/94 – Nor ma de Apli ca ção Re la ti va ao Re -
gi me de Ba ga gem no Mer co sul; e

d) 26/94 – Nor ma de Tra mi ta ção de De ci sões,
Cri té ri os e Opi niões de Ca rá ter Ge ral so bre Clas si fi -
ca ção Ta ri fá ria de Mer ca do ri as;

II – Re so lu ções nºs:

a) 111/94 – Re cur sos Fi nan ce i ros e Hu ma nos
Ne ces sá ri os para o Fun ci o na men to dos Con tro les
Inte gra dos de Fron te i ras;

b) 115/94 Re gi me Espe ci al Des ti na do ao Ma te -
ri al Pro mo ci o nal;

c) 116/94 – Nor ma so bre Mer ca do ri as Car re ga -
das em Dis tin tas Adu a nas do País de Par ti da com um
Mes mo MIC/DTA e na Mes ma Uni da de de Trans por -
te;

d) 117/94 – Nor ma so bre a Ope ra ção Adu a ne i ra 
para o Trans por te de Cor res pon dên cia e Enco men -

das em Ôni bus de Pas sa ge i ros de Li nha Re gu lar, Ha -
bi li ta dos para Vi a gens Inter na ci o na is;

e) 118/94 – Lis ta Po si ti va de Pro du tos que Não 
De vem Ser Sub me ti dos a Ne nhum a Inter ven ção Fi -
tos sa ni tá ria;

f) 127/94 – Ho rá rio nos Dias Úte is de Se gun da 
a Sex ta – Fe i ra nos Pon tos de Fron te i ra; e

g) 131/94 – Nor ma Re la ti va à Cir cu la ção de
Ve í cu los Co mu ni tá ri os do Mer co sul de Uso Par ti cu -
lar Exclu si vo dos Tu ris tas.

Art 2º O Mi nis té rio da Fa zen da ex pe di rá as
nor mas com ple men ta res ne ces sá ri as à apli ca ção
dos re fe ri dos atos.

Art 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. Bra sí lia, 28 de de zem bro de 1995;
174º da Inde pen dên cia e 107º da Re pú bli ca. –
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Pe dro Pul len 
Pa ren te.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
– Decisão Terminativa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pro je -
to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe -
ten te, co me çan do a tra mi tar no pró xi mo dia 17 de fe -
ve re i ro de 2003.

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

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 106, 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 723, de 2002)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de 
Lei da Câ ma ra nº 106, de 2002 (nº
6.295/2002, na Casa de ori gem), que al te ra
a re da ção do art. 84 do De cre to-Lei nº
3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di go de 
Pro ces so Pe nal. (Prer ro ga ti va de foro em ra -
zão do exer cí cio de fun ção pú bli ca), ten do

Pa re ce res sob nºs 1.312 e 1.313, de
2002, em subs ti tu i ção à Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na -
dor Ro me ro Jucá, 1º pro nun ci a men to (so bre 
o Pro je to), fa vo rá vel; 2º pro nun ci a men to (so -
bre a Emen da nº 1, de Ple ná rio), con trá rio.
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A dis cus são da ma té ria en cer rou-se na ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem.

Em vo ta ção o pro je to sem pre ju í zo da emen da.
 O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – 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. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Pela or -

dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu
gos ta ria de fa zer uma so li ci ta ção a V. Exª, ten do em
vis ta que es ta mos com um pe di do de ur gên cia para o
pro je to que cria a Uni ver si da de Fe de ral Ru ral da
Ama zô nia, em subs ti tu i ção à Fa cul da de de Ciên ci as
Agrá ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to será vo ta do após a Ordem do Dia.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Eu pe -
di ria a V. Exª, com a anuên cia do Ple ná rio, para que
na hora em que se vo tas se o re que ri men to tam bém
fos se vo ta do o pro je to, ten do em vis ta tra tar-se de
con sen so, o que, por sua vez, agi li za ria a pa u ta que
está mu i to gran de. Esse é o pe di do es pe ci al que faço
a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Há ou -
tros pro je tos que tal vez te nham o mes mo en ca mi nha -
men to do de V. Exª, se o Ple ná rio con cor dar.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Agra -
de ço a com pre en são de V. Exª.

 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo -
ta ção o pro je to sem pre ju í zo da emen da.

Não há ora do res para en ca mi nhar a vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do, com voto con trá rio do Se na dor José

Edu ar do Du tra.
Pas sa-se à vo ta ção da emen da, que está au to -

ma ti ca men te des ta ca 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 Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 739, DE 2002

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 1-PLEN, apre sen ta da ao PLC 106,
de 2002.

Sala das Ses sões, 17 de de zem bro de 2002. –
He lo i sa He le na.

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

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) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra, pela or -
dem.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor) – Se a emen -
da está au to ma ti ca men te des ta ca da, não há ne ces si -
da de des se re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mas a
Se na do ra He lo í sa He le na fez esse re que ri men to para 
po der fa lar, mas não se en con tra no mo men to.

Em vo ta ção a Emen da nº 1, de Ple ná rio, de pa -
re cer con trá rio des ta ca da.

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 V.
Exª a pa la vra.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, ape nas para ori en ta ção. Quem vota para
man ter o tex to con tra o des ta que vota “sim”, vota
pelo tex to?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não.
Quem vota “sim” apro va a emen da. Tem que vo tar
“não”, no caso de V. Exª.

Quem vo tar “não” re cu sa a emen da.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Então, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto
“não”.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – O
PMDB tam bém en ca mi nha o voto “não”.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – O Blo co vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – O
PDT vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, o PSDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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.)

Re je i ta da.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço ve ri fi ca ção de quo rum.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
dor José Edu ar do Du tra, peço-lhe que so li ci te o apo -
i a men to de ou tros três Se na do res. (Pa u sa.)

Os Srs. Se na do res Pe dro Si mon, Emi lia Fer -
nan des, Ro ber to Sa tur ni no, Jef fer son Pé res e José
Sar ney apói am o Se na dor José Edu ar do Du tra.

Escla re ço ao Ple ná rio que a ma té ria está apro -
va da e que esta ve ri fi ca ção de quo rum diz res pe i to
tão-so men te à emen da.

As Srªs e os Srs. Se na do res que re je i tam a
emen da que i ram vo tar “não”, e os que a apro vam
que i ram vo tar “sim”.

Vou re pe tir, a pe di do: quem qui ser re je i tar a
emen da vote “não”, quem qui ser apro var a emen da
vote “sim”.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para ori en tar a Ban ca da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá para ori en tar
a Ban ca da.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.) –
Sr. Pre si den te, en ca mi nha mos con tra ri a men te à
emen da por que en ten de mos que es ta mos cri an do
um sis te ma que não deve ser per so na li za do. A
emen da pre ten de que o foro res pec ti vo para o jul ga -
men to de ques tões ad mi nis tra ti vas da au to ri da de fi -
que ape nas para o Pre si den te da Re pú bli ca. Isso é
o que pre ten de a emen da. E o que nós que re mos?
Qu e re mos que fi que para to dos os ní ve is do Po der
Pú bli co, ca rac te ri zan do cada um a sua ins tân cia de
jul ga men to. Por tan to, os Go ver na do res te rão a ins -
tân cia do Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça e as au to ri da -
des es ta du a is te rão a ins tân cia do Tri bu nal de Jus ti -
ça de seus res pec ti vos Esta dos. 

Qu e ro re gis trar, para que fi que bem cla ro, que
não es ta mos cri an do pri vi lé gio para nin guém. O foro 
res pec ti vo já exis te. Mais do que isso, o Mi nis té rio
Pú bli co, os pro cu ra do res de Esta dos, os ju í zes e os
de sem bar ga do res já têm foro pri vi le gi a do. E mais,
não é só para ação es pe cí fi ca do exer cí cio do man -
da to, mas para qual quer cri me: as sas si na to, rou bo,
es tu pro, trá fi co de dro gas. Então, não es ta mos cri -
an do uma prer ro ga ti va para po lí ti co nem para ad mi -
nis tra dor pú bli co. Não es ta mos nem fa zen do iso no -
mia, por que a ma té ria pres su põe o foro para ati vi da -
des exer ci das du ran te o man da to. Por tan to, eu peço
a apro va ção...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro me ro Jucá, V. Exª está com a pa la vra para ori en tar
a Ban ca da e V. Exª está en ca mi nhan do a vo ta ção. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, ori en to o voto “não”, para que o pro je to pos sa 
ser san ci o na do da for ma como foi apro va do na Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
foi to le ran te com V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, o PT tam bém quer ori en tar a
Ban ca da nos mes mos ter mos do Se na dor Ro me ro
Jucá. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pois não.
A Pre si dên cia exer ce a iso no mia no tra ta men to aos
Srs. Se na do res. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a nos sa 
emen da não visa a per so na li zar. Te mos que en ten -
der que vi ve mos numa Re pú bli ca, onde, em tese, to -
dos são igua is pe ran te a lei e o foro pri vi le gi a do é
uma ex ce ção re la ci o na da ao exer cí cio do man da to.
A pro pos ta é es ten der essa ex ce ção para quan do
se de i xe o man da to. Por que essa ex ce ção, mes mo
de po is que se en cer ra o man da to, deve ser man ti da
para o Pre si den te da Re pú bli ca? Por que, em pri me i -
ro lu gar, em nos so País o che fe do Go ver no se con -
fun de com o che fe do Esta do; se gun do, por uma
ques tão de na tu re za ob je ti va, pois o Pre si den te da
Re pú bli ca, a par tir do mo men to em que de i xa o car -
go, es ta rá su je i to a uma pro li fe ra ção de ações nos
mais di ver sos rin cões do País e, se ti ver que se de -
fen der de to das, não fará ou tra co i sa a não ser se
de fen der. 

Então, o que se jus ti fi ca para o Pre si den te da
Re pú bli ca não se apli ca, por exem plo, a pre fe i tos,
que é o que está co lo ca do na lei. Por isso, apre sen -
ta mos a emen da e pe di mos o voto fa vo rá vel a ela.
Por tan to, o voto é “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço
aos Srs. Se na do res, uma vez que não es ta mos se -
guin do o Re gi men to, que abre vi em, por gen ti le za, os 
seus pro nun ci a men tos.

Se na dor Jef fer son Pé res .

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, se rei su cin to na ori en ta ção à Ban ca da
do PDT. So mos fa vo rá ve is à emen da. Não há per so -
na li za ção, por que não é para os atu a is ocu pan tes
do car go ape nas, mas tam bém para os fu tu ros ocu -
pan tes, ou seja, será para to dos os ex-Pre si den tes e 
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ex-Mi nis tros, por en ten der mos, prin ci pal men te no
caso do Pre si den te, que, pela in ves ti du ra no mais
ele va do car go da Re pú bli ca, ele não pode fi car ex -
pos to à bus ca de no to ri e da de de pro mo to res ou de
ju í zes das mi lha res de co mar cas do País. Ele pre ci -
sa ser pre ser va do. O ex-Pre si den te José Sar ney –
que nada me pe diu – está me di zen do que, ao de i -
xar a Pre si dên cia, res pon deu a mais de 100 pro ces -
sos. O ex-Pre si den te da Re pú bli ca deve ser pou pa -
do dis so. 

No en tan to, es ta be le cer foro pri vi le gi a do para
to dos, in clu si ve para nós pró pri os, se ria vo tar em ca u -
sa pró pria, para quan do de i xar mos de ser Se na do res.

Além do que, Sr. Pre si den te, te nho uma sé ria
dú vi da de or dem cons ti tu ci o nal. Acho que só se po de -
ria alar gar a com pe tên cia dos tri bu na is por emen da à
Cons ti tu i ção, não por via in fra cons ti tu ci o nal. Isso me -
re ce ria um es tu do me lhor, mais acu ra do por par te da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. 

Por tan to, en ca mi nho o voto “sim” à emen da da
Se na do ra He lo í sa He le na.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si -
den te, o PFL vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em vo ta ção a ma té ria.

Se na do ra Emi lia Fer nan des, peço a V. Exª que
vote, se não ca i rá o pe di do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Sr. Pre si den te, eu es ta va par ti ci pan do de uma re u -
nião im por tan te com o Pre si den te do PT, De pu ta do
José Ge no í no. Embo ra o Se na dor José Edu ar do Du -
tra te nha ex pres sa do a nos sa opi nião, gos ta ria de
de cla rar o meu voto con trá rio ao pro je to re la ti vo ao
foro pri vi le gi a do e a fa vor da emen da apre sen ta da
pela Se na do ra He lo í sa He le na. To dos os mem bros
do Par ti do dos Tra ba lha do res que es ta vam na re u -
nião ex pres sam voto con trá rio ao pro je to de lei so -
bre o foro pri vi le gi a do e fa vo rá vel à emen da da Se -
na do ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pro je -
to de lei já foi vo ta do. Ape nas a emen da está em vo -
ta ção. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ape nas para re gis tro, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata
está re gis tran do o pro nun ci a men to de V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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  O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram 
SIM 15 Srs. Se na do res e NÃO 27.

Hou ve 01 abs ten ção.
To tal: 43 vo tos.
A emen da está re je i ta da.
A ma té ria vai à san ção.

São os se guin tes o pro je to apro va do e
a emen da re je i ta da:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 106, DE 2002
(Nº 6.295/2002, na Casa de ori gem)

Alte ra a re da ção do art. 84 do De cre -
to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – 
Có di go de Pro ces so Pe nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 84 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de

ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal, pas sa
a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 84. A com pe tên cia pela prer ro ga ti -
va de fun ção é do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, 
do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, dos Tri bu na is 
Re gi o na is Fe de ra is e Tri bu na is de Jus ti ça
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, re la ti va -
men te às pes so as que de vam res pon der pe -
ran te eles por cri mes co muns e de res pon sa -
bi li da de.

§ 1º A com pe tên cia es pe ci al por prer -
ro ga ti va de fun ção, re la ti va a atos ad mi nis -
tra ti vos do agen te, pre va le ce ain da que o in -
qué ri to ou a ação ju di ci al se jam ini ci a dos
após a ces sa ção do exer cí cio da fun ção pú -
bli ca.

§ 2º A ação de im pro bi da de, de que
tra ta a Lei nº 8.429, de 2 de ju nho de 1992,
será pro pos ta pe ran te o tri bu nal com pe ten te 
para pro ces sar e jul gar cri mi nal men te o fun -
ci o ná rio ou au to ri da de na hi pó te se de prer -
ro ga ti va de foro em ra zão do exer cí cio de
fun ção pú bli ca, ob ser va do o dis pos to no §
1º.

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

EMENDA Nº 1- PLEN
(Ao PLC nº 106/2002)

Subs ti tua-se o teor do ar ti go 84, §
2º, do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu -
bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal

–, com re da ção con ti da no ar ti go 1º do
PLC em co men to, para a se guin te:

“Art. 84 ...............................................................
§ 2º A ação de im pro bi da de de que tra ta a Lei nº

8.429, de 2 de ju nho de 1992, mo vi da con tra o Pre si -
den te da Re pú bli ca ou Mi nis tro de Esta do, será pro -
pos ta pe ran te o mes mo tri bu nal com pe ten te para pro -
ces sá-lo e jul gá-lo cri mi nal men te, ob ser va do o dis -
pos to no § 1º, ve da da a ex ten são des ta prer ro ga ti va
para ou tros agen tes pú bli cos.”

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -
den te, peço a V. Exª que faça cons tar em Ata o meu
voto con trá rio à emen da.

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 2, DE 2002

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são,
em se gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 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.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo 
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma u ro Mi -
ran da.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 740, DE 2002

Se nhor Presidente
Nos ter mos do art. 315, com bi na do com o in ci so

III, do art. 279, do Re gi men to Inter no, re que i ro adi an -
ta men to da vo ta ção da Pro pos ta de Emen da Cons ti -
tu ci o nal nº 2 de 2002, a fim de ser fe i ta na ses são, de
19 de de zem bro (quin ta-fe i ra).

Sala das Ses sões, 17 de de zem bro de 2002. –
Ri car do San tos.

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.
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A ma té ria sai da pa u ta da Ordem do Dia de hoje, 
para a ela re tor nar no dia 19 pró xi mo.

 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 38, DE 2000

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 38, de 2000, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Tião Vi a na, que
dá nova re da ção ao § 2º do art. 55 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, para exi gir voto os ten si vo
no caso de per da de man da to de De pu ta do
e Se na dor nas hi pó te ses dos in ci sos I, II e
VI do ca put do mes mo ar ti go, ten do

Pa re cer sob nº 1.437, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor José Edu ar do Du tra, fa vo rá -
vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ (Subs ti -
tu ti vo), que ofe re ce, com voto, ven ci do, sem
se pa ra do, do Se na dor Ro me ro Jucá.

Dis cus são, em con jun to, da pro pos ta e da
Emen da nº 1. Tra ta-se de um subs ti tu ti vo da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. (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) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Pas sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº
736, de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 108, de 2002.

Tra ta-se de ma té ria im por tan te, e há vá ri as so li -
ci ta ções no sen ti do de que o pro je to, caso haja con -
cor dân cia das Li de ran ças, seja vo ta do ain da na ses -
são de hoje. É o pro je to que ins ti tui o Fun do Cons ti tu -
ci o nal do Dis tri to Fe de ral.

Em vo ta ção o re que ri men to.
Con sul to as Li de ran ças.
Como vota o Se na dor Na bor Jú ni or?
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – “Sim”,

Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor

José Agri pi no, como vota V. Exª?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL

está de acor do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor

Ge ral do Melo, como vota V. Exª? (Pa u sa.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como

en ca mi nha o Blo co da Opo si ção?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – Sr. 
Pre si den te, a Opo si ção en ca mi nha fa vo ra vel men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
en ca mi nha o PTB?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, em bo ra os avul sos te nham sido dis tri bu í -
dos há pou cos mi nu tos, o PTB en ca mi nha fa vo ra vel -
men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Apro va -
do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção
da ma té ria.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 108, DE 2002 
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do § 1º do art.
64 da Cons ti tu i ção, e nos ter mos do Re que ri men to

nº 736, de 2002, art. 336, II)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 108, de
2002 (nº 7.015/2002, na Casa de ori gem),
de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que ins ti tui o Fun do Cons ti tu ci o nal do Dis tri -
to Fe de ral – FCDF, para aten der o dis pos to
no in ci so XIV do art. 21 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

(De pen den do de pa re ce res das Co -
mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, e de Assun tos Eco nô mi cos).

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das, nos ter mos do art. 122, 
II, “b”, com bi na do com o art. 375, I, do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, emen da que será lida pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros.

É lida a se guin te:

EMENDA Nº 1-PLEN  
(Nº 108, DE 2002)

Acres cen te-se o se guin te in ci so ao
art. 5º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
108, de 2002:

“Art. 5º ...................................................
VI – um re pre sen tan te do Se na do Fe -

de ral.”

Jus ti fi ca ção

O Se na do Fe de ral é o ente res pon sá vel pelo
acom pa nha men to da fe de ra ção. A pró pria Cons ti tu i -
ção Fe de ral elen cou uma sé rie de com pe tên ci as pri -
va ti vas do Se na do, sen do que, e to das elas, po de mos 
en con trar o prin cí pio de res pon sa bi li za ção que esta
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Casa ad qui re no que diz res pe i to aos di ver sos en tes
da fe de ra ção.

Assim den tro des se con tex to, será fun da men tal
que o fun do ora em aná li se con te, no seu Con se lho de
Acom pa nha men to, com um re pre sen tan te do Se na do
Fe de ral, a fim de per mi tir que o Po der Le gis la ti vo acom -
pa nhe as des pe sas fe i tas na ca pi tal da Re pú bli ca.

Sala das Ses sões, 17 de de zem bro de 2002. –
Ante ro Paes de Bar ros.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De sig no
o ilus tre Se na dor Lind berg Cury para pro fe rir pa re cer
so bre o pro je to e a emen da, em subs ti tu i ção à Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

 O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -
co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, en quan to o Se na dor
Lind berg Cury se pre pa ra para ler o re la tó rio, V. Exª
me per mi te fa zer ape nas um re gis tro re fe ren te à ma -
té ria?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tra ta-se
do pa re cer, Se na dor. De po is V. Exª faz o re gis tro.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -
co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, ape nas con sul tei V.
Exª se eu po de ria fa zer um re gis tro en quan to S. Exª
se di ri gis se à tri bu na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – S. Exª já
está pron to.

Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, V. Exª será
o pró xi mo ora dor.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -
co/PSDB – TO) – Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury para pro fe rir pa -
re cer so bre o pro je to e a emen da, em subs ti tu i ção à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia so bre
os pres su pos tos le ga is.

PARECER Nº 1.357, DE 2002
(De Plenário)

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. 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, é da ma i or im por tân cia o Pro -
je to nº 108, de 2002, que veio da Câ ma ra. Ele tra ta de
uma men sa gem que foi apre sen ta da ini ci al men te
pelo De pu ta do Pa u lo Octá vio e, pos te ri or men te, veio
in di ca do pela pró pria Pre si dên cia da Re pú bli ca, que é 
o es ta be le ci men to da au to no mia eco nô mi ca do Dis tri -
to Fe de ral.

Na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, o Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 108, de 2002...

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu
gos ta ria que V. Exª ga ran tis se o si lên cio, por que não
es ta mos es cu tan do o pa re cer do emi nen te Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Re ce bo a 
ob ser va ção de V. Exª e, com ela, o Ple ná rio já está
aten to. Só com a pa la vra de V. Exª, in de pen den te -
men te da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
com a pa la vra o Se na dor Lind berg Cury.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – O Pro je -
to de Lei da Câ ma ra nº 108, de 2002, vem ape nas re -
gu la men tar o que já está cris ta li za do na Lei Mag na. O
pro je to cor ri ge dis tor ções até hoje vi gen tes na re la -
ção en tre o Po der Fe de ral e a ad mi nis tra ção de sua
ci da de-sede.

Até ago ra, a con tri bu i ção da União to ma va for -
ma de trans fe rên cia vo lun tá ria, Sr. Pre si den te, con -
subs tan ci an do uma re la ção de de pen dên cia in com -
pa tí vel com a au to no mia que a pró pria Cons ti tu i ção
Fe de ral atri bui às uni da des fe de ra das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
está con clu in do pela le ga li da de e pela ju ri di ci da de do
pro je to?

O SR. LINBERG CURY (PFL – DF) – O voto é
pela le ga li da de e ju ri di ci da de. O pro je to já tra mi tou
pela Câ ma ra, pela Pre si dên cia da Re pú bli ca e aten de 
a to dos os re qui si tos le ga is.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esse é o
pa re cer. E quan to à emen da?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Re je i ta -
mos essa emen da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re -
cer, por tan to, é fa vo rá vel ao pro je to e con trá rio à
emen da.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Jus ta -
men te, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª já
con clu iu o seu pa re cer. Te nho a im pres são de que V.
Exª se de fi niu fa vo ra vel men te ao pro je to, uma vez que 
V. Exª é um dos que mais ba ta lha ram por ele nes ta
Casa. V. Exª é fa vo rá vel ao pro je to?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Vou ler o
voto: “Do ex pos to, opi na mos pela cons ti tu ci o na li da de, 
ju ri di ci da de e re gu la ri da de.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – E pela re -
je i ção da emen da?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Exa to!
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 O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or -
dem, tem a pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
não te mos o avul so do pro je to so bre o Fun do Cons ti -
tu ci o nal do Dis tri to Fe de ral. 

Estou re ce ben do a in for ma ção de que o Pre si -
den te ele i to so li ci tou que haja me lhor es tu do so bre a
ma té ria e, em fun ção dis so, peço a ex tin ção da ur gên -
cia para po der mos exa mi ná-lo ama nhã.

 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Se cre -
ta ria in for ma que está dis tri bu in do o avul so em to das
as ban ca das.

Vou ou vir o pa re cer da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, en quan to V. Exª faz o re que ri men to che -
gar à Mesa.

 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do 
a pa la vra ao no bre Se na dor Luiz Otá vio para pro fe rir
pa re cer.

PARECER Nº 1.358, DE 2002

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Para pro fe rir
pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, o pro je to que será vo ta do ain -
da hoje no ple ná rio do Se na do Fe de ral teve in clu si ve
o seu pe di do de ur gên cia re gis tra do pe los lí de res de
to dos os par ti dos. 

Esse pro je to, que ins ti tui o Fun do Cons ti tu ci o nal 
do Dis tri to Fe de ral, re gu la ri za o que hoje – e há al gum 
tem po – já é fe i to, ou seja, o re pas se dos re cur sos que 
con di ci o nam o Orça men to da União a com pa ti bi li zar
a re ce i ta do Dis tri to Fe de ral para com por o seu or ça -
men to. 

Na ver da de, a Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos en ca mi nha o seu pa re cer fa vo ra vel men te. 

Qu an do se ins ti tui o Fun do Cons ti tu ci o nal do
Dis tri to Fe de ral, é de na tu re za con tá bil a fi na li da de de 
pro ver os re cur sos ne ces sá ri os à or ga ni za ção e à
ma nu ten ção, prin ci pal men te, das Po lí ci as Ci vil, Mi li tar 
e do Cor po de Bom be i ros Mi li tar do Dis tri to Fe de ral.

Por tan to, a se gu ran ça pú bli ca do Dis tri to Fe de -
ral é re al men te a be ne fi ciá ria des ses re cur sos, e esse 
tem sido um ape lo per ma nen te da po pu la ção de Bra -
sí lia e do País como um todo. Esses re cur sos são re -
al men te ne ces sá ri os para que a se gu ran ça pú bli ca
pos sa cum prir com os seus com pro mis sos de sa lá ri -
os de pes so al, cus te io e ma nu ten ção da or dem pú bli -
ca. 

O pa re cer é fa vo rá vel, Sr. Pre si den te.

 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, o pa re cer da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, pro fe ri do pelo Re la tor, Se na dor Luiz
Otá vio, con clu iu pela apro va ção do pro je to e pela re -
je i ção da emen da.

Com ple ta da a ins tru ção da ma té ria, pas sa-se à
dis cus são, em con jun to, do pro je to e da emen da, em
tur no úni co.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª para dis cu tir.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, tra ta-se de uma re i vin di ca ção an ti -
ga de to dos os seg men tos re pre sen ta ti vos do Dis tri to
Fe de ral a ins ti tu i ção des se Fun do Cons ti tu ci o nal.
Gos ta ría mos de di zer que, ba si ca men te, os re cur sos
aqui es ta be le ci dos se ri am para a me lho ria da se gu -
ran ça pú bli ca no Dis tri to Fe de ral. 

Cre io que o mo men to de se vo tar essa ma té ria é 
exa ta men te este, ten do em vis ta os inú me ros ape los
que te mos re ce bi do. Além do mais, em boa hora foi
apre sen ta da uma emen da que, quan to ao mé ri to, é
im por tan te, e eu gos ta ria de in se rir um Se na dor na
for ma ção do Con se lho des se Fun do. Ocor re que, se
in tro du zir mos al gu ma mo di fi ca ção, evi den te men te
que esse pro je to terá que vol tar para a Câ ma ra, o que
po de rá acar re tar uma de mo ra mu i to gran de. 

Eu gos ta ria de, ao dis cu ti-lo, já en ca mi nhar, em
nome do Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro, fa vo ra vel men -
te ao pro je to e con trá rio à emen da, de acor do com os
pa re ce res dos ilus tres Re la to res.

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

em dis cus são a ma té ria.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

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

a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá para dis cu tir.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, de se jo ape nas en ca mi nhar fa vo ra vel -
men te a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está em
dis cus são a ma té ria.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sim, que ro
de fen der a apro va ção da ma té ria, que é ex tre ma men -
te im por tan te. Quem acom pa nha o dia-a-dia do GDF
sabe o quan to é im por tan te sis te ma ti zar esse Fun do.
Por tan to, a Li de ran ça do Go ver no vai de fen der a ma -
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té ria e en ca mi nhá-la fa vo ra vel men te no mo men to da
vo ta ção.

 O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – 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 José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o PFL é
fa vo rá vel à ins ti tu i ção do Fun do Cons ti tu ci o nal do DF.

 O SR. NABOR JÚNIOR  (PMDB – AC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

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

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro
ma ni fes tar a po si ção da Ban ca da do PMDB, que é fa -
vo rá vel ao pro je to, por que vem dis ci pli nar o in ci so XIV 
do art. 21 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

V. Exª e eu fo mos Cons ti tu in tes e sa be mos que,
na que la opor tu ni da de, a Ban ca da do Dis tri to Fe de ral
de fen deu a pro pos ta de que a Po lí cia Ci vil, a Po lí cia
Mi li tar, a Edu ca ção e a Sa ú de do Dis tri to Fe de ral fos -
sem cus te a das pela União. Nós apro va mos isso na
Cons ti tu i ção e este pro je to está ape nas re gu la men tan -
do esse art. 21, XIV, da Cons ti tu i ção Fe de ral. Ao mes -
mo tem po, ele cria um co mi tê de acom pa nha men to da
exe cu ção des ses re cur sos. A emen da do Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros pro põe a in clu são de um re pre -
sen tan te do Se na do Fe de ral nes se co mi tê. Então, so -
mos con tra a emen da, por que, se ela vier a ser apro va -
da, o pro je to vol ta à Câ ma ra e, con se qüen te men te, so -
men te será vo ta do na pró xi ma Le gis la tu ra. 

Por tan to, a Ban ca da do PMDB se ma ni fes ta fa -
vo ra vel men te à apro va ção do pro je to e con tra ri a men -
te à emen da do ilus tre Se na dor Ante ro Paes de Bar -
ros.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, como já ha via sido apro va da a ur gên cia para esse
pro je to, a úni ca pos si bi li da de que me res ta é so li ci tar
apo io à pro po si ção que faço no sen ti do de ser adi a da
para ama nhã a vo ta ção des ta ma té ria. Então, con sul -
to se os de ma is Lí de res es ta ri am de acor do com o
adi a men to da vo ta ção para ama nhã, ten do em vis ta
que a equi pe de tran si ção gos ta ria de exa mi nar me -

lhor esta ma té ria. É a con sul ta que faço, Sr. Pre si den -
te, aos de ma is Lí de res, nes ta tar de.

 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
vai con sul tar os Lí de res.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Lind berg Cury.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, es ta -
mos vi ven do os úl ti mos ins tan tes do ano vi gen te. Se
trans fe rir mos a vo ta ção des ta pro po si ção para ama -
nhã, ha ve rá um in con ve ni en te: di ver sos Se na do res
es ta rão nos seus Esta dos de ori gem tra tan do da di -
plo ma ção. Então, não de ve mos adi ar a apre ci a ção da
ma té ria, em face da exi güi da de de tem po.

 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Gos ta ria
de pres tar um es cla re ci men to às Srªs e aos Srs. Se -
na do res. Pres tem aten ção! Esta ma té ria só foi in se ri -
da ago ra na pa u ta por que a Pre si dên cia, como de
cos tu me, con sul tou os Lí de res. Per gun tei a to dos os
Lí de res da Casa se es ta vam de acor do que este pro -
je to fos se vo ta do hoje, e as Li de ran ças ma ni fes ta -
ram-se fa vo ra vel men te. Entre tan to, foi fe i to um pe di do 
so bre o qual só pos so de ci dir após ouvi-las. So li ci to a
aten ção da Casa para o que está ocor ren do. Os Lí de -
res afir ma ram, há dez mi nu tos, que a Mesa po de ria
vo tar este pro je to ain da hoje. Por tan to, vou aten der,
por li be ra li da de, o Se na dor Edu ar do Su plicy, con sul -
tan do ape nas os Lí de res da Casa. 

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor José
Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si -
den te, a ur gên cia para a ma té ria é pro du to de con -
sen so das Li de ran ças. Tra ta-se de pro je to de ini ci a ti -
va do Po der Exe cu ti vo, que con ce de re cur sos, cri an -
do um Fun do Cons ti tu ci o nal, para se rem apli ca dos na 
edu ca ção, na sa ú de e na se gu ran ça do Dis tri to Fe de -
ral. O Exe cu ti vo está, pois, to man do a ini ci a ti va de
alo car re cur sos para se to res im por tan tes da ca pi tal
da Re pú bli ca. Esta ma té ria, por tan to, de ve ria ser pa -
cí fi ca, tan to que foi ob je to de con sen so de Lí de res,
que con cor da ram com sua ur gên cia. Ama nhã, va mos
apre ci ar uma ma té ria po lê mi ca, a Me di da Pro vi só ria
nº 66, ati nen te à re for ma tri bu tá ria, que, cer ta men te,
vai con su mir a Ordem do Dia in te i ra. Há ma té ri as im -
por tan tes a se rem vo ta das ain da hoje, como a CIDE e 
a Lei Kan dir. Por con se guin te, não há ne nhu ma ra zão
para adi ar mos o pro je to para ama nhã, até pelo fato de 
já ter ha vi do con sen so pela ur gên cia da ma té ria.

De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  18 26509

    49DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O PFL, pois, man tém-se fa vo rá vel à vo ta ção do
pro je to no dia de hoje. 

 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Escla re -
ço que es tou abrin do uma ex ce ção, que não vou re -
pe tir mais.

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ro me -
ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no so li ci ta tam bém que a vo ta ção
ocor ra hoje.

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) – Sr. Pre -
si den te, a Li de ran ça do PMDB tam bém é fa vo rá vel a
que a ma té ria seja vo ta da hoje.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB tam bém gos ta ria de emi tir opi nião.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sim, mas 
V. Exª já se ma ni fes tou.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Ain da não.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Então,
vai ra ti fi car.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Não fui ins ta do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pois não.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, na re a li da de, eu gos ta ria até de cum pri -
men tar o emi nen te Se na dor Edu ar do Su plicy, que
sem pre é ze lo so com re la ção às pro pos tas que se vo -
tam aqui, prin ci pal men te quan do é de afo ga di lho,
como é o caso des ta. Re i te ro que esta pro pos ta foi
ob je to de con sen so na Câ ma ra dos De pu ta dos e o
que se apro vou foi o subs ti tu ti vo do De pu ta do Pe dro
Cel so, do PT. Como os Lí de res aqui es ce ram em que
o pro je to fos se apre ci a do hoje, o PTB co mun ga da
mes ma idéia. 

 O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, a V. Exª, emi nen te Se na dor
Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ape nas re gis tro que hou ve um ape lo da equi pe de
tran si ção e de al guns Par la men ta res do Dis tri to Fe de -
ral e agra de ço a con sul ta que V. Exª pro mo veu.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Eu é que

agra de ço.
 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -

ção o Pro je to de lei da Câ ma ra nº 108, de 2002, sem 
pre ju í zo da emen da. (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 apro vam o pro -
je to, nos ter mos dos pa re ce res, que i ram per ma ne cer
sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Em vo ta ção da Emen da nº 1, de Ple ná rio, que

tem pa re cer con trá rio. Obser vem V. Exªs que o pa re -
cer é con trá rio. Esta mos vo tan do a emen da.

Como vota o Lí der do PSDB?
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A

Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como

vota o Lí der do PFL?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL

vota “não”, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como

vota o Lí der do PMDB?
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – O

PMDB vota “não”, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como

vota o Lí der do PTB ?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O

PTB vota “não”, Sr. Pre si den te.
A emen da está re je i ta da e a ma té ria vai à san ção.

São os se guin tes o pro je to apro va do e
a emen da re je i ta da:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 108, DE 2002
(Nº 7.015/02, na Casa de ori gem)

Insti tui o Fun do Cons ti tu ci o nal do
Dis tri to Fe de ral – FCDF, para aten der o
dis pos to no in ci so XIV do art. 21 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Fun do Cons ti tu ci o nal

do Dis tri to Fe de ral – FCDF, de na tu re za con tá bil,
com a fi na li da de de pro ver os re cur sos ne ces sá ri os
à or ga ni za ção e ma nu ten ção da Po lí cia Ci vil, da Po -
lí cia Mi li tar e do Cor po de Bom be i ros Mi li tar do Dis -
tri to Fe de ral, bem como as sis tên cia fi nan ce i ra para
exe cu ção de ser vi ços pú bli cos de sa ú de e edu ca -
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ção, con for me dis pos to no in ci so XIV do art. 21 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 1º As do ta ções do FCDF para a  ma nu ten ção
da se gu ran ça pú bli ca e a as sis tên cia fi nan ce i ra para
a exe cu ção de ser vi ços pú bli cos de ve rão ser dis cri mi -
na das por ati vi da des es pe cí fi cas.

§ 2º A cri a ção de car gos, os re a jus tes ou van ta -
gens sa la ri a is ou qual quer ou tro tipo de be ne fí cio a
ser con ce di do aos ser vi do res e mi li ta res da Po lí cia Ci -
vil, da Po lí cia Mi li tar e do Cor po de Bom be i ros Mi li tar
do Dis tri to Fe de ral se rão re a li za dos por lei fe de ral, e
seus efe i tos fi nan ce i ros de ve rão ser acres ci dos às
do ta ções do FCDF.

§ 3º As fo lhas de pa ga men tos da Po lí cia Ci vil, 
da Po lí cia Mi li tar e do Cor po de Bom be i ros Mi li tar
do Dis tri to Fe de ral, cus te a das com re cur sos do Te -
sou ro Na ci o nal, de ve rão ser pro ces sa das atra vés
do sis te ma de ad mi nis tra ção de re cur sos hu ma nos 
do Go ver no Fe de ral, no pra zo má xi mo de cen to e
oi ten ta dias, con ta dos a par tir da pu bli ca ção des ta
Lei, sob pena de sus pen são ime di a ta da li be ra ção
dos re cur sos fi nan ce i ros cor res pon den tes.

Art. 2º A par tir de 2003, in clu si ve, o apor te anu al
de re cur sos or ça men tá ri os des ti na dos ao FCDF será
de R$2.900.000.000,00 (dois bi lhões e no ve cen tos
mi lhões de re a is), cor ri gi do anu al men te pela va ri a ção
da re ce i ta cor ren te lí qui da – RCL da União.

§ 1º Para efe i to do cál cu lo da va ri a ção de que
tra ta o ca put des te ar ti go, será con si de ra da a ra zão
en tre a RCL re a li za da:

I – no pe río do de doze me ses en cer ra do em ju -
nho do exer cí cio an te ri or ao do re pas se do apor te
anu al de re cur sos; e

II – no pe río do de doze me ses en cer ra do em ju -
nho do exer cí cio an te ri or ao re fe ri do no in ci so I.

§ 2º O cál cu lo da RCL para efe i to da cor re ção do
va lor a ser apor ta do ao FCDF no ano de 2003 le va rá
em con ta a ra zão en tre a re ce i ta acu mu la da re a li za da
en tre ju lho de 2001 e ju nho de 2002, e a re ce i ta acu -
mu la da re a li za da en tre ju lho de 2000 e ju nho de 2001.

Art. 3º Para os efe i tos do apor te de re cur sos ao
FCDF, se rão com pu ta das as do ta ções re fe ren tes à 
ma nu ten ção da se gu ran ça pú bli ca e à as sis tên cia fi -
nan ce i ra para exe cu ção de ser vi ços pú bli cos, con sig -
na das à uni da de or ça men tá ria “73.105 – Go ver no do
Dis tri to Fe de ral – Re cur sos sob Su per vi são do Mi nis -
té rio da Fa zen da”.

Art. 4º Os re cur sos cor res pon den tes ao FCDF
se rão en tre gues ao GDF até o dia 5 de cada mês, a
par tir de ja ne i ro de 2003, à ra zão de du o dé ci mos.

Art. 5º Fica cri a do o Co mi tê de Acom pa nha men -
to e Con tro le So ci al – CACS, com a se guin te com po -
si ção:

I – um re pre sen tan te do Po der Exe cu ti vo do
GDF;

II – um re pre sen tan te da Câ ma ra Le gis la ti va;
III – um re pre sen tan te do Mi nis té rio da Fa zen da;
IV – um re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co do

Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os;
V – três re pre sen tan tes da so ci e da de ci vil,

vin cu la dos a en ti da des de clas se, as so ci a ções,
con se lhos pro fis si o na is e ou tras ins ti tu i ções de
cada uma das áre as da se gu ran ça, sa ú de e edu -
ca ção.

§ 1º O man da to de cada re pre sen tan te é de dois 
anos, ve da da a re con du ção.

§ 2º Com pe te ao Go ver na dor do DF a no me a -
ção dos mem bros do CACS, in di ca dos por cada um
dos res pec ti vos ór gãos e en ti da des.

§ 3º Pe las ati vi da des exer ci das no CACS, seus
mem bros não se rão re mu ne ra dos.

§ 4º A Pre si dên cia ca be rá ao re pre sen tan te da
Câ ma ra Le gis la ti va do DF.

§ 5º O CACS será ins ta la do den tro de no má xi -
mo trin ta dias da pu bli ca ção des ta Lei.

Art. 6º Com pe te ao CACS:
I – fis ca li zar as trans fe rên ci as e as apli ca ções

dos re cur sos do FCDF, ten do aces so a qua is quer do -
cu men tos e in for ma ções so bre ele;

II – dar am pla pu bli ci da de, em
for ma com pre en sí vel para a so ci e da de, das

con clu sões de seus tra ba lhos;
III – ma ni fes tar-se pu bli ca men te so bre a ges tão

do Fun do, ofe re cen do su ges tões e re co men dan do
pro vi dên ci as às au to ri da des res pon sá ve is;

IV – dis por so bre sua or ga ni za ção e fun ci o na -
men to.

Art. 7º As des pe sas de pes so al e en car gos so ci -
a is efe tu a das com re cur sos do FCDF não se rão com -
pu ta das para efe i to do dis pos to no art. 169 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

Art. 8º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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EMENDA Nº 1-PLEN 
(PLC nº 108, de 2002)

Acres cen te-se o se guin te in ci so ao
art. 5º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
108, de 2002:

“Art. 5º  .................................................
VI – um re pre sen tan te do Se na do Fe -

de ral.”
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se 

à apre ci a ção do Re que ri men to nº 738, de 2002, de
ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 111, de 2002.

Cha mo a ten ção do pes so al da Ama zô nia.
Tra ta-se do Pro je to de Lei que dis põe so bre a

trans for ma ção da Fa cul da de de Ciên ci as Agrá ri as do
Pará em Uni ver si da de Fe de ral Ru ral da Ama zô nia e
dá ou tras pro vi dên ci as.

Em vo ta ção o re que ri men to.(Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.

 O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – 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. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Estou
aguar dan do a par ti ci pa ção de V. Exª e a do Ple ná rio
do Se na do Fe de ral, como um todo, para vo tar mos
este pro je to ain da hoje, ten do em vis ta que ele trans -
for ma a Fa cul da de de Ciên ci as Agrá ria do Pará em
Uni ver si da de Fe de ral Ru ral da Ama zô nia. Tra ta-se de
um pro je to apro va do tam bém na Câ ma ra dos De pu ta -
dos, por una ni mi da de. Te nho cer te za de que, com a
sua boa von ta de, com a sua li de ran ça, com o seu en -
tu si as mo, com a sua de di ca ção e de to dos os Se na -
do res, te re mos opor tu ni da de de vo tar ain da hoje,
nes ta tar de, essa ma té ria tão im por tan te para a Ama -
zô nia como um todo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Assim,
se o Ple ná rio não ti ver ob je ção, va mos vo tar a ma té ria 
ain da hoje. (Pa u sa.)

Não vejo ne nhu ma ob je ção do Ple ná rio.
Va mos co lo car a ma té ria em vo ta ção.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 111, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri -

men to nº 738, de 2002-art. 336, II)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 111, de
2002 (nº 5.832/2001, na Casa de ori gem),
que dis põe so bre a trans for ma ção da Fa cul -
da de de Ciên ci as Agrá ri as do Pará em Uni -
ver si da de Fe de ral Ru ral da Ama zô nia e dá
ou tras pro vi dên ci as.

(De pen den do de pa re ce res das Co -
mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, e de Edu ca ção).

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.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio,
para pro fe rir pa re cer pela Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

PARECER Nº 1.359, DE 2002 

 (De Ple ná rio)

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Para pro -
fe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, esse pro je to é um
so nho que se trans for ma em re a li da de, ten do em
vis ta que a Ama zô nia, como sem pre, é lem bra da,
é can ta da em pro sa e ver so, mas di fi cil men te to -
dos se unem para aten der à ne ces si da de da Ama -
zô nia e prin ci pal men te da área ru ral, da agro no -
mia, como nes se pro je to. A Fa cul da de de Ciên ci -
as Agrá ri as do Pará, uma uni ver si da de de ex ce -
lên cia, que tem dado uma con tri bu i ção mu i to im -
por tan te para a for ma ção de pro fis si o na is na área 
ru ral, téc ni ca, ci en tí fi ca, tem ago ra a vo ta ção de
sua trans for ma ção em Uni ver si da de Fe de ral Ru -
ral da Ama zô nia, que abran ge rá toda a Ama zô nia
e, com cer te za, será um gran de mar co na his tó ria
da Ama zô nia e do Bra sil. Por tan to, o pa re cer é fa -
vo rá vel.

 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re -
cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia 
é fa vo rá vel.

De sig no, ago ra, o ilus tre Se na dor Na bor Jú ni or
para emi tir o pa re cer da Co mis são de Edu ca ção.
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PARECER Nº 1.360, DE 2002 
(De Ple ná rio)

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Para
emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pro je to aten de às
re i vin di ca ções da clas se es tu dan til não ape nas do
Esta do do Pará, mas de toda a Ama zô nia. Além
dis so, visa trans for mar a Fa cul da de de Ciên ci as
Agrá ri as do Esta do do Pará em Uni ver si da de Fe -
de ral Ru ral da Ama zô nia, com uma abran gên cia
mu i to ma i or, por que, re al men te, aten de rá à cli en -
te la de to dos os Esta dos que in te gram a Ama zô nia
Le gal.

Por essa ra zão, como Re la tor da Co mis são de
Edu ca ção no ple ná rio, ma ni fes to-me fa vo ra vel men te
à apro va ção do pro je to.

 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, o pa re cer da Co mis são de Edu ca -
ção, pro fe ri do pelo ilus tre Se na dor Na bor Jú ni or,
tam bém é fa vo rá vel à apro va ção do pre sen te pro -
je to.

Com ple ta da a ins tru ção da ma té ria, pas sa-se à
dis cus são do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 111, de
2002, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)

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

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam nos
ter mos dos pa re ce res 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 DE CÂMARA Nº 111, DE 2002 
(Nº 5.832/2001, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a trans for ma ção da
Fa cul da de de Ciên ci as Agrá ri as do Pará
em Uni ver si da de Fe de ral Ru ral da Ama -
zô nia e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica cri a da a Uni ver si da de Fe de ral Ru -

ral da Ama zô nia, por trans for ma ção da Fa cul da de
de Ciên ci as Agrá ri as do Pará, su ces so ra da Esco -

la de Agro no mia da Ama zô nia, cri a da pelo De cre -
to-Lei nº 8.290, de 5 de de zem bro de 1945, trans -
for ma da em Au tar quia de Re gi me Espe ci al pelo
De cre to nº 70.686, de 7 de ju nho de 1972, com
sede e foro no Mu ni cí pio de Be lém, ca pi tal do Esta -
do do Pará, vin cu la da ao  Mi nis té rio da Edu ca ção.

Art. 2º A Uni ver si da de Fe de ral Ru ral da Ama -
zô nia, es pe ci a li za da em ciên ci as agrá ri as, go za rá
de au to no mia di dá ti co-ci en tí fi ca, dis ci pli nar, ad mi -
nis tra ti va e de ges tão fi nan ce i ra e pa tri mo ni al, nos
ter mos da Lei nº 5.540, de 28 de no vem bro de
1968.

Art. 3º A Uni ver si da de Fe de ral Ru ral da Ama -
zô nia, ob ser van do o prin cí pio de in dis so ci a bi li da -
de en tre o en si no, pes qui sa e ex ten são, or ga ni za -
rá sua es tru tu ra e for ma de fun ci o na men to nos
ter mos des ta Lei, de sua Estru tu ra Re gi men tal,
de seu Re gi men to Ge ral e das nor mas le ga is per -
ti nen tes.

Pa rá gra fo úni co. Enquan to não fo rem apro va dos 
a Estru tu ra Re gi men tal e o Re gi men to Ge ral, na for -
ma pre vis ta na le gis la ção, a Uni ver si da de Fe de ral Ru -
ral da Ama zô nia será re gi da pelo Re gi men to da Fa -
cul da de de Ciên cia Agrá ria do Pará, no que cou ber, e
pela le gis la ção fe de ral de en si no.

Art. 4º Pas sam a in te grar a Uni ver si da de Fe de -
ral Ru ral da Ama zô nia, sem so lu ção de con ti nu i da de,
in de pen den te men te de qual quer for ma li da de, as uni -
da des exis ten tes e os res pec ti vos cur sos, de to dos os 
ní ve is, atu al men te mi nis tra dos pela Fa cul da de de
Ciên ci as Agrá ri as do Pará.

Pa rá gra fo úni co. Os alu nos re gu lar men te ma -
tri cu la dos nos cur sos ora trans fe ri dos pas sam
igual men te a in te grar o cor po dis cen te da Uni ver si -
da de Fe de ral Ru ral da Ama zô nia, in de pen den te -
men te de adap ta ção ou qual quer ou tra exi gên cia
for mal.

Art. 5º Fi cam trans fe ri dos para a Uni ver si da -
de Fe de ral Ru ral da Ama zô nia to dos os ser vi do res
per ten cen tes ao Qu a dro de Pes so al da Fa cul da de
de Ciên ci as Agrá ri as do Pará, com os res pec ti vos
car gos efe ti vos, man ti dos to dos os di re i tos e van -
ta gens le gal men te ad qui ri dos e atu al men te per ce -
bi dos.

Art. 6º São trans fe ri dos para a Uni ver si da de
Fe de ral Ru ral da Ama zô nia, doze car gos de Di re ção
(CD), sen do um CD-2, um CD-3 e dez CD-4, bem
como qua ren ta e duas Fun ções Gra ti fi ca das, sen do
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onze FG-l, duas FG-2, seis FG-3, tre ze FG-4, duas
FG-6 e oito FG-7, per ten cen tes à es tru tu ra de car gos
em Co mis são e Fun ções Gra ti fi ca das da Fa cul da de
de Ciên ci as Agrá ri as do Pará, na for ma do Ane xo I
des ta Lei.

Art. 7º Fi cam cri a dos na Uni ver si da de Fe de ral
Ru ral da Ama zô nia qua tro car gos de Di re ção, sen do
um CD-1 e três CD-3, na for ma do Ane xo II des ta Lei,
por trans for ma ção de cin co Car gos de Di re ção CD-4
e seis Fun ções Gra ti fi ca das FG-l, na for ma do ane xo
II des ta Lei.

Art. 8º Fi cam cri a dos os car gos de Re i tor e Vice- 
Re i tor da Uni ver si da de Fe de ral Ru ral da Ama zô nia.

Art. 9º Fi cam ex tin tos os car gos de Di re tor e
Vice-Di re tor da Fa cul da de de Ciên ci as Agrá ri as do
Pará.

Art. 10. O Qu a dro de Car gos em Co mis são e
Fun ções de Con fi an ça da Uni ver si da de Fe de ral Ru ral 
da Ama zô nia será o cons tan te do Ane xo III des ta Lei.

Art. 11. A ad mi nis tra ção su pe ri or da Uni ver si -
da de Fe de ral Ru ral da Ama zô nia será exer ci da
pelo Re i tor e pelo Con se lho Uni ver si tá rio, no âm bi -
to de suas res pec ti vas com pe tên ci as, a se rem de -
fi ni das na Estru tu ra Re gi men tal e no Re gi men to
Ge ral.

§ 1º A Pre si dên cia do Con se lho Uni ver si tá rio
será exer ci da pelo Re i tor da Uni ver si da de Fe de ral
Ru ral da Ama zô nia.

§ 2º A Estru tu ra Re gi men tal da Uni ver si da de 
Fe de ral Ru ral da Ama zô nia dis po rá so bre a for ma
de es co lha e o man da to do Re i tor, bem como so -
bre a com po si ção e as com pe tên ci as do Con se lho 
Uni ver si tá rio, de acor do com a le gis la ção per ti -
nen te.

§ 3º O Vice-Re i tor, no me a do de acor do com a
le gis la ção per ti nen te, subs ti tu i rá o Re i tor em suas fal -
tas ou im pe di men tos le ga is e/ou tem po rá ri os.

Art. 12. O Pa tri mô nio da Uni ver si da de Fe de ral
Ru ral da Ama zô nia será cons ti tu í do:

I – pe los bens e di re i tos que in te gram o pa tri mô -
nio da Fa cul da de de Ciên ci as Agrá ri as do Pará, os
qua is fi cam au to ma ti ca men te trans fe ri dos, sem re -
ser vas ou con di ções, à Uni ver si da de Fe de ral Ru ral da 
Ama zô nia.

II – pe los bens e di re i tos que a Uni ver si da de vier 
a ad qui rir;

III – pe las do a ções ou le ga dos que re ce ber;
IV – por in cor po ra ções que re sul te de ser vi ços

re a li za dos pela Uni ver si da de.
§ 1º Os atos a que se re fe re este ar ti go com -

pre en de rão o tom ba men to, a ava li a ção e to dos os

que se re la ci o na rem com a in te gra ção dos bens e
di re i tos enu me ra dos nos in ci sos I a IV des te ar ti go, 
ao pa tri mô nio da Uni ver si da de Fe de ral Ru ral da
Ama zô nia, sem ônus para esta, me di an te es cri tu ra 
pú bli ca.

§ 2º Os bens e di re i tos da Uni ver si da de Fe de ral
Ru ral da Ama zô nia se rão uti li za dos ou apli ca dos, ex -
clu si va men te, para a con se cu ção de seus ob je ti vos,
não po den do ser ali e na dos a não ser nos ca sos e
con di ções per mi ti dos em lei.

Art. 13. Os re cur sos fi nan ce i ros da Uni ver si da de 
Fe de ral Ru ral da Ama zô nia se rão pro ve ni en tes de:

I – do ta ção que lhe for anu al men te con sig na da
no Orça men to da União;

II – do a ções, au xí li os e sub ven ções que lhe ve -
nham a ser fe i tos ou con ce di dos pela União, Esta dos
e mu ni cí pi os ou por qua is quer en ti da des, pú bli cas ou
pri va das;

III – re mu ne ra ção por ser vi ços pres ta dos a en ti -
da des pú bli cas ou par ti cu la res, me di an te acor dos,
con vê ni os ou con tra tos es pe cí fi cos;

IV – ta xas, anu i da des e emo lu men tos que fo rem 
co bra dos pela pres ta ção de ser vi ços edu ca ci o na is,
com ob ser vân cia da le gis la ção per ti nen te;

V – re sul ta dos de ope ra ções de cré di to e ju ros
ban cá ri os, nos ter mos da lei;

VI – re ce i tas even tu a is;
VII – sal do de exer cí ci os an te ri o res.
Art. 14. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a pra -

ti car os atos e ado tar me di das que se fi ze rem ne ces -
sá ri as à efe ti va ção do dis pos to nes ta Lei.

Art. 15. As do ta ções or ça men tá ri as ne ces sá ri as
ao aten di men to dos en car gos de cor ren tes da apli ca -
ção des ta Lei cor re rão à con ta do or ça men to apro va -
do para a Fa cul da de de Ciên ci as Agrá ri as do Pará,
nes te exer cí cio.

Art. 16. Enquan to não se efe ti var a im plan ta -
ção da es tru tu ra or ga ni za ci o nal da Uni ver si da de,
na for ma de sua Estru tu ra Re gi men tal e do seu Re -
gi men to Ge ral, os car gos de Re i tor e de Vice-Re i -
tor se rão pro vi dos pro tem po re, pelo Mi nis té rio da
Edu ca ção.

Art. 17. O Mi nis té rio da Edu ca ção, no pra zo de
cen to e oi ten ta dias da pu bli ca ção des ta Lei, to ma rá
as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para a ela bo ra ção da
Estru tu ra Re gi men tal e do Re gi men to Ge ral da Uni -
ver si da de Fe de ral Ru ral da Ama zô nia, a se rem apro -
va dos pela ins tân cia pró pria, na for ma da le gis la ção
per ti nen te.

Art. 18. Esta Lei en tra e vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.a
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 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 741, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do dis pos to no art. 218 do Re gi men -

to Inter no, re que i ro a in ser ção em Ata de voto de pro -
fun do pe sar pelo fa le ci men to, ocor ri do hoje, na ci da -
de do Rio de Ja ne i ro, do ju ris ta, ex-mi nis tro do Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral e Aca dê mi co, Evan dro Lins e Sil -
va, com apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia e à
Aca de mia Bra si le i ra de Le tras.

Sala das Ses sões, 17 de de zem bro de 2002. –
José Sar ney.

REQUERIMENTO Nº 742, 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 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, à Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil e à Aca de mia Bra si le i ra de Le tras, bem como se
faça um mi nu to de si len cio, pelo fa le ci men to do ju ris ta e
aca dê mi co Evan dro Lins e Sil va, fa le ci do hoje às 5h45,
na Clí ni ca São Vi cen te, no Rio de Ja ne i ro.

Jus ti fi ca ção

Evan dro Lins e Sil va tor nou-se ce le bre por sua
atu a ção po lí ti ca em de fe sa dos pos tu la dos da de mo -
cra cia e na luta pela re de mo cra ti za ção do país. Era
con si de ra do um dos ma i o res cri mi na lis tas bra si le i ros. 
Foi cor res pon den te da ONU no Bra sil para ma té ria
pe nal e pe ni ten ciá ria. Pro cu ra dor Ge ral da Re pú bli ca
e Che fe do Ga bi ne te Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli -
ca, no go ver no João Gou lart, en tre 1961 e 1963. Foi
tam bém Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res e Mi nis tro
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral – de se tem bro de 1963
a ja ne i ro de 1969, quan do foi apo sen ta do, com base
no Ato Insti tu ci o nal nº 5, de 13 de de zem bro de 1968.
Evan dro Lins e Sil va tam bém foi fun da dor do Par ti do
So ci a lis ta Bra si le i ro, em 1947, jun ta men te com João
Man ga be i ra, Her mes Lima, Do min gos Ve las co, Alceu 
Ma ri nho Rego, Ru bem Bra ga e Joel Sil ve i ra. Escre -
veu os li vros “A De fe sa tem a Pa la vra”, “Arca de Gu ar -
da dos” e “O Sa lão dos Pas sos Per di dos”, em que fez
um apa nha do dos prin ci pa is mo men tos de sua jor na -
da pro fis si o nal. Ele i to para a Aca de mia Bra si le i ra de
Le tras (ABL), em 16 de abril de 1998, aos 86 anos,

Lins e Sil va to mou pos se em 11 de agos to, data em
que es co lheu por ser a da fun da ção dos cur sos ju rí di -
cos no Bra sil. Ao to mar pos se, fez um dis cur so em
que pro cu rou es ta be le cer a apro xi ma ção en tre os ad -
vo ga dos e a casa fun da da por Ma cha do de Assis,
lem brou os vá ri os ju ris tas que fi ze ram e fa zem par te
da aca de mia, ci tan do de Rui Bar bo sa a Oscar Dias
Cor rêa. Como ad vo ga do Evan dro Lins e Sil va de fen -
deu pre sos po lí ti cos do Re gi me Mi li tar de 1964 e lu tou 
pela re de mo cra ti za ção do país. Em 1992, des ta -
cou-se na che fia da Ban ca de Advo ga dos de acu sa -
ção do ex-pre si den te Fer nan do Col lor de Mel lo, no
pro ces so do Impe ach ment. A úl ti ma hon ra ria lhe foi
pres ta da pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so ao no me ar-lhe Con se lhe i ro da Re pú bli ca.

Pelo in con tes tá vel pa pel que exer ceu no na his -
tó ria re cen te do país e pela ex cep ci o nal con tri bu i ção
que deu à cul tu ra ju rí di ca na ci o nal, Evan dro Lins 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.

Sala das ses sões, 17 de de zem bro de 2002. –
Oli vir Ga bar do.

REQUERIMENTO Nº 743, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 218 do Re gi men to Inter no do 

Se na do Fe de ral, re que i ro à Vos sa Exce lên cia a in ser -
ção em ata de voto de pe sar, pelo fa le ci men to do no -
tá vel ju ris ta Evan dro Lins e Sil va, ocor ri do no dia de
hoje (17-12-02), na ci da de do Rio de Ja ne i ro.

Sala das Ses sões, 17 de de zem bro de 2002. –
Ro ber to Sa tur ni no.

REQUERIMENTO Nº 744, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos dos ar ti gos 218 e 219 do

Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a in ser ção em 
ata de voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to do ju -
ris ta e aca dê mi co Evan dro Lins e Sil va, ocor ri do no
dia de hoje, 17 de de zem bro, aos 90 anos.

Jus ti fi ca ção

Evan dro Lins e Sil va, so freu uma que da quan do
ten ta va en trar em um car ro, após de sem bar car no Ae ro -
por to San tos Du mont. Evan dro vol ta va de Bra sí lia, onde
ha via sido no me a do Con se lhe i ro da Re pú bli ca pelo pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. O ju ris ta es ta va in -
ter na do des de quin ta-fe i ra pas sa da, após ter sido ope ra -
do de tra u ma tis mo cra ni a no no Hos pi tal Sou za Agui ar.
Na ma dru ga da de sex ta-fe i ra o ad vo ga do foi trans fe ri do
para a Clí ni ca São Vi cen te, onde en trou em coma.
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O cor po do ju ris ta será ve la do na Aca de mia Bra -
si le i ra de Le tras, onde ocu pa va a ca de i ra de nú me ro
um. Ele de i xa qua tro fi lhos, 11 ne tos e dez bis ne tos.

O ad vo ga do Evan dro Lins e Sil va, de 90 anos,
70 de les mi li tan do nos tri bu na is, nun ca teve medo de
na dar con tra a maré. Na dé ca da de 40, du ran te o
Esta do Novo, de fen deu mais de 1.000 pre sos po lí ti -
cos. No pe río do da di ta du ra mi li tar, como mi nis tro do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF), con ce deu ha be as
cor pus que de sa gra da ram aos mi li ta res. Em 1979, foi 
alvo de crí ti cas fe mi nis tas ao de fen der Doca Stre et,
na mo ra do e as sas si no de Ânge la Di niz. Em 1992,
des ta cou-se na che fia da ban ca de ad vo ga dos de
acu sa ção do ex-pre si den te Fer nan do Col lor de Mel lo, 
ten do sido o au tor do pe di do de im pe ach ment do
ex-pre si den te.

Em 1947, de fen deu no Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral o de sem bar ga dor Edgard de Sou za Car ne i ro, pre -
si den te em exer cí cio do Tri bu nal de Jus ti ça da Ba hia,
acu sa do de ho mi cí dio do ad vo ga do Otá vio Bar re to.
Em 1969, re di giu a de fe sa do se na dor Nel son Car ne i -
ro, acu sa do de ten ta ti va de ho mi cí dio con tra o de pu -
ta do Está cio Sot to Ma i or.

Foi cor res pon den te da ONU no Bra sil para ma té -
ria pe nal e pe ni ten ciá ria, pro cu ra dor ge ral da Re pú bli ca
e che fe do Ga bi ne te Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
no go ver no João Gou lart, en tre 1961 e 1963. Foi tam -
bém mi nis tro das Re la ções Exte ri o res e mi nis tro do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral – de se tem bro de 1963 a ja ne i ro 
de 1969, quan do foi apo sen ta do, com base no Ato Insti -
tu ci o nal nº 5, de 13 de de zem bro de 1968.

Evan dro Lins e Sil va tam bém foi fun da dor do Par -
ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, em 1947, jun ta men te com
João Man ga be i ra, Her mes Lima, Do min gos Ve las co,
Alceu Ma ri nho Rego, Ru bem Bra ga e Joel Sil ve i ra.

Escre veu os li vros “A De fe sa tem a Pa la vra”,
“Arca de Gu ar da dos” e “O Sa lão dos Pas sos Per di -
dos”, em que fez um apa nha do dos prin ci pa is mo -
men tos de sua jor na da pro fis si o nal.

Ele i to para a ABL em 16 de abril de 1998, aos 86 
anos, Lins e Sil va to mou pos se em 11 de agos to, data
em que es co lheu por ser a da fun da ção dos cur sos ju -
rí di cos no Bra sil.

Ao to mar pos se, fez um dis cur so em que pro cu -
rou es ta be le cer a apro xi ma ção en tre os ad vo ga dos e
a casa fun da da por Ma cha do de Assis, lem brou os
vá ri os ju ris tas que fi ze ram e fa zem par te da aca de -
mia, ci tan do de Rui Bar bo sa a Oscar Dias Cor rêa. O
ju ris ta de i xa qua tro fi lhos, 11 ne tos e dez bis ne tos.

Atu al men te, di an te da vi o lên cia e do cri me or ga ni -
za do que cres cem no país, vol tou a ser po lê mi co ao de -

fen der a des cri mi na li za ção das dro gas. “O trá fi co aca -
ba ria em pou co tem po, e a vi o lên cia que ele gera tam -
bém”, dis se, es pan ta do com os atos de ter ro ris mo que
es tão acon te cen do, em es pe ci al no Rio de Ja ne i ro.

Sala das Ses sões, 17 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Edu ar do Su plicy – José Edu ar do Du tra –
Tião Vi a na – Ma ri na Sil va – Ro ber to Sa tur ni no –
Ge ral do Cân di do – Emí lia Fer nan des – He lo í sa
He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se -
na do res, es ses re que ri men tos têm a mes ma fi na li da -
de e de pen dem de vo ta ção, em cujo en ca mi nha men -
to po de rão fa zer uso da pa la vra os Srs. Se na do res
que o de se ja rem.

Para en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra
ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a mul ti pli ci da -
de de re que ri men tos, de ini ci a ti va de vá ri os dos mais
ilus tres co le gas, para que o Se na do re gis tre o seu
voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to des ta fi gu ra
exem plar que foi Evan dro Lins e Sil va, diz per fe i ta -
men te do sen ti men to que nos en vol ve a to dos: sen ti -
men to de ver da de i ro luto na ci o nal, ten do em vis ta a
gran de za, a di men são des ta per so na li da de de bra si -
le i ro que foi Evan dro Lins e Sil va.

A meu ver, Sr. Pre si den te – e opor tu na men te
ha ve rei de re que rer isto –, ca be ria a re a li za ção de
uma ses são so le ne de ho me na gem a Evan dro Lins e
Sil va por tudo o que ele re pre sen tou, seja nas le tras
ju rí di cas, seja na vida po lí ti ca, que sou be exer cer com 
ple ni tu de da sua ci da da nia, ten do sido so ci a lis ta his -
tó ri co de fi ni do, as su mi do como tal, seja como de fen -
sor de tan tos bra si le i ros, que ti ve ram nele o re cur so
da sua sal va ção em ca sos ex tre ma men te de li ca dos.

Sr. Pre si den te, é uma fi gu ra a quem o Bra sil de -
vo tou uma ad mi ra ção mu i to gran de. Onde apa re cia,
Evan dro Lins e Sil va co lhia re ve rên ci as, apla u sos e
so li da ri e da de de todo tipo. Vi a ja ra de Bra sí lia para o
Rio de Ja ne i ro. Em Bra sí lia, re ce be ra uma ho me na -
gem, jus tís si ma ho me na gem, do Pre si den te da Re pú -
bli ca. E eis que um aci den te o vi ti ma de ma ne i ra fa tal.
Foi uma des sas iro ni as do des ti no que não se com -
pre en de, por que os ho mens nun ca en ten dem per fe i -
ta men te os de síg ni os de Deus. E aqui fica o nos so pe -
sar re al men te pro fun do.

Não vou dis ser tar so bre a vida e a bi o gra fia de
Evan dro Lins, por que acre di to que o Se na do deve fa -
zer uma ses são es pe ci al de ho me na gem; mas, em
nome dos so ci a lis tas bra si le i ros, em nome do povo do 
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Rio de Ja ne i ro, da Na ção bra si le i ra e mes mo de todo
o Se na do, uma vez que são mu i tos os re que ri men tos
com o mes mo ob je ti vo, que ro de i xar re gis tra das as
ex pres sões des se sen ti men to mu i to las ti mo so, sen ti -
men to de in con for mi da de mes mo com a per da des te
gran de bra si le i ro que foi Evan dro Lins e Sil va.

 O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ) 
– Sr. Pre si den te, con ce de-me V. Exª a pa la vra?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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, Srªs e Srs. Se na do res, pou cas pes -
so as num país con se guem esse es ta do, que não de i -
xa de ser um es ta do de gra ça, de se co lo car aci ma do
bem e do mal e de se trans for mar em una ni mi da de.
Para isso, é ne ces sá rio co e rên cia na vida e tam bém
tem po de vida, por que as pes so as aca bam por de fe rir 
aos ho mens ido sos, quan do es tes têm uma vida rica,
um res pe i to e uma so li da ri e da de que não se con se -
guem en tre os 30 e os 70 anos. Pa re ce que o ser hu -
ma no nes sa fa i xa etá ria está de tal ma ne i ra em bre -
nha do nas lu tas que, du ran te a ba ta lha, nin guém se
lem bra de lhe dar me da lhas.

Aque les que pas sam por den tro da luta, que pas -
sam por den tro das con tra di ções, das di fi cul da des e
saem adi an te su pe ri o res, ge ne ro sos, lu mi no sos aca -
bam ob ten do este ga lar dão raro num país, que é o de
so bre pa i rar so bre os as pec tos me no res da vida e ser
des ta ca do exa ta men te nos seus as pec tos ma i o res.

Acom pa nho Evan dro des de meus tem pos de
en can ta do es tu dan te de Di re i to. A mi nha ge ra ção ia
para o Tri bu nal do Júri as sis tir a al guns ad vo ga dos,
en tre eles, e tal vez prin ci pal men te, Evan dro Lins e Sil -
va. Assis tía mos tam bém a Ro me ro Neto e Alfre do
Tran jan, ho mens nas ci dos nos anos 10, for ma dos nos 
anos 20, e em gran de ação nos anos 40, 50 e 60 na
mi li tân cia do Fó rum Cri mi nal do Rio de Ja ne i ro.

Co nhe ço Evan dro dos tem pos do Go ver no João 
Gou lart em que bri lhou tam bém como Pro cu ra dor e
deu a sua for ça àque le pro je to das re for mas, que, se
fe i tas na que la épo ca, sem a in ter ven ção nor te-ame ri -
ca na no gol pe de 64, sem os ra di ca lis mos da Gu er ra
Fria, já te ria le va do o Bra sil a uma si tu a ção so ci al bem 
me lhor, pa ra le la ao seu de sen vol vi men to.

De po is o Evan dro ma du ro, li ber tá rio, ho mem
que, se gun do ele mes mo dis se, só uma vez na vida
abriu mão de fa zer de fe sas: quan do deu a sua con tri -
bu i ção ao pro ces so de cas sa ção do Pre si den te Fer -
nan do Col lor de Mel lo. Se gun do ele, foi a úni ca vez na 
vida em que sua ação não foi a de de fen der al guém. É 

pre ci so me di tar a esse res pe i to. Aí está o gran de sen -
ti do pou co com pre en di do do ad vo ga do, do ho mem do 
Di re i to, por que é um dos prin ci pa is pon tos da cul tu ra
ju rí di ca a cer te za de que seja quem for, em que si tu a -
ção for, tem o di re i to de de fe sa. Esse mes mo di re i to
de de fe sa que exi gi mos na po lí ti ca, que a nos sa
Cons ti tu i ção con sa gra, tem ori gem no Di re i to, tem ori -
gem no di re i to de de fe sa in di vi du al, ain da que ca u sas
mu i tas ve zes se jam fe i tas sem que a con cor dân cia in -
ter na dos ad vo ga dos se dê como cri me re al men te fe i -
to ou com o de li to. E quan tas e quan tas ve zes um
gran de ad vo ga do como Evan dro re co nhe cia a cul pa -
bi li da de. E como ope ra va? Na di mi nu i ção da pena.

Evan dro, quan do se dis cu tiu pela pri me i ra vez o
novo Có di go Pe nal, foi um de fen sor in tran si gen te da
vida, co lo can do-se con trá rio à pena de mor te, que,
na que le mo men to, ten do em vis ta a vi o lên cia, pa re cia 
ser uma von ta de da so ci e da de bra si le i ra. Ele mes mo,
com a sua au to ri da de, di zia, com mu i ta cla re za: “Se a
nin guém está fa cul ta do o di re i to de ti rar a vida, tam -
bém ao Esta do esse di re i to não se fa cul ta rá, por que a 
vida em prin cí pio é um bem em si mes mo”.

Enfim, Sr. Pre si den te, a hora não é para de lon gas, 
por que a fi gu ra de Evan dro é uma fi gu ra su pe ri or. Nós
que fo mos seus dis cí pu los, não alu nos di re ta men te, ad -
mi ra do res, ami gos in clu si ve, e que ti ve mos a opor tu ni -
da de de vê-lo em tan tas e tan tas par ti ci pa ções na vida
bra si le i ra, fi ca mos to dos pas sa dos com a sua mor te,
par ti cu lar men te pelo modo como ocor reu.

O Ae ro por to San tos Du mont tem uma es pé cie de
cal ça dão, com um piso enor me, des ne ces sá rio, que
pode ca u sar que das. E ali ele caiu, no dia em que vol ta -
va de um re co nhe ci men to na ci o nal fe i to pelo Pre si den te 
da Re pú bli ca – um re co nhe ci men to do Esta do bra si le i -
ro, não da pes soa do Pre si den te da Re pú bli ca –, com a
in ser ção do seu nome no Con se lho da Re pú bli ca, o ór -
gão mais ele va do des ta Re pú bli ca.

Por tan to, a per da de Evan dro deve ser me di ta da 
como a per da de al guém ca paz de ser fiel a si mes mo, 
ao seu des ti no, à sua pro fis são, ao seu país, à sua
hon ra dez pes so al. Isso con sa gra uma vida, uma vida
que se tor na exem plo para to dos os bra si le i ros.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
 O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

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

a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP. Para

en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Evan -
dro Lins e Sil va so freu uma que da quan do ten ta va en -
trar num car ro, após de sem bar car no Ae ro por to San tos
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Du mont. Evan dro vol ta va de Bra sí lia, onde ha via sido
no me a do Con se lhe i ro da Re pú bli ca pelo Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so. O ju ris ta es ta va in ter na do
des de quin ta-fe i ra pas sa da, após ter sido ope ra do de
tra u ma tis mo cra ni a no no Hos pi tal Sou za Agui ar. Na ma -
dru ga da de sex ta-fe i ra, o ad vo ga do foi trans fe ri do para
a Clí ni ca São Vi cen te e en trou em coma.

O cor po do ju ris ta será ve la do na Aca de mia Bra -
si le i ra de Le tras, onde ocu pa va a ca de i ra de nú me ro
um. Ele de i xa qua tro fi lhos, onze ne tos e dez bis ne tos.

O bri lhan te ad vo ga do Evan dro Lins e Sil va, de 90
anos, 70 de les mi li tan do nos tri bu na is, nun ca teve medo 
de na dar con tra a maré. Na dé ca da de 40, du ran te o
Esta do Novo, de fen deu mais de mil pre sos po lí ti cos. No
pe río do da di ta du ra mi li tar, como mi nis tro do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, con ce deu ha be as cor pus que de sa -
gra da ra aos mi li ta res. Em 1979, foi alvo de crí ti cas fe mi -
nis tas ao de fen der Doca Stre et, na mo ra do e as sas si no
de Ânge la Di niz. Em 1992, des ta cou-se na che fia da
ban ca de ad vo ga dos de acu sa ção do ex-Pre si den te
Fer nan do Col lor de Mel lo, ten do sido o au tor do pe di do
de im pe ach ment do ex-Pre si den te. To dos nós Se na do -
res, na que le dia de de zem bro de 1992, pu de mos ver
sua co ra gem, sua as ser ti vi da de, seu bri lhan tis mo como 
ad vo ga do nes sa ca u sa.

Em 1947, de fen deu no Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral o de sem bar ga dor Edgard de Sou za Car ne i ro, pre -
si den te em exer cí cio do Tri bu nal de Jus ti ça da Ba hia,
acu sa do de ho mi cí dio do ad vo ga do Otá vio Bar re to.
Em 1969, re di giu a de fe sa do Se na dor Nel son Car ne i -
ro, acu sa do de ten ta ti va de ho mi cí dio con tra o De pu -
ta do Está cio Sot to Ma i or.

Foi cor res pon den te da ONU no Bra sil para ma -
té ria pe nal e pe ni ten ciá ria, Pro cu ra dor-Ge ral da Re -
pú bli ca e che fe do Ga bi ne te Ci vil da Pre si dên cia da
Re pú bli ca no Go ver no João Gou lart, en tre 1961 e
1963. Foi tam bém Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res e
Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, de se tem bro
de 1963 a ja ne i ro de 1969, quan do foi apo sen ta do,
com base no Ato Insti tu ci o nal nº 5, de 13 de de zem -
bro de 1968.

Evan dro Lins e Sil va foi tam bém fun da dor do Par -
ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, em 1947, jun ta men te com
João Man ga be i ra, Her mes Lima, Do min gos Ve las co,
Alceu Ma ri nho Rego, Ru bem Bra ga e Joel Sil ve i ra.

Escre veu os li vros A De fe sa tem a Pa la vra, Arca
de Gu ar da dos e O Sa lão dos Pas sos Per di dos, em
que fez um apa nha do dos prin ci pa is mo men tos de
sua jor na da pro fis si o nal.

Ele i to para a ABL em 16 de abril de 1998, aos 86 
anos, Lins e Sil va to mou pos se em 11 de agos to, data

em que es co lheu por ser a da fun da ção dos cur sos ju -
rí di cos no Bra sil.

Ao to mar pos se, fez um dis cur so em que pro cu -
rou es ta be le cer a apro xi ma ção en tre os ad vo ga dos e
a casa fun da da por Ma cha do de Assis, lem brou os
vá ri os ju ris tas que fi ze ram e fa zem par te da Aca de -
mia, ci tan do de Rui Bar bo sa a Oscar Dias Cor rêa.

Atu al men te, di an te da vi o lên cia e do cri me or ga -
ni za do que cres cem no País, vol tou a ser po lê mi co ao
de fen der a des cri mi na li za ção das dro gas. “O trá fi co
aca ba ria em pou co tem po e a vi o lên cia que ele gera
tam bém”, dis se, es pan ta do que es ta va com os atos
de ter ro ris mo que es tão ocor ren do, em es pe ci al no
Rio de Ja ne i ro.

A con tri bu i ção, até os úl ti mos dias, de Evan dro
Lins e Sil va para o País, para o pen sa men to ju rí di co
foi ex tra or di ná ria, Sr. Pre si den te. Sua ma ni fes ta ção
mais re cen te, uma en tre vis ta dada à re vis ta IstoÉ a
res pe i to da des cri mi na li za ção das dro gas, me re ce de
to dos nós Se na do res uma pro fun da re fle xão, um es -
tu do. Te nho a con vic ção de que, na pró xi ma le gis la tu -
ra, es ta rá vivo o pen sa men to de Evan dro Lins e Sil va,
bem como sua con tri bu i ção so bre essa e tan tas ou -
tras ma té ri as.

A nos sa ho me na gem a esse ex tra or di ná rio bra -
si le i ro, Sr. Pre si den te.

 O SR. OLIVIR GABARDO (Blo co/PSDB – PR)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Oli vir Ga bar do.

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, as so cio-me
às ho me na gens que a Casa, por meio de seus emi -
nen tes Se na do res, pres ta à gran de fi gu ra de Evan dro
Lins e Sil va.

Ju ris ta e fi gu ra no tá vel, não ape nas nos úl ti mos
anos. Cer ta men te, a Na ção co nhe ceu bem a sua bra -
vu ra, a sua com pe tên cia ju rí di ca, es pe ci al men te em
ma té ria cri mi nal.

Lem bro-me, ain da jo vem aca dê mi co de Di re i to,
que Evan dro Lins e Sil va, ten do com pa re ci do à nos sa
fa cul da de para uma pa les tra, emo ci o nou to dos os es -
tu dan tes e in flu iu, de ci si va men te, no sen ti do de que
eu abra ças se a car re i ra de Di re i to no ramo cri mi nal.

Devo di zer, Sr. Pre si den te, que, como nós, a Na -
ção toda la men ta essa per da, de for ma bru tal, como
se deu o aci den te que so freu Evan dro Lins e Sil va.

A atu a ção de S. Exª não foi ape nas con tra um
re gi me de di ta du ra nes te País. Tam bém, du ran te o
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pe río do Var gas, teve uma atu a ção fir me em fa vor da
de mo cra cia e dos di re i tos do ser hu ma no.

Por tudo isso, Sr. Pre si den te, os ver da de i ros de -
mo cra tas des te País la men tam pro fun da men te o de -
sa pa re ci men to de Evan dro Lins e Sil va, com a ida de
de 90 anos e ain da lú ci do.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
é pe que na a ho me na gem que se pres ta hoje a esse
gran de bra si le i ro, que teve a fe li ci da de de ori en tar até
mes mo ór gãos das Na ções Uni das no cam po pe ni -
ten ciá rio, no cam po do Di re i to Pe nal. Tí nha mos a in -
ten ção de pe dir a con vo ca ção de uma ses são es pe ci -
al para uma ho me na gem mais pro fun da, mais sen ti da 
do povo bra si le i ro e des ta Casa ao gran de ju ris ta
Evan dro Lins e Sil va.

 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o ilus tre Se na dor José Sar ney.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, meus ilus tres Pa -
res des te Se na do, há pou co tem po, em con ver sa com 
Jo sué Mon tel lo, co men tá va mos que um dos ma i o res
pe sos de en ve lhe cer é tes te mu nhar nos sos ami gos,
nos sos com pa nhe i ros de in fân cia, nos sos afe tos que
vão sen do le va dos pela Mor te.

Jun to mi nha emo ção e meu sen ti men to aos de
to dos os que nes ta tar de ho me na ge i am Evan dro Lins
e Sil va. Qu an do se can di da tou à Aca de mia Bra si le i ra
de Le tras, te le fo nou-me e dis se que não me pe di ria
apo io al gum para sua che ga da. Logo re tru quei afir -
man do que ele iria hon rar e en gran de cer a Aca de mia. 
Re al men te, bri lhan te em sua car re i ra, dis tin guin do-se 
na vida do País, Evan dro Lins e Sil va in te grou-se
àque la Casa e vi via aque le am bi en te com gran de ale -
gria e es pí ri to de par ti ci pa ção.

O Bra sil per de hoje uma de suas fi gu ras mais
pro e mi nen tes, uma de suas per so na li da des mais for -
tes como ho mem de le tras, como ju ris ta, como ju ris -
con sul to e, so bre tu do, como ad vo ga do.

Rui Bar bo sa, na de fe sa dos pre sos da Arma da
jun to ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aca bou por fi xar a
dou tri na so bre os li mi tes do ha be as cor pus. Na que la 
opor tu ni da de, dis se: “Toda a mi nha vida não é nada
mais do que a de fe sa do di re i to, nada mais do que ser
o Advo ga do“. Re al ça va o Advo ga do di an te do Di re i to
e da Jus ti ça.

O Advo ga do não é so men te aque le ho mem que
tem a no ção das leis, a no ção da jus ti ça. É, so bre tu do, 
aque la cha ma for te, ex tra or di ná ria, aque la san ta bra -
vu ra que se en car na na fun ção do Di re i to para de fen -
der as pes so as.

Evan dro Lins e Sil va foi, sem dú vi da, o gran de
Advo ga do des te úl ti mo sé cu lo, fi gu ra pre sen te em
qua se to dos os ra mos do Di re i to. Fe ri do pela in jus ti ça, 
foi afas ta do do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Vol tou à
sua ban ca de ad vo ca cia, já como juiz, para mor rer
aos no ven ta anos, com o mes mo bri lho, a mes ma bra -
vu ra, a mes ma cha ma com que, des de cedo em sua
vida, de fen dia o Di re i to, de fen dia a Jus ti ça.

Por tan to, Sr. Pre si den te, nes ta tar de, é com pro -
fun da emo ção que ho me na ge a mos esse ho mem,
par te da vida bra si le i ra. Evan dro Lins e Sil va pode di -
zer, como Rui Bar bo sa, que, em toda a sua vida, não
foi ou tra co i sa se não o gran de Advo ga do, o gran de
de fen sor do Di re i to.

E não po de mos de i xar de di zer que, além de ju -
ris ta, foi um gran de es cri tor. O seu li vro O Sa lão dos
Pas sos Per di dos, sem dú vi da, é uma mar ca da que le
es ti lo vi go ro so e do me mo ri a lis ta que sou be fi xar e
eter ni zar, por meio das pa la vras, os mo men tos, os
ins tan tes, a sua vida de gló ria que o Bra sil hoje per de,
mas que to dos nós te re mos como um gran de exem -
plo para a his tó ria do País.

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

a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para en ca -

mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, não há dú vi da de que
hoje é um da que les dias tris tes para a his tó ria do Bra sil.

Te nho dito que o nos so País está fi can do sem
suas re fe rên ci as. Na nos sa mo ci da de, elas eram
imen sas: mi li ta res, ho mens de Igre ja, ju ris tas, in te lec -
tu a is, pes so as que es ta vam pra ti ca men te aci ma do
bem e do mal. Qu an do abría mos um jor nal e essa
pes soa dava uma ori en ta ção, ca mi nhá va mos na que -
le sen ti do. Dom Hel der Câ ma ra e Evan dro Lins e Sil va 
eram des ses ho mens.

La men ta vel men te, per de mos uma das pou cas re -
fe rên ci as na ci o na is. A bi o gra fia de Evan dro Lins e Sil va
é re al men te emo ci o nan te. O Pre si den te Sar ney o ci tou
como seu co le ga de Aca de mia. Nos so que ri do Se na dor 
pelo Rio de Ja ne i ro o ci tou como ad vo ga do de de fe sa,
que sem pre tra ba lhou como ad vo ga do de de fe sa. 

Qu an do tra ba lhá va mos aqui no pro ces so que
cul mi nou com o im pe ach ment do Pre si den te Fer -
nan do Col lor e o con vi da mos para ser o ad vo ga do,
ele não ace i tou de pron to. Exi giu to mar co nhe ci men to 
de to das as pro vas, es tu dar to dos os acon te ci men tos, 
tudo que exis tia. So men te quan do se con ven ceu de
que era uma ques tão na ci o nal, ace i tou ser o ad vo ga -
do. E dis se o que foi for mu la do aqui: “É a pri me i ra vez
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que sou um ad vo ga do de acu sa ção. Mas, afi nal, sou
um ad vo ga do de acu sa ção que está de fen den do o
nos so País”.

Eu me acos tu mei a ad mi rar esse ho mem. No
Go ver no do Jan go, quan do tí nha mos as an gús ti as
com o que acon te cia, ele, tan to na Pro cu ra do ria-Ge -
ral da Re pú bli ca como na Che fia da Casa Ci vil, era
uma ga ran tia de ho mem sé rio, com pe ten te e ca paz.

No Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, era uma voz que
im pu nha res pe i to. Era uma voz que, no mo men to de
con ce der um ha be as cor pus a uma pes soa in jus ti ça -
da, ain da que isso pu des se fe rir a sus ce ti bi li da de de
al guns mi li ta res da épo ca, ele cum pria o seu de ver.
Foi cas sa do no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, mas foi fiel
aos seus pen sa men tos e idéi as.

Cre io que tem ra zão o Se na dor Ro ber to Sa tur ni -
no quan do pro põe que, no fu tu ro, esta Casa re a li ze uma 
ses são es pe ci al em ho me na gem a esse ho mem. Pen so 
que só nes sa opor tu ni da de, com a se re ni da de ne ces -
sá ria, po de re mos pres tar ho me na gem ao ho mem que
de i xa um va zio. Como de ve mos nos emo ci o nar ao ver
ho mens como Evan dro Lins e Sil va e nos la men tar com
a sua per da. Ape sar dos seus 90 anos, es ta va fir me,
tran qüi lo, ad vo gan do e ca mi nhan do. Um pas so em fal -
so, uma cal ça da mal co lo ca da, e ele, que veio re ce ber
uma ho me na gem aqui em Bra sí lia, en con tra a mor te. 

A Evan dro Lins e Sil va, em nome das ge ra ções
de co le gas meus, ad vo ga dos que em to das as se ma -
nas de es tu dos ju rí di cos pres ta vam-lhe ho me na gem
e bus ca vam de qual quer ma ne i ra a sua pre sen ça, eu
levo – à me mó ria des se ho mem – uma pa la vra de ca -
ri nho, afe to e res pe i to.

Foi um ho mem que man te ve uma li nha reta. So -
ci a lis ta no iní cio, per ma ne ceu fiel às suas idéi as até o
fi nal. A fa vor da li ber da de, lu tou na di ta du ra do Pre si -
den te Ge tú lio Var gas e na di ta du ra mi li tar. Fe liz o ho -
mem que tem na sua vida a fi de li da de aos seus prin -
cí pi os e ter mi na como co me çou: um ho mem de bem,
pelo qual o Bra sil cho ra e que ao Bra sil faz fal ta.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do.
 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -

ção os 

REQUERIMENTOS 
NºS 741, 742, 743 E 744, DE 2002

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.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa

sen te-se no in de cli ná vel de ver de se as so ci ar às ho -

me na gens e unir a sua voz à de to dos os Srs. Se na do -
res que se ma ni fes ta ram.

Co nhe ci Evan dro Lins e Sil va na mi nha mo ci da -
de, como es tu dan te, como fre qüen ta dor do Tri bu nal
do Júri da en tão Ca pi tal da Re pú bli ca, no Rio de Ja -
ne i ro. Ali eu ia para, em be ve ci do, apren der com Evan -
dro Lins e Sil va, que, na tri bu na do júri, sem dú vi da
ne nhu ma, foi inex ce dí vel.

Aqui se fa lou de Evan dro Lins e Sil va como o ad -
vo ga do, o ad vo ga do de de fe sa, como mem bro da
Aca de mia Bra si le i ra de Le tras, fa lou-se como ma gis -
tra do que foi cas sa do, Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral. Ele re u nia to das es sas qua li da des. Foi um
gran de ad vo ga do, foi um gran de es cri tor, mas, para
mim, foi um mes tre, por que nós, aca dê mi cos de Di re i -
to, ía mos ao tri bu nal do júri an si o sos para ou vir a sua
pa la vra e co lher os en si na men tos que, com toda a
cer te za, nos fo ram úte is logo quan do nos de di ca mos
à vida pro fis si o nal. 

Mas com ele con vi vi em Mato Gros so do Sul,
pou cas ve zes aqui em Bra sí lia. Era gran de ami go do
meu Esta do, era gran de ami go dos ad vo ga dos de
Mato Gros so do Sul, que sem pre cha ma vam, con vo -
ca vam, con vi da vam Evan dro Lins e Sil va para os
even tos ju rí di cos da que le Esta do.

Por tan to, a Mesa se une, e eu, par ti cu lar men te, às 
vo zes de to dos os Srs. Se na do res que cho ram e la men -
tam a sua mor te. Mor reu re al men te um gran de bra si le i -
ro. Mor reu o gran de ad vo ga do Evan dro Lins e Sil va.

Con vi do a to dos para, de pé, ob ser var o mi nu to
de si lên cio em sua me mó ria. (Pa u sa.)

 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 ro.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 745, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro nos ter mos dos ar ti gos 218 e 219 do

Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a in ser ção em 
ata de voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to do
ser ta nis ta Orlan do Vil las Boas, ocor ri do no dia 12 de
de zem bro, aos 88 anos.

Jus ti fi ca ção

Orlan do Vil las Boas in ter na do na Uni da de de
Te ra pia Inten si va do Hos pi tal Albert Eins te in, em São
Pa u lo, des de 14 de no vem bro mor reu, dia 12 des te
mês, em de cor rên cia de um pro ces so agu do de in fec -
ção in tes ti nal.
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Um de nos sos ma i o res ser ta nis tas, en si nou a
so ci e da de bra si le i ra como era bom con vi ver com os
ín di os.

O Par que Na ci o nal Indí ge na do Xin gu, sua obra
má xi ma, é ex pe riên cia ad mi ra da e elo gi a da em todo o 
mun do. Em mais de uma oca sião, na dé ca da de 1970, 
seu nome foi in di ca do por per so na li da des e en ti da des 
in ter na ci o na is para o No bel da Paz.

Nas ci do em Bo tu ca tu, in te ri or de São Pa u lo, a
12 de ja ne i ro de 1914, Orlan do pas sou par te da in fân -
cia e da ado les cên cia em fa zen das lo ca li za das na
fron te i ra com o Mato Gros so, onde teve os pri me i ros
con ta tos com ín di os. Sua fa mí lia se mu dou para a ca -
pi tal em 1929, mas ele não se acos tu mou com ple ta -
men te à ci da de. Qu an do os pais mor re ram, em um in -
ter va lo de seis me ses, em 1941, vol tou para o in te ri or.

Nes sa épo ca, fas ci na do pelo que lera so bre o
ma re chal Cân di do Ron don, pro cu ra va aven tu ras que
pu des sem levá-lo ain da mais para o in te ri or. Foi quan -
do sou be que es ta vam ar re gi men tan do gen te em São 
Pa u lo para a Expe di ção Ron ca dor-Xin gu.

Incor po ra do ao pro je to, com os ir mãos Cláu dio
e Le o nar do – que mor re ram em 1998 e 1961 -, atra -
ves sou a sel va nos anos 40 e 50, de i xan do no seu
ras tro uma triL ha até Ma na us, mais de três de ze nas
de ci da des, ae ro por tos, pe que nas vi las. Hou ve con ta -
tos com pelo me nos 20 tri bos e em 19 oca siões os ex -
pe di ci o ná ri os fo ram ata ca dos. Por ori en ta ção de
Orlan do e dos ir mãos, tais ata ques eram re pe li dos
com ti ros para o alto.

Orlan do tam bém pas sou na vida por nada me -
nos que 253 ca sos de ma lá ria. Em 1973, ele de ci diu
vol tar a São Pa u lo, onde vi veu até a mor te com a mu -
lher e os dois fi lhos. Mas con ti nu ou a tra ba lhar pela
ca u sa in dí ge na.

Para a gran de ma i o ria das pes so as que ou viu fa -
lar de suas pro e zas é, com seus ir mãos, Cláu dio, Le o -
nar do e Álva ro, si nô ni mo de ín dio, flo res ta e Bra sil.

Aos 86 anos e meio sé cu lo de con vi vên cia com
o Bra sil pro fun do, Orlan do é o úl ti mo dos três ir mãos
que li de ra ram a ex pe di ção Ron ca dor-Xin gu. Fren te
de ex plo ra ção da Fun da ção Bra sil Cen tral, a ex pe di -
ção co me çou, em 1943, a abrir o Bra sil in te ri or ao
Bra sil li to râ neo.

Con ta tan do po vos in dí ge nas des co nhe ci dos, ou 
de quem se sa bia mu i to pou co, car to gra fan do ter ras,
abrin do pis tas de apo io, a ex pe di ção Ron ca dor-Xin gu 
ser viu para en cur tar os ca mi nhos na vas ta re gião
ama zô ni ca. Com su por te mí ni mo de ter ra, ba ses que
hoje são ci da des, po vo a dos, al de i as e pos tos in dí ge -
nas, as ro tas aé re as do Bra sil Cen tral tor na ram-se
mais se gu ras e eco nô mi cas.

A ce ri mô nia de des pe di da do in di ge nis ta Orlan -
do Vil las Boas, re a li za da nes ta sex ta-fe i ra em São Pa -

u lo não po de ria ter sido mais apro pri a da: em tor no do
ca i xão, mo men tos an tes do en ter ro no Ce mi té rio do
Mo rumby, zona sul, três ve lhos ca ci ques ca i a pós en -
to a ram a mú si ca in dí ge na pre fe ri da do ami go kubé
(bran co), con for me uma tra di ção da et nia. Em se gui -
da, Ra o ni, seu so bri nho Me ga ron, e Bep kum, to dos
da re gião do Xin gu, se de i xa ram le var por um cho ro
co pi o so – ma ni fes ta ção que tam bém faz par te do ri tu -
al fú ne bre dos ca i a pós sem pre que al gum ami go ou
pa ren te mor re ou de i xa a al de ia.

Vil las Boas já ha via de i xa do as al de i as há anos,
mas con ti nu a va sen do uma fi gu ra qua se ve ne ra da
por an ti gos lí de res que con vi ve ram com ele du ran te
30 anos de Xin gu. “Quem ti nha mes ma ida de, cha ma -
va ele de ikamy (ir mão). Os mais no vos, de ji u ná (pai).
E as cri an ças de net wá (avô). Ago ra nós per deu ele”,
dis se Me ga ron – em seu por tu guês apren di do há
anos com o pró prio Vil las Boas.

Mais que im pe dir que a ci vi li za ção en go lis se a cul -
tu ras das tri bos do Xin gu, os Vil las Boas pro mo ve ram a
paz en tre co mu ni da des em guer ra há de ze nas de anos.
Uni das, se ri am ca pa zes de me lhor man ter a he ge mo nia 
de suas ter ras an ces tra is e de seu modo de vida.

Sala das Ses sões, 17 de de zem bro de 2002. – 
Edu ar do Su plicy – José Edu ar do Du tra – Tião Vi a -
na, Ma ri na Sil va – Ro ber to Sa tur ni no – Ge ral do
Cân di do – Emí lia Fer nan des – He lo í sa He le na.

 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.
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 Ante ro Paes de Andra de.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 746, DE 2002 
Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos te mos do art. 218 do Re gi -

men to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa,
as se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do Emba -
i xa dor Vla di mir Mar ti nho:

a) in ser ção em ata de um voto pro fun do pe sar;
b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia e ao

Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res e da Cul tu ra.
Sala das Ses sões, 17 de de zem bro de 2002. –

Lú cio Alcân tra.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -

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

Apro va do.

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, men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca que
será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros.

É lida a se guin te:

MENSAGEM Nº 368, DE 2002 
(Nº 1.119/2002, na ori gem)

Se nho res e mem bros do Se na do Fe de ral, Nos
ter mos Nos do § 1º do art. III da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub je to à con si de ra ção des sa Casa o nome do Dou tor
Ema no el Pe re i ra para com por o Tri bu nal Su pe ri or do Tra -
ba lho, no car go de Mi nis tro To ga do, em vaga re ser va da a 
ad vo ga do e de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro
Almir Paz zi a not to Pin to.

Bra sí lia, 17 de de zem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A men -
sa gem será pu bli ca da e re me ti da à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

 O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or -
dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, há na
mesa qua tro re que ri men tos, as si na dos pe los Lí de res,
que di zem res pe i to à vo ta ção de ma té ri as que es tão na
au to con vo ca ção. Uma vez que há en ten di men to en tre
as Li de ran ças, so li ci to que es sas ma té ri as cons tem da
Ordem do Dia de ama nhã para se rem vo ta das.

 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:

REQUERIENTO Nº 747, DE 2002

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

Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro ur gên cia para
apre ci a ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 109, de
2002.

Sala das Ses sões, 17 de de zem bro de 2002. –
Ge ral do Melo – Re nan Ca lhe i ros – José Agri pi no.

 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to. A sua apro va ção le va rá a ma té ria 
a ser vo ta da ama nhã.

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

Apro va do.
O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 109, de 2002 –

Com ple men tar, será in clu í do na Ordem do Dia de
ama nhã.

 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 748, DE 2002

Nos ter mos do in ci so II do art. 336 do Re gi men to 
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro ur gên cia para
apre ci a ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 110, de
2002.

Sala das Ses sões, 17 de de zem bro de 2002. –
Ro me ro Jucá – Edu ar do Su plicy – Re nan Ca lhe i -
ros, Jef fer son Pe res – Car los Pa tro cí nio – Be ní cio
Sam pa io.

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.
O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 110, de 2002,

será in clu í do na Ordem do Dia de ama nhã.
 O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª

tem a pa la vra.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela or dem. 

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o PFL não
subs cre ve a ur gên cia para esse pro je to e ma ni fes -
ta-se des de já con trá rio a par te dos seus ter mos.

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

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Meu voto é con tra tam bém,
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 Ante ro Paes de Bar ros.

É lido o se guin te:

REQUERIENTO Nº 749, DE 2002

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

Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro ur gên cia para
apre ci a ção da Men sa gem do Se na do Fe de ral nº 354,
de 2002.

Sala das Ses sões, 17 de de zem bro de 2002. –
Ge ral do Melo – Re nan Ca lhe i ros – José Agri pi no.

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

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

Apro va do.
A Men sa gem nº 354, de 2002, será in clu í da na

Ordem do Dia de ama nhã.
 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:

REQUERIENTO Nº 750, DE 2002

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

Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro ur gên cia para
apre ci a ção da Men sa gem do Se na do Fe de ral nº 355,
de 2002.

Sala das Ses sões, 17 de de zem bro de 2002. –
Ge ral do Melo – Re nan Ca lhe i ros – José Agri pi no.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção. (Pa u sa.)

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

Apro va do.
A Men sa gem nº 354, de 2002, será in clu í da na

Ordem do Dia de ama nhã.
 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -

dên cia lem bra aos Srs. Mem bros da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos que ha ve rá re u nião para a sa -
ba ti na do in di ca do à Pre si dên cia do Ban co Cen tral,
Sr. Hen ri que Me i rel les.

 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A pa la -
vra está fa cul ta da aos Srs. Se na do res. (Pa u sa)

Não há ora do res que que i ram fa zer uso da pa -
la vra.

Os Srs. Se na do res Pe dro Si mon, Ro me ro Jucá,
Edi son Lo bão e Alber to Sil va, 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. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho à tri bu na
para abor dar um pro ble ma que tem pre o cu pa do es -
pe ci al men te meus con ter râ ne os. Pro ble ma este
que en vol ve uma em pre sa, mas que in te res sa à so -
ci e da de bra si le i ra como um todo. Re fi ro-me à Va -
rig, cuja so bre vi vên cia está ame a ça da por uma cri -
se sem pre ce den tes.

Há pou cos dias, pe diu con cor da ta, nos Esta dos
Uni dos, a Uni ted Air li nes, a se gun da ma i or em pre sa
aé rea do mun do. Ou tras com pa nhi as do se tor fa li ram
e a si tu a ção das que per ma ne cem é gra ve.

E, nes se qua dro, se in se re a ques tão da Va rig:
em pre sa fun da da há 75 anos no Rio Gran de do Sul e
que hoje é a ma i or com pa nhia de avi a ção da Amé ri ca
La ti na.

Com cer ca de 15 mil em pre ga dos, 110 aviões e
ope ra ções em 110 ci da des no Bra sil, mais 27 no ex te -
ri or, a Va rig che gou ao auge de uma cri se sem pre ce -
den tes. De 1993 até hoje, já re du ziu seu qua dro de
fun ci o ná ri os em 12 mil tra ba lha do res.

No pri me i ro se mes tre des te ano teve um pre ju í -
zo de R$1 bi lhão, acu mu lan do dí vi das, a ma i or par te
em dó la res, com for ne ce do res, ban cos e go ver nos no 
va lor de 764 mi lhões de dó la res, o equi va len te a qua -
se R$3 bi lhões.

O fan tas ma da fa lên cia, com suas gra ves con se -
qüên ci as eco nô mi cas e so ci a is, pa re cia ron dar a
com pa nhia. E o pro ble ma, pe las suas pro por ções, já

não es ta va mais res tri to ao mun do dos ne gó ci os pura
e sim ples men te.

Exi giu-se in ter me di a ção po lí ti ca, e o Con gres so
Na ci o nal in ter fe riu, prin ci pal men te por meio do Se na -
do. Esta Casa já re a li zou duas au diên ci as pú bli cas na
sua Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos – dias 19 e
26 de no vem bro –, a fim de de ba ter a si tu a ção da Va -
rig com as par tes in te res sa das.

Re pre sen tan tes da em pre sa, dos fun ci o ná ri os e 
dos cre do res es ti ve ram com os Se na do res, cada se -
tor ana li san do a ques tão do seu pon to de vis ta.
Impor tan tes de po i men tos re ve la ram di fe ren tes as -
pec tos do pro ble ma, com pro pos tas de so lu ção.

Re cen te men te, no ti ci ou-se que a com pa nhia
ha via che ga do a um re sul ta do fa vo rá vel com a Infra e -
ro. Foi um pri me i ro pas so. Ao mes mo tem po, as ne go -
ci a ções com a BR Dis tri bu i do ra e o Ban co do Bra sil
se gui am o mes mo cur so.

A par ti ci pa ção do BNDES, pen so eu, será ine vi -
tá vel; não na con di ção de “pron to so cor ro”, com em -
prés ti mos a fun do per di do. Con tu do, al gu ma for ma de 
par ti ci pa ção do ban co há se de ser en con tra da, com
base numa re es tru tu ra ção am pla da em pre sa.

Espe ra mos que os pro ble mas se jam con tor na -
dos de for ma a re cu pe rar a sa ú de da em pre sa, com
pre ser va ção dos em pre gos. Esse é o ape lo que fa ze -
mos des ta tri bu na.

Con si de ra mos, no en tan to, ser pre ci so pen sar o
pro ble ma das com pa nhi as aé re as em ter mos mais
am plos. Os pro ble mas do trans por te aé reo na ci o nal
não se res trin gem às di fi cul da des even tu a is da Va rig
e de ou tras com pa nhi as con cor ren tes. É ne ces sá rio
re pen sar, em ter mos es tra té gi cos, uma po lí ti ca de fi ni -
da para esse se tor, ba se a da no for ta le ci men to das
em pre sas di an te da con cor rên cia in ter na ci o nal, pre -
ser van do em pre gos, re pi to, e au men tan do a com pe ti -
ti vi da de.

Nes se as pec to, des ta co a ques tão tri bu tá ria.
Enquan to na Eu ro pa o se tor da avi a ção paga cer ca
de 16% em tri bu tos e, nos Esta dos Uni dos, ape nas
7%, no Bra sil es ses va lo res che gam a 36%. Pro ble -
mas des sa na tu re za afe tam tam bém a avi a ção agrí -
co la, as em pre sas de táxi aé reo e o trans por te exe cu -
ti vo, en tre ou tros.

É pre ci so, por tan to, en con trar so lu ções que
con tem plem o se tor de for ma abran gen te.

O Se na do está fa zen do a sua par te, e iden ti fi ca -
mos, en tre os seg men tos en vol vi dos, a dis po si ção de
um acor do fa vo rá vel a to dos. De ve mos sa u dar esse
es for ço e fa zer o pos sí vel para que se en ca mi nhe a
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re ar ti cu la ção de todo o se tor de trans por te aé reo do
País.

Era o que ti nha a di zer. 
Obri ga do.
 O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, até a dé ca da
de 90, a ques tão am bi en tal não era con si de ra da pri o -
ri tá ria na agen da go ver na men tal bra si le i ra: in dús tri as
e ou tras ati vi da des po lu en tes aqui ope ra vam tran qüi -
la men te e até eram es ti mu la das a se ins ta lar no País,
pois a po lí ti ca de in cen ti vos fis ca is e de subs ti tu i ção
de im por ta ções pra ti ca men te não fa zia res tri ções de
na tu re za am bi en tal.

Em 1945, quan do foi cri a da a Orga ni za ção das
Na ções Uni das, os prin ci pa is te mas re la ti vos à se gu -
ran ça mun di al eram a paz, os di re i tos hu ma nos e o
de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al.

As pre o cu pa ções com o meio am bi en te apa re -
cem ape nas em 1972, na Con fe rên cia so bre Meio
Ambi en te Hu ma no, re a li za da em Esto col mo, após ter
sido com pro va do que o mo de lo tra di ci o nal de cres ci -
men to eco nô mi co, com uti li za ção não-ra ci o nal da
ener gia e dos re cur sos na tu ra is, co lo ca ria em pe ri go
a vida no pla ne ta, com o es go ta men to dos re cur sos
mun di a is.

Em 1987, a Co mis são Mun di al so bre Meio
Ambi en te e De sen vol vi men to re co men dou a ado ção
de uma de cla ra ção uni ver sal so bre a pro te ção am bi -
en tal e o de sen vol vi men to sus ten tá vel.

A Car ta da Ter ra nas ce des sas re co men da ções, 
no seio da cha ma da Cú pu la da Ter ra, ten do como
sede a ci da de do Rio de Ja ne i ro, em ju nho de 1992.
Esse foi o ma i or en con tro in ter na ci o nal de cú pu la já
re a li za do, com a par ti ci pa ção de 175 pa í ses.

A Car ta da Ter ra foi ela bo ra da a par tir do Fó rum
Glo bal 92, do qual par ti ci pa ram mais de dez mil re pre -
sen tan tes de Orga ni za ções Não-Go ver na men ta is,
com pre en den do en con tros de mu lhe res, cri an ças, jo -
vens e ín di os.

O Bra sil está dra ma ti ca men te en vol vi do com o
tema do meio am bi en te e do de sen vol vi men to sus ten -
tá vel, não ape nas por ter se di a do a Con fe rên cia so -
bre Meio Ambi en te e De sen vol vi men to das Na ções
Uni das, re a li za da na ci da de do Rio de Ja ne i ro, em
1992, a cha ma da Rio 92, mas prin ci pal men te pela im -
por tân cia e ma i or sig ni fi ca do des sas ques tões para a
toda a hu ma ni da de.

Em todo o mun do au men tou a cons ciên cia so bre 
as ques tões am bi en ta is, sur gin do ma i or pre o cu pa ção
com o de sen vol vi men to eco nô mi co sus ten ta do.

O Bra sil tem ado ta do po lí ti cas am bi en ta is mo -
der nas e ra ci o na is: foi o pri me i ro sig na tá rio da Agen -
da 21, tem dado for te apo io à Con ven ção do Cli ma e
ao Pro to co lo de Kyo to, ado tou uma le gis la ção mo der -
na em re la ção a cri mes am bi en ta is e à pro te ção de
re cur sos na tu ra is, uma nova le gis la ção so bre o pla ne -
ja men to e a ges tão de re cur sos hí dri cos.

Além dis so, tem ado ta do um con jun to de po lí ti -
cas pú bli cas na área do de sen vol vi men to sus ten tá vel, 
en glo ban do: agri cul tu ra; meio ur ba no; trans por tes,
ener gia e co mu ni ca ções; pro te ção e uso sus ten tá vel
dos re cur sos na tu ra is; re du ção das de si gual da des
so ci a is; ciên cia e tec no lo gia para o de sen vol vi men to
sus ten tá vel.

Não há dú vi da de que a me lho ria da ges tão am -
bi en tal cons ti tui um dos prin ci pa is ob je ti vos do Go ver -
no Fe de ral e tem re pre sen ta do no vas opor tu ni da des
de de sen vol vi men to nas áre as de eco tu ris mo, ma ne jo 
ra ci o nal de flo res tas, bi o tec no lo gia e ge ra ção de
ener gia lim pa.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs; Se na do res, gos ta ria
hoje de des ta car A Car ta da Ter ra para uma Ci da de
mais Se gu ra, fó rum re a li za do no mês de ju nho na ci -
da de de Jo in vil le, San ta Ca ta ri na, para dis cu tir o meio 
am bi en te e a me lho ria das con di ções de vida das
nos sas ci da des, em ter mos de in fra-es tru tu ra ur ba na, 
se gu ran ça pú bli ca e ser vi ços de sa ú de, edu ca ção,
ha bi ta ção e sa ne a men to.

A par ti ci pa ção de mo vi men tos so ci a is, co mu ni da -
des ur ba nas e ru ra is nos de ba tes de po lí ti cas pú bli cas
re la ci o na das com a Car ta da Ter ra re pre sen ta um pas -
so im por tan te para a dis cus são dos prin ci pa is pro ble -
mas das ci da des mo der nas e o en con tro de so lu ções
para en fren tar os gran des de sa fi os da vida ur ba na.

Cer ta men te as ques tões do meio am bi en te e do
de sen vol vi men to sus ten tá vel só pas sam do pla no
teó ri co para a re a li da de prá ti ca no mo men to em que
pas sam a fa zer par te do co ti di a no, da agen da e das
po lí ti cas fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is.

A in cor po ra ção da ques tão am bi en tal pe los mu -
ni cí pi os pode ser con si de ra da a mais im por tan te
ação já de sen vol vi da nos úl ti mos anos, pois é no mu -
ni cí pio que as pes so as vi vem, tra ba lham e re a li zam
seus pro je tos.

O res pe i to aos di re i tos hu ma nos; à de mo cra cia
e à par ti ci pa ção po pu lar; a eqüi da de; a pro te ção das
mi no ri as e a re so lu ção pa cí fi ca dos con fli tos cons ti tu -
em os ele men tos bá si cos que sus ten tam a Car ta da
Ter ra e dão con sis tên cia para a con cre ti za ção de um
mun do mais hu ma no, mais sa u dá vel e mais fra ter no.

A luta por um pla ne ta mais sa u dá vel, por ma i or
res pe i to ao meio am bi en te e pelo de sen vol vi men to
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sus ten tá vel é uma luta que me re ce nos so apo io, nos -
so es tí mu lo e re pre sen ta os an se i os de to dos que de -
se jam um Bra sil mais de sen vol vi do e mais equi li bra do 
eco lo gi ca men te.

Mu i to obri ga do. 
 O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, os re sul ta dos ne ga ti vos 
do úl ti mo Exa me Na ci o nal do Ensi no Mé dio pre o cu -
pa ram to dos aque les en vol vi dos com a edu ca ção. Se -
gun do os re sul ta dos do Sis te ma Na ci o nal de Ava li a -
ção da Edu ca ção Bá si ca, di vul ga do no dia 6 de de -
zem bro, en tre 1995 e 2001, o de sem pe nho dos alu -
nos pi o rou. As mé di as ob ti das em lín gua por tu gue sa
e ma te má ti ca es tão me no res nas três sé ri es ava li a -
das pelo Mi nis té rio da Edu ca ção. Se gun do as con clu -
sões do es tu do, re a li za do a cada dois anos, a dis tor -
ção é ma i or en tre os es tu dan tes da ter ce i ra sé rie do
Ensi no Mé dio. Ape nas 6% dos alu nos ma tri cu la dos,
em todo o país, de mons tra ram ter co nhe ci men tos de
ma te má ti ca com pa tí ve is com o con te ú do exi gi do nes -
te ní vel de en si no. Ape nas 1% dos alu nos atin giu o ní -
vel alto da ava li a ção em lín gua por tu gue sa. 

Mas os es tu dos mos tram que os pro ble mas
iden ti fi ca dos no Ensi no Mé dio re mon tam de fi ciên ci as
que vêm des de o Ensi no Fun da men tal. Nes te, cons -
ta tou-se que 58,9 % dos alu nos da quar ta sé rie não
são ca pa zes de en ten der tex tos mais com ple xos e
lon gos. Des sa par ce la, 22% fi ca ram aba i xo do me nor
ní vel de apren di za do, no qual os alu nos de ve ri am
con se guir en ten der tex tos acom pa nha dos de ima -
gens, como his tó ri as em qua dri nhos. Em ma te má ti ca, 
51% dos alu nos da quar ta sé rie só sou be ram fa zer
con tas de so mar com pe que nas quan ti da des de di -
nhe i ro. E qua se 70% não con se gui ram iden ti fi car vo -
lu mes que têm su per fí ci es ar re don da das. 

Ou seja, a ma i o ria che ga ao fim do ci clo, no ter -
ce i ro ano do Ensi no Mé dio, do mi nan do, no má xi mo,
co nhe ci men tos do Ensi no Fun da men tal, o que ca rac -
te ri za uma cla ra de mons tra ção de que algo está er ra -
do em nos so sis te ma edu ca ci o nal. 

Há mu i to te nho ten ta do, atra vés de vá ri os pro -
nun ci a men tos, cha mar a aten ção so bre o pro ble ma
edu ca ci o nal no Bra sil e a ne ces si da de de va lo ri za ção
do ma gis té rio em to dos os ní ve is. Te nho tido con ta to
cons tan te com a co mu ni da de do cen te do Ma ra nhão e 
de ou tros Esta dos da Fe de ra ção, ou vin do suas as pi -
ra ções, apren den do com suas ex pe riên ci as e ana li -
san do a si tu a ção sob a óti ca pri vi le gi a da da que les
que vi ven ci am o dia-a-dia de nos sos jo vens. 

Sa be mos que os avan ços fo ram mu i tos nos úl ti -
mos anos, que os es for ços da União, dos Esta dos e

dos Mu ni cí pi os vêm sen do cons tru ti vos em am pli ar a
uni ver sa li za ção e a mo der ni za ção do en si no. Mas há
ain da mu i to que fa zer pela me lho ria da qua li da de do
en si no mi nis tra do. 

Po lí ti ca im plan ta da na pri me i ra ges tão Co -
vas-Alckmin, em São Pa u lo, or ga ni za o en si no pú bli co 
fun da men tal em dois ci clos de qua tro anos cada um,
nos qua is não há re pro va ção do alu no. Ou tros Esta -
dos e mu ni cí pi os bra si le i ros, ten tan do vi a bi li zar os
pres su pos tos ino va do res da Lei de Di re tri zes e Ba ses 
da Edu ca ção, e se guin do os exem plos pro mis so res
de ou tros pa í ses mais de sen vol vi dos, tam bém or ga ni -
zam o en si no em ci clos. Em mu i tos ca sos, o Ban co
Mun di al e o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to, sob as re co men da ções de ins ti tu i ções mul ti la -
te ra is – como o Uni cef –, bus cam es ti mu lar esse mé -
to do como ele men to efi ci en te para se evi tar a eva são
es co lar e a re pe tên cia.To dos os que de fen dem tal pa -
ra dig ma edu ca ci o nal têm ar gu men tos con vin cen tes.
Adver tem so bre a im por tân cia de se pre ser var a
auto-es ti ma dos alu nos, não per mi tin do que so fram
com a re pe tên cia e se jam, por isso, es tig ma ti za dos.
Por ou tro lado, há ar gu men tos de or dem eco nô mi ca,
pois a re pro va ção é con si de ra da um ralo per ni ci o so
por onde se des per di çam pre ci o sos re cur sos fi nan ce -
i ros. Po rém, pe da go gi ca men te, a co mu ni da de de
edu ca do res pa re ce não ser unâ ni me quan to ao as -
sun to, mes mo que em mu i tos Esta dos o sis te ma de
ci clos já seja uma re a li da de. 

Mu i tos pro fes so res ar gu men tam que a dis cus -
são acer ca da pro gres são con ti nu a da vem so bre va lo -
ri zan do o as pec to fi nan ce i ro e re le gan do a qua li da de
do en si no ao se gun do pla no. Acham que isso re ve la a
in fluên cia de con cep ções de or dem ape nas ma cro e -
co nô mi ca e po lí ti cas, que me nos pre zam a re a li da de
psi cos so ci al e pe da gó gi ca do alu na do, pre o cu pan -
do-se ape nas com os ín di ces for ma is de es co la ri da -
de. Di zem que os pre ju í zos à for ma ção efe ti va da edu -
ca ção da po pu la ção – e os con se qüen tes es tra gos
para o fu tu ro do País – não com pen sa ri am os ga nhos
con tá be is atu a is. Nes te sen ti do, a re la ção cus to-be -
ne fi cio se re ve la ria, em cur to pra zo, pre ju di ci al, na
me di da em que es ta ría mos cri an do uma ge ra ção de -
fi ci tá ria em ter mos edu ca ci o na is. 

Os que pre gam a pro gres são con ti nu a da, como
ins tru men to de eli mi na ção da ex clu são es co lar, de -
fen dem que a sua im ple men ta ção efi ci en te pres su -
põe o es ta be le ci men to de cer tas con di ções di dá ti -
co-pe da gó gi cas de tra ba lho que al te rem as re la ções
vi ci o sas que pro du zem a re pro va ção do alu no. A me -
lho ria na for ma ção do cor po do cen te e em suas con -
di ções de tra ba lho, se ria o mais im por tan te des sas
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con di ções. Ora, se tal mu dan ça ocor res se efe ti va -
men te, a pro gres são con ti nu a da não se ria mais ne -
ces sá ria, pois a re pro va ção di mi nu i ria in de pen den te
de tal mé to do. Tra tar-se-ia, por tan to, de um fal so di le -
ma, sim ples men te por que a pro gres são con ti nu a da
ata ca o sin to ma do fra cas so es co lar – ín di ces de re -
ten ção –, mas não en fren ta, por si só, o que tem pro -
du zi do tal sin to ma. Este mé to do se ria ape nas um pa li -
a ti vo, que ape nas des vi a ria a aten ção das ques tões
subs tan ci a is, sem qual quer re le vân cia na efe ti va eli -
mi na ção da ex clu são edu ca ci o nal – um ar gu men to
da que les que acu sam os go ver nos de es ta rem ape -
nas in te res sa dos em ca mu flar os seus ín di ces edu ca -
ci o na is 

De fato, es ta tís ti cas do Mi nis té rio da Edu ca ção
mos tram au men to na apro va ção for mal e que da na eva -
são, dan do a ilu são pe ri go sa de que o pro ble ma da ex -
clu são do alu no den tro da es co la foi re sol vi do. Esses
nú me ros, no en tan to, vis tos se pa ra dos de uma aná li se
qua li ta ti va mais aten ta, dão a im pres são er rô nea de que 
o per fil edu ca ci o nal do alu no bra si le i ro me lho rou. Con -
tu do, como os re sul ta dos ana li sa dos pelo re la tó rio do
Sis te ma Na ci o nal de Ava li a ção da Edu ca ção Bá si ca de -
mons tra ram, o cres ci men to quan ti ta ti vo não re ve la uma
real me lho ria da qua li da de da es co la e, por tan to, do
pro ces so de apren di za gem.

Se gun do a opi nião de mu i tos pro fes so res, os
da dos de mons tram uma pi o ra no per fil in te lec ti vo mé -
dio de nos sos jo vens. Em re a li da de, mu i tos de les es -
tão sen do “apro va dos por de cre to”, ou seja, em bo ra
avan cem au to ma ti ca men te nos ci clos es co la res, não
con se guem apre en der as in for ma ções mí ni mas dos
con te ú dos mi nis tra dos. Não con se guem acom pa nhar 
as sé ri es pe las qua is “pas sam”. No fu tu ro, quan do
pre ci sa rem efe ti va men te en fren tar dis pu tas no in -
gres so às fa cul da des – ou quan do ti ve rem que con -
cor rer em um mer ca do de tra ba lho cada vez mais dis -
pu ta do –, so fre rão as con se qüên ci as da po lí ti ca pa li a -
ti va e equi vo ca da da pro gres são con ti nu a da. 

Se a de mo cra ti za ção do en si no tem re pre sen ta -
do para os alu nos ape nas a ex pan são de va gas e o
aces so às sé ri es mais ele va das, à cus ta da qua li da de
do en si no, para os pro fes so res o su pos to ide al de mo -
cra ti zan te – im plí ci to na pro pos ta de pro gres são con -
ti nu a da – fica ain da mais di lu í do, de vi do ao tom au to -
ri tá rio e uni la te ral da po lí ti ca edu ca ci o nal, que vem
apar tan do os pro fis si o na is do en si no do pro ces so de
de ci são e im ple men ta ção de no vas me to do lo gi as. Por 
isso há opo si ção de mu i tos pro fes so res à pro gres são
con ti nu a da. 

Srªs e Srs. Se na do res, com cer te za exis tem ar gu -
men tos a fa vor e con tra a pro gres são con ti nu a da. As

duas po si ções pe da gó gi cas, cada qual a seu modo, têm 
suas ra zões e de vem se po si ci o nar sem pre. Po rém, há
um fato ob je ti vo pre o cu pan te: hou ve efe ti va men te um
fra cas so la men tá vel de nos sos alu nos se cun da ris tas no 
Exa me Na ci o nal do Ensi no Mé dio, prin ci pal men te os da 
rede pú bli ca. Lo gi ca men te, o fra cas so é mu i to me nos
de les, me ni nos e me ni nas em pro ces so de for ma ção, e
mais das au to ri da des e téc ni cos edu ca ci o na is aos qua -
is se en tre gou o bom en ca mi nha men to edu ca ci o nal das 
no vas ge ra ções. O en fren ta men to des se pro ble ma deve 
ser en ca ra do como algo emer gen ci al por toda a co mu -
ni da de bra si le i ra. 

A im ple men ta ção de no vas me to do lo gi as deve
na tu ral men te ser es ti mu la da, mas a trans for ma ção de
uma ge ra ção in te i ra em “ra tos de la bo ra tó rio” é de pre o -
cu par. Não sa be mos se a ques tão é ape nas do rit mo de
im plan ta ção do novo mé to do ou se é um pro ble ma
subs tan ci al men te equi vo ca do. A úni ca co i sa que se
mos tra bas tan te cla ra em todo esse de ba te pa re ce ser a 
ne ces si da de ina diá vel de va lo ri za ção do pro fes sor. Tor -
nou-se um im pe ra ti vo mo ral para que es for ços me to do -
ló gi cos como a “pro gres são con ti nu a da” não na u fra -
guem an tes de se lan ça rem ao mar. O que sig ni fi ca me -
lho rar a for ma ção e o sa lá rio do pro fes sor, pre pa rá-lo
para a mis são, ou vir o que ele tem a di zer. 

Não há ou tro ca mi nho para que pos sa mos ser
vi to ri o sos em nos sos es for ços pela me lho ria da qua li -
da de de en si no para os nos sos jo vens. Deve-se apro -
ve i tar este mo men to po lí ti co ím par de tran qüi la tran si -
ção no Go ver no Fe de ral, de es pe ran ças re vi go ra das
pela fes ta de mo crá ti ca, para que se apro fun de o de -
ba te so bre po lí ti ca edu ca ci o nal e se en con trem so lu -
ções o quan to an tes. A atu al ge ra ção que vem cur -
san do os en si nos Fun da men tal e Mé dio não pode ser
pre ju di ca da por ex pe riên ci as de efi cá cia não com pro -
va da. Ja ma is nos es que ça mos que o nos so fu tu ro de -
pen de des ses jo vens. 

Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do.
O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Sr. Pre si -

den te, Se nho ras e Se nho res Se na do res, o meu pro -
nun ci a men to tem por ob je ti vo ofe re cer uma su ges tão
para a res ta u ra ção da ma lha ro do viá ria bra si le i ra. Com
o fato do Bra sil ter op ta do pelo ro do vi a ris mo para a cir -
cu la ção de, pra ti ca men te, toda a ri que za do país, é ób -
vio que para isto ti ve mos que cons tru ir uma ex ten sa
ma lha de ro do vi as, es pa lha das pelo Bra sil afo ra.

Da que la épo ca até hoje, o gran de pro ble ma tem 
sido a ma nu ten ção, em con di ções ace i tá ve is, des sa
imen sa rede ro do viá ria. Há cer ca de dois anos atrás
fiz che gar às mãos do Sr. Pre si den te Fer nan do Hen ri -
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que um do cu men to que ela bo rei, re co lhen do da dos
da Con fe de ra ção Na ci o nal de Cons tru to res de Estra -
das, da Asso ci a ção dos Trans por ta do res de Car ga,
do DNER e ou tros, que me per mi ti ram mon tar um pro -
je to para re com por, em ape nas um ano, os 12.359 Km 
de ro do vi as fe de ra is, to tal men te des tru í das. Infe liz -
men te a nos sa su ges tão não foi le va da adi an te pe las
au to ri da des fe de ra is.

Fo ca li zei a ne ces si da de de exe cu ção, em
tem po há bil, dos pro je tos ne ces sá ri os a esta re cu -
pe ra ção. Apro ve i tei para pres tar uma in for ma ção
al ta men te pre o cu pan te.Cons ta ta mos nes sas pes -
qui sas que, em vir tu de do pés si mo es ta do das ro -
do vi as, as 1.700.000 car re tas que cir cu lam por es -
tra das des tru í das, gas ta ram, em pura per da, o im -
pres si o nan te nú me ro de qua se 2 bi lhões de li tros
por ano de óleo di e sel.

Con clu í mos que este des per dí cio é ori gi na do
em fre a das, de sa ce le ra ções e mu dan ça de rumo des -
tas car re tas, para li vra rem-se dos bu ra cos. Ava li a mos
ain da, em nos so es tu do, que se ri am ne ces sá ri os
RS1.850 mi lhões para re cu pe ra ção to tal dos 12.350
Km de es tra das fe de ra is em todo o país, no pra zo su -
ge ri do, isto é, em um ano.

Meus ca rís si mos pa res, para co brir es tes gas tos 
e exe cu tar uma ta re fa de ta ma nha en ver ga du ra ne -
ces si ta ría mos, em pri me i ro lu gar, de in di car a fon te
dos re cur sos. A nós, tor na va-se cla ro que um au men -
to de ape nas R$0,06 (seis cen ta vos de real) em cada
li tro de óleo di e sel con su mi do anu al men te no Bra sil,
pe las car re tas ro do viá ri as, eram su fi ci en tes para ga -
ran tir os R$1.850 mi lhões de re a is para a res ta u ra ção
pre ten di da.

Ora, o Bra sil pos sui uma das mais im por tan tes
ar mas de um país que de se ja pro gre dir, que é a sua
en ge nha ria. Hoje, de ze nas de gran des em pre sas de
cons tru ção ro do viá ria es tão pa ra das por fal ta de um
pro gra ma e um pro je to am bi ci o so e ne ces sá rio como
este, o de re cu pe rar 12.359 Km de ro do vi as fe de ra is,
em um ano.

Já pen sa ram, Sr. Pre si den te e Se nho ras e Se nho -
res Se na do res, no gran de nú me ro de em pre gos que
uma obra des se por te pode ge rar em todo o país? E
mais: à me di da que as es tra das fo rem sen do re cu pe ra -
das, o cus to Bra sil, hoje ele va do no trans por te ro do viá -
rio, ca i ria ver ti cal men te, be ne fi ci an do a to dos.

Fi na li zan do este pro nun ci a men to, su ge ri mos ao 
Pre si den te da Re pú bli ca fa zer com as es tra das o que
foi fe i to com a ener gia, quan do cri ou-se a Câ ma ra de
Ges tão. No mo men to opor tu no, após a pos se do novo 
Pre si den te, pen so em con vo car uma re u nião da Co -
mis são de Infra-Estru tu ra do Se na do, da qual sou o

Pre si den te, para dar co nhe ci men to aos meus pa res,
da pro pos ta aqui re fe ri da, com re la ção à si tu a ção da
ma lha ro do viá ria bra si le i ra.

Apro ve i to a opor tu ni da de para su ge rir aos no -
bres Se na do res en vi ar mos en tão o do cu men to ao
novo Pre si den te, Luis Iná cio Lula da Sil va, a tí tu lo de
co la bo ra ção de nos sa Co mis são, ao pro gra ma ro do -
viá rio do fu tu ro Go ver no.

Era o que eu ti nha a di zer. 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 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 DA CÂMARA 

Nº 109, DE 2002-COMPLEMENTAR
(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 747,  de 2002)
(Vo ta ção no mi nal)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 109, de 2002 –
Com ple men tar (nº 349/2002-Com ple men tar, na Casa 
de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que al te ra as Leis Com ple men ta res nºs 87, de 13 de
se tem bro de 1996, e 102, de 11 de ju lho de 2000.
(Dis põe so bre o im pos to dos Esta dos e do Dis tri to Fe -
de ral, as ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca -
do ri as e as pres ta ções de ser vi ços de trans por te in te -
res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção).

(De pen den do de pa re cer da Co mis são Assun -
tos Eco nô mi cos).

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, 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 748, de 2002)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 110, de 2002 (nº
6.770/2002, na Casa de ori gem), que dis põe so bre a
apli ca ção dos re cur sos ori gi ná ri os da Con tri bu i ção de 
Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co – Cide 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, aten den do o dis pos to no § 2º do
art. 1º da Lei nº 10.336, de 19 de de zem bro de 2001,
cria o Fun do Na ci o nal de Infra-es tru tu ra de Trans por -
tes – FNIT e dá ou tras pro vi dên ci as.
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(De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos).

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.

3
MENSAGEM Nº 354, 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 749, de 2002)

Men sa gem nº 354, de 2002 (nº 1.107/2002, na
ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca so li ci ta
seja au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to
ex ter no, no va lor de três bi lhões, qui nhen tos e no ven -
ta e cin co mi lhões de ie nes, en tre a Re pú bli ca Fe de -
ra ti va do Bra sil e o Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co o -
pe ra ti on – JBIC, des ti na da ao co-fi nan ci a men to do
Pro gra ma de De sen vol vi men to Sus ten tá vel dos Re -
cur sos Hí dri cos para o Semi-Ári do Bra si le i ro – Proá -
gua/Semi-Ári do.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos).

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.

4
MENSAGEM Nº 355, 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 750, de 2002)

Men sa gem nº 355, de 2002 (nº 1.108/2002, na
ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca so li ci ta
seja au to ri za da a con tra ta ção de qua tro ope ra ções de 
cré di to ex ter no, cu jos re cur sos se des ti nam à aqui si -
ção de equi pa men tos des ti na dos ao Pro je to ALX, no
âm bi to do Pro gra ma de For ta le ci men to do Sis te ma
de Con tro le do Espa ço Aé reo Bra si le i ro.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos).

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.

5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 8, DE 1995
(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 8, de 1995, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ge ral do Melo, que dá
nova re da ção ao in ci so X do § 2º do ar ti go 155 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (isen ção de ICMS), ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs

– 205, de 1998, de Ple ná rio, Re la tor: Se na dor
Espe ri dião Amin, em subs ti tu i ção à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia; e

– 486, de 2001, da Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos (em au diên cia, nos ter mos do Re que ri men to 
nº 324, de 1998), Re la tor: Se na dor Jef fer son Pe res.

6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 16, DE 2002
(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 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
(des ti na 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.

A ma té ria cons tou a Ordem do Dia da ses são
De li be ra ti va Ordi ná ria de 11 do cor ren te, quan do foi
re ti ra da de pa u ta por fal ta de quo rum qua li fi ca do.

7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 21, 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 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.

8
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
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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 de 16 do cor ren te, quan do foi re -
ti ra da de pa u ta por fal ta de quo rum qua li fi ca do.

9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 38, DE 2000

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no, 
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 38, de 2000,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Tião Vi a na,
que dá nova re da ção ao § 2º do art. 55 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, para exi gir voto os ten si vo no caso de per da de
man da to de De pu ta do e Se na dor nas hi pó te ses dos in -
ci sos I, II e VI do ca put do mes mo ar ti go, ten do

Pa re cer sob nº 1.437, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor

José Edu ar do Du tra, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen -
da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 246, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 246, de 2002 (nº 1.254/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio Som da Ter ra 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 Alta Flo res ta, Esta do de Mato Gros -
so, ten do

 Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 751, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 23 
mi nu tos.)
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Com a pa la vra o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Gos ta ria de fa zer duas co lo ca ções. Pri me i ra,
em que es pa ço de tem po a Fo cus es pe ra con se guir
as doze mil ade sões no Bra sil?

O SR. JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS – Três
anos.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Fi nal men te, uma ou tra in da ga ção. Se ama nhã,
ou na se ma na que vem, o Sr. Joe Whit ney e o Sr. Ken -
gald en tra rem em con ta to com V. Exa so li ci tan do que
in ten si fi que re u niões no Esta do X, Y ou Z, e, com bi -
nan do os ho no rá ri os, V. Sa se dis po ria a re a li zar o ser -
vi ço?

O SR. JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS – Se na -
dor, como dis se an te ri or men te – pre ci so ler to dos os
ar ti gos que V. Exa men ci o nou –, uma co i sa é re a li zar
um tra ba lho pro fis si o nal, ou tra é es tar ao re vés da lei.
Por tan to, se fi car ca rac te ri za do que, exer cen do essa
ati vi da de... – em bo ra seja uma ati vi da de pro fis si o nal
que te nho exer ci do des de que de i xei as For ças Arma -
das, a Ma ri nha, em 1978, e esse foi o pri me i ro epi só -
dio que es tou vi ven ci an do. Já co men tei isso por te le -
fo ne. Te nho con ta to pra ti ca men te diá rio com o Sr.
Ken gald por te le fo ne. E dis se a ele que não vejo fu tu -
ro nas mi nhas ati vi da des com eles, mes mo por que
elas es tão sen do da no sas. Ele ar gu men tou que se há
in te res se é por que al gu ma co i sa está er ra da, tam bém
como dis se an te ri or men te. Se há in te res se, é por que
as pes so as in te res sa das não es tão sa tis fe i tas com o
que es tão ob ten do de re to mo em sua ati vi da de.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de en cer rar di zen do
que o Con gres so bra si le i ro terá uma mis são mu i to im -
por tan te no pró xi mo ano, que é acom pa nhar de per to
as ne go ci a ções bra si le i ras com re la ção à Alca. Cre io
que é fun da men tal com pre en der mos esse pro ces so
de glo ba li za ção de mão úni ca. Pois em com pe ti ti vi da -
de tec no ló gi ca ain da não te mos know how  su fi ci en te
para com pe tir com os Esta dos Uni dos e com os pa í -
ses mais avan ça dos do mun do. Na qui lo em que po de -
mos com pe tir, exis te um enor me sub sí dio ame ri ca no.
E ago ra que rem gas tar um pou co me nos com sub sí -
di os, sub si di an do bra si le i ros a fim de que não plan -
tem, para que pos sam do mi nar o mer ca do. E uma re -
la ção mu i to per ver sa para a qual de ve mos es tar aten -
tos. Ra zão pela qual tam bém não vejo ou tro ca mi nho
a não ser for ta le cer mos as re la ções, pri me i ro em nos -
so con ti nen te, a fim de que pos sa mos ne go ci ar em
blo co, ou uma pro xi mi da de ma i or com o Mer ca do Co -
mum Eu ro peu, que pode se dar com a pró pria Alca,

que pode ser óti ma ou ruim, de pen den do das con di -
ções em que for ne go ci a da.

Te nho um ami go no Pa ra ná, que foi De pu ta do
Fe de ral cons ti tu in te co mi go, Nel ton Fri e de rich, que ci -
ta va uma fra se que me mar cou mu i to: “pior que os
grin gos que nos ten tam com prar são os bra si le i ros
que nos ace i tam ven der. Acre di to que isso é la men tá -
vel num país que pre ci sa eti ca men te se jo gar todo
num pro ces so de com ba te à fome, de au men to de
pro du ção, de di mi nu i ção de ju ros – o que só acon te ce 
com o au men to da ex por ta ção.

Sr. Pre si den te, la men to, mas como sou sub-re -
la tor de um dos itens do Orça men to, te nho de me au -
sen tar para ir à re u nião da Co mis são de Orça men to.
Re i te ro o ape lo para que o Sr. José Antô nio dos San -
tos de i xe toda essa do cu men ta ção, e gos ta ria de que
não es pe rás se mos o fi nal dos tra ba lhos des ta CPI;
que em nome des ta Pre si dên cia, V. Exa ofi ci as se ao
Mi nis tro da Jus ti ça, jun tan do o de po i men to do Sr.
José Antô nio dos San tos a esta Co mis são Par la men -
tar de Inqué ri to, para que ur gen tes me di das fos sem
to ma das pelo Go ver no bra si le i ro. Não po de mos es pe -
rar o fi nal dos tra ba lhos des ta CPI, a sua con clu são,
para que o Go ver no bra si le i ro se po si ci o ne so bre um
in te res se que, se gu ra men te, não é o da nos sa Pá tria.

Era isso que de se ja va di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Se na do ra Ma ri na, gos ta ria de acres cen tar algo?
A SRª MARINA SILVA (PT – AC) – Sr. Pre si den -

te, já ha via fa la do an te ri or men te, mas pen so que o ar -
gu men to de que se as pes so as es tão ace i tan do a pro -
pos ta é por que não es tão sa tis fe i tas com o pro ces so
pro du ti vo. E fico ima gi nan do que, se os mi lha res de
ame ri ca nos e ca na den ses tam bém não es tão sa tis fe -
i tos com a vi o lên cia que gras sa no mun do hoje, será
que eles, a in dús tria ar ma men tis ta de les ace i ta ria
que al guém re sol ves se de sa ti vá-la, pa gan do como
es tão fa zen do, para de sa ti var a pro du ção agrí co la no
Bra sil? É algo em que pre ci sa mos pa rar para pen sar.

São re cor tes de in te res ses e sei que V. Sa não é
ino cen te nes sa his tó ria, só es tou di a lo gan do com as
pes so as que es tão nos as sis tin do, para que per ce -
bam que as pa la vras di tas pelo Se na dor Ante ro são
mu i to for tes e nem mes mo vou re pe ti-las, pois cre io
que já trans mi ti ram sua men sa gem. Mas sem pre que
as pes so as vêm cri ti car, di zen do que exis tem in te res -
ses in ter na ci o na is es cu sos e que exis tem pes so as
mu i to per ver sas nos pa í ses de sen vol vi dos, fico mais
pre o cu pa da quan do isso acon te ce em nos sa pró pria
casa, com gen te que não leva em con ta o nos so pró -
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prio in te res se, por que eles po dem não ter ne nhu ma
ra zão para nos pro te ger; ago ra, nós te mos to das.

É isso que la men to, e vi que V.Sa usa como jus ti -
fi ca ti va o ar gu men to que men ci o nou e ao qual me re -
fe ri an te ri or men te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Gos ta ria de so li ci tar à Se na do ra Ma ri na, co la bo ran do
com a Pre si dên cia, que per ma ne ces se como Re la to -
ra ad hoc, já que o Se na dor Ante ro pre ci sou se re ti rar.

Para en cer rar, eu gos ta ria de fa zer uma per gun -
ta ao de po en te, já que vejo que ele está com a pas ta
da CNA e já se re fe riu a re u niões que teve com a
CNA, a Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra. Qual é 
a re la ção da CNA com a Fo cus on Sa ba ti cal?

O SR. JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS – A CNA 
se pron ti fi cou a re ce ber essa de le ga ção ame ri ca -
na-ca na den se que es te ve re pre sen ta da pe los Srs.
Ken gald, Joe Whit ney e o Pro fes sor Phil lip Bal man,
al guns jor na lis tas e pro du to res. Essa de le ga ção, re u -
ni da com pre si den tes de fe de ra ções, de sin di ca tos ru -
ra is e de pro du to res ru ra is – e te nho aqui uma lis ta de
to das es sas en ti da des e pes so as, com te le fo nes e
en de re ços...

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Peço a V. Exa que de i xe essa lis ta com a CPI.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS – Eles,
exa us ti va men te, de ba te ram esse tema; al gu mas opi -
niões fa vo rá ve is, ou tras con tras. Pos te ri or men te o Sr.
Ken gald vol tou ao Bra sil pela ter ce i ra vez, e a CNA se
pron ti fi cou a re ce bê-lo no va men te. Lem bro-me de um 
co men tá rio do Sr. Ge tú lio Per nam bu co: es ta mos
aber tos a ouvi-lo e es ta mos aqui para re pre sen tar o
pro du tor ru ral, de quem es ta re mos do lado, mas não
va mos in cen ti vá-lo a to mar uma de ci são; essa de ci -
são deve ser to ma da por ele.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Fa rei uma per gun ta ob je ti va. E gos ta ria que uma per -
gun ta ob je ti va ti ves se uma res pos ta ob je ti va de V. Sa

A CNA pro cu rou a Fo cus on Sa ba ti cal, ou a Fo -
cus pro cu rou a CNA?

O SR. JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS – A Fo -
cus pro cu rou a CNA.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Estou sa tis fe i to.

Qu e ro agra de cer a V. Sa pela pre sen ça. Por tan -
to, V. Exª está li be ra do, pode de i xar os do cu men tos
com a nos sa se cre tá ria.

Va mos dar um in ter va lo até cha mar o pró xi mo
con vi da do que par ti ci pa rá des ta re u nião, que é o Pre -
si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra de Orga ni za ções
Não-Go ver na men ta is. (Pa u sa.)

Dan do con ti nu i da de, con vi do o Dr. Ser gio Had -
dad, que na con di ção de con vi da do vai pres tar al guns 
es cla re ci men tos nes ta CPI. (Pa u sa.)

Ini ci al men te, que ro dar as boas-vin das ao Dr.
Ser gio Had dad, agra de cê-lo pela aten ção de ter aten -
di do ao con vi te des ta CPI. Cre io até que ele teve a
opor tu ni da de de as sis tir, de cor po pre sen te, ao de po i -
men to de um re pre sen tan te de uma or ga ni za ção
não-go ver na men tal es tran ge i ra.

Pre li mi nar men te, que ro de i xar os mi cro fo nes
com V. Exª para fa zer suas con si de ra ções ini ci a is a
res pe i to do que já pos sa ter tido co nhe ci men to so bre
a atu a ção des ta CPI e tam bém es pe ci fi ca men te da
ins ti tu i ção que V Exª pre si de.

O SR. SERGIO HADDAD  – Ini ci al men te, que ro
agra de cer o con vi te para este de po i men to e di zer da
mi nha dis po ni bi li da de em co la bo rar com esta CPI, e
meu de po i men to vai nes se sen ti do.

Vou cen trar es sas pri me i ras pa la vras numa par -
te es pe cí fi ca que diz res pe i to ao fun ci o na men to e fis -
ca li za ção das or ga ni za ções não-go ver na men ta is,
que me pa re ce po dem aju dar a ter uma com pre en são 
ma i or so bre como elas vêm fun ci o nan do. E num se -
gun do mo men to, tam bém bas tan te bre ve, um pou co
so bre o tra ba lho que a Abong re a li za e como pen sa -
mos o pa pel das or ga ni za ções não-go ver na men ta is e 
a for ma como elas de vem se ex pres sar na so ci e da de
bra si le i ra.

O pri me i ro co men tá rio que que ro fa zer é que or -
ga ni za ção não-go ver na men tal não é uma fi gu ra ju rí -
di ca, é um ter mo que se uti li za e nas ce da Orga ni za -
ção das Na ções Uni das – ONU, logo de po is da II Gu -
er ra Mun di al, para de no mi nar em in glês o que cor res -
pon de a Non Go ver na men tal Orga ni za ti on – NGO,
que na ver da de são as or ga ni za ções não-go ver na -
men ta is para de sig nar or ga ni za ções su pra na ci o na is
e in ter na ci o na is que não fo ram es ta be le ci das por
acor dos go ver na men ta is.

Por tan to, a fi gu ra ju rí di ca de uma Orga ni za ção
Não-Go ver na men tal exis te em dois for ma tos ape nas:
ou ela é uma as so ci a ção ci vil sem fins lu cra ti vos, ou é
urna fun da ção. Então, toda ONG ou é uma as so ci a -
ção, ou uma fun da ção es ta be le ci da aqui no Bra sil. O
ter mo OCIP é uma ex pres são, va mos di zer, um ter mo
que es ta be le ce por lei, mas que não re pre sen ta ju ri di -
ca men te aqui lo que é or ga ni za ção não-go ver na men -
tal. E um cer ti fi ca do ofe re ci do pelo Mi nis té rio da Jus ti -
ça e hoje te mos ape nas um con jun to mu i to pe que no
de or ga ni za ções que têm essa qua li da de de OCIP até 
ou tu bro de 2002, te mos em tomo de 707 or ga ni za -
ções com OCIP, quan do fala-se em um con jun to mu i to 
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gran de de or ga ni za ções não-go ver na men ta is, é mu i -
to di fí cil de de fi nir o nú me ro, até por que den tro des sa
fi gu ra ju rí di ca, as so ci a ção ci vil sem fins lu cra ti vos ou
fun da ção, te mos um con jun to mu i to gran de de or ga ni -
za ções que vão des de um hos pi tal, uma es co la ca tó li -
ca, um clu be de fu te bol, uma as so ci a ção de mo ra do -
res até as tra di ci o na is Orga ni za ções Não-Go ver na -
men ta is. Elas são mu i to di fe ren tes, pos su em na tu re -
zas tam bém mu i to di fe ren tes, é di fí cil clas si fi cá-las, e
o ter mo OSCIP fa vo re ceu mu i to, por que, na pri me i ra
par te da le gis la ção, aju da a de ta lhar bas tan te a ação
so ci al des sas or ga ni za ções.

Di ria que, para fins de de fi ni ção, o que está no
es tu do so li ci ta do por V. Exa., Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti, a Con sul to ria Le gis la ti va do Se na do nos dá
uma boa idéia de clas si fi ca ção de ONG: um gru po so -
ci al or ga ni za do sem fins lu cra ti vos, cons ti tu í do for mal
e au to no ma men te, ca rac te ri za do por ações de so li da -
ri e da de no cam po das po lí ti cas pú bli cas e pelo le gí ti -
mo exer cí cio de pres sões po lí ti cas em pro ve i to de po -
pu la ções ex clu í das das con di ções de ci da da nia.

Esse é um cam po de atu a ção das cha ma das or -
ga ni za ções não-go ver na men ta is tra di ci o na is. Por tan to,
está bas tan te dis tan te do cam po do mer ca do, como vi -
mos nes se de po i men to pas sa do, em que as re la ções
es tão mu i to mais cons ti tu í das so bre os cam pos do so ci -
al, do cul tu ral, do am bi en tal e me nos so bre o cam po das 
re la ções de mer ca do pro pri a men te di tas.

Um se gun do as pec to, é im por tan te que sa i ba -
mos que, no caso es pe cí fi co de uma Orga ni za ção
Não-Go ver na men tal cons ti tu í da no ex te ri or, para que
essa as so ci a ção ci vil ou fun da ção es tran ge i ra ve nha
fun ci o nar no País, por meio da cri a ção de su cur sa is,
fi li a is ou agên ci as, é ne ces sá ria au to ri za ção do Go -
ver no bra si le i ro, a qual se dará me di an te apro va ção
dos seus es ta tu tos ou atos cons ti tu ti vos, nos ter mos
do art. 11, § 1º, da Lei de Intro du ção ao Có di go Ci vil e
pelo Pre si den te da Re pú bli ca.

Com a au to ri za ção, não per de a en ti da de o seu
ca rá ter de es tran ge i ro, qual quer prer ro ga ti va con fe ri -
da a as so ci a ções na ci o na is que fo rem além do re gi -
me co mum do Di re i to Pri va do, so men te se rão ex ten -
sí ve is a es sas as so ci a ções ou fun da ções es tran ge i -
ras au to ri za das se hou ver re ci pro ci da de de tra ta men -
to nos ou tros pa í ses, nos pa í ses de ori gem, para tam -
bém as so ci a ções ou fun da ções bra si le i ras, res sal va -
dos os ca sos em que a lei bra si le i ra não per mi tir ex -
pres sa men te a con ces são da van ta gem ou prer ro ga -
ti va, como é o caso, por exem plo, da De cla ra ção de
Uti li da de Pú bli ca Fe de ral, a Lei nº 9.135.

Um ou tro co men tá rio que gos ta ria de fa zer é que
exis te uma sé rie de re gis tros e for mas de con tro le para

as or ga ni za ções não-go ver na men ta is, que an te ce dem
o seu fun ci o na men to. Pri me i ro, toda as so ci a ção ou fun -
da ção para ini ci ar suas ati vi da des deve-se re gis trar no
Car tó rio de Re gis tro Ci vil das Pes so as Ju rí di cas, que é
o ór gão pú bli co com pe ten te para tal re gis tro, se gun do a
Lei nº 6.015, de 1973, Lei de Re gis tros Pú bli cos, e de
acor do com as leis de or ga ni za ção ad mi nis tra ti va e ju di -
ciá ria dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.

Se gun do pas so, para fa zer mo vi men ta ção fi -
nan ce i ra, a ONG deve-se ins cre ver no CNPJ, Ca das -
tro Na ci o nal de Pes so as Ju rí di cas, jun to à Re ce i ta Fe -
de ral, como qual quer en ti da de.

Ter ce i ro, para se es ta be le cer em um es pa ço fí si -
co, deve-se ins cre ver no Ca das tro de Re gis tros Mo bi -
liá ri os, jun to à Pre fe i tu ra onde en con tra-se a sua
sede.

Por tan to para que uma ONG ini cie sua ati vi da de 
já te mos em nos sa le gis la ção atu al três re gis tros obri -
ga tó ri os nos três ní ve is de Go ver no: o fe de ral, o es ta -
du al e o mu ni ci pal que exi gem inú me ros re qui si tos
em pro ce di men tos le ga is, que são sis te ma ti ca men te
ve ri fi ca dos pe las ins tân ci as ad mi nis tra ti vas res pon -
sá ve is.

Além dis so, de pen den do da área e da for ma de
atu a ção da en ti da de, exis tem inú me ros re gis tros, tí tu -
los e qua li fi ca ções fa cul ta ti vas jun to ao Po der Pú bli co, 
tais como: re gis tro no Con se lho Na ci o nal de Assis tên -
cia So ci al; cer ti fi ca do de en ti da des be ne fi cen tes de
as sis tên cia so ci al, uti li da de pú bli ca fe de ral, uti li da de
pú bli ca es ta du al e mu ni ci pal; OSCIP – Orga ni za ção
da So ci e da de Ci vil de Inte res se Pú bli co e ca das tro
na ci o nal de en ti da des am bi en ta lis tas. Ou seja, te mos
nes te mo men to, no ar ca bou ço ju rí di co na ci o nal, um
con jun to bas tan te cla ro de pro ce di men tos e de re gis -
tros a que se pode e deve ter aces so às or ga ni za ções
não-go ver na men ta is e todo me ca nis mo de con tro le
fis cal e go ver na men tal.

Em re la ção ao modo e uti li za ção dos re cur sos, à 
po lí ti ca de con tra ta ção, aos no mes e à qua li fi ca ção
dos di ri gen tes e seus re pre sen tan tes, exis tem al guns
me ca nis mos para que isso pos sa ser con tro la do e re -
gis tra do.

De acor do com a Cons ti tu i ção Fe de ral bra si le i ra
de 1988, em seu con sa gra do art. 5º, que es ta be le ce os
di re i tos e de ve res in di vi du a is e co le ti vos, in se ri do no Tí -
tu lo II, so bre os di re i tos e ga ran ti as fun da men ta is, te -
mos, no seu in ci so XVIII: “A cri a ção de as so ci a ções e,
na for ma da lei, a de co o pe ra ti vas in de pen dem de au to -
ri za ção, sen do ve da da a in ter fe rên cia es ta tal em seu
fun ci o na men to”. Por tan to, essa é uma cláu su la cons ti tu -
ci o nal. No in ci so XIX: “As as so ci a ções só po de rão ser
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com pul so ri a men te dis sol vi das ou ter suas ati vi da des
sus pen sas por de ci são ju di ci al, exi gin do-se, no pri me i ro 
caso, o trân si to em jul ga do”. Isso sig ni fi ca que, na ver -
da de, as or ga ni za ções não-go ver na men ta is – para ca -
sos como este em que a si tu a ção ju rí di ca exi ja uma in -
ves ti ga ção de na tu re za ju di ci al – têm de apre sen tar
com pul so ri a men te de cla ra ção de in for ma ções de pes -
soa ju rí di ca, o DIPJ, que deve ser pres ta da anu al men te
à Re ce i ta Fe de ral, con tan do o ba lan ço con tá bil e pa tri -
mo ni al anu al da or ga ni za ção, as sim como as fon tes de
re cur sos re ce bi das em ca te go ri as como con tri bu i ções
as so ci a ti vas, ven da de bens e pres ta ção de ser vi ços,
ren di men to de apli ca ções fi nan ce i ras, do a ções e sub -
ven ções.

Eu trou xe a DIPJ da Abong, que é uma as so ci a -
ção de ONG, para que pos sa ser ve ri fi ca da a for ma
como essa pres ta ção de con tas se dá no âm bi to da
Re ce i ta Fe de ral. Além do mais, as or ga ni za ções
não-go ver na men ta is são obri ga das a apre sen tar re -
la ção anu al de in for ma ções so ci a is, que deve ser en -
tre gue anu al men te ao Mi nis té rio do Tra ba lho, com in -
for ma ções e per fil de cada em pre ga do. Eu tam bém
trou xe uma có pia da Abong, como Ong, para que se
pos sa exem pli fi car o mo de lo de con tra ta ção de to das
as pes so as que tra ba lham nes sa or ga ni za ção
não-go ver na men tal.

Qu al quer al te ra ção es ta tu tá ria ou ele i ção de no -
vos di ri gen tes deve ser obri ga to ri a men te in for ma da
ao car tó rio de re gis tro ci vil das pes so as ju rí di cas, in -
clu si ve com a qua li fi ca ção com ple ta dos di ri gen tes e
re pre sen tan tes le ga is.

Além des ses pro ce di men tos obri ga tó ri os, por -
tan to, com pul só ri os, para as or ga ni za ções que pos -
su em al guns tí tu los, re gis tros e qua li fi ca ções fa cul ta -
ti vas men ci o na das no co men tá rio an te ri or, exis tem
ou tras in for ma ções obri ga tó ri as que de vem ser pres -
ta das ao Po der Pú bli co, tais como: re la tó rio anu al de
ati vi da des, pu bli ca ção de ba lan ços, etc.

As fun da ções, em par ti cu lar, além de cum prir to -
das as obri ga ções ci ta das aci ma, são con tro la das e
fis ca li za das pelo Mi nis té rio Pú bli co de vi do à pre vi são
le gal ex pres sa, es ta be le ci da no Có di go Ci vil. E se re -
ce bem re cur sos pú bli cos, são obri ga das a se rem
con tro la das e pres ta rem con tas ao Tri bu nal de Con -
tas do seu Esta do.

Além do mais, em re la ção a sua pres ta ção de
con tas, em re la ção aos seus do a do res, as or ga ni za -
ções não-go ver na men ta is são obri ga das a pres tar
con tas anu al men te aos seus do a do res, que po dem
ser pes so as fí si cas, ou ju rí di cas, na ci o na is ou es tran -
ge i ras. Aliás, essa é uma ques tão fun da men tal, por -
que, como gran de par te das or ga ni za ções não-go ver -

na men ta is re ce bem e vi vem de re cur sos do a dos, eu
per gun ta ria que or ga ni za ção não-go ver na men tal, que
do a dor con ti nu a ria a dar re cur sos para uma ONG que
te nha a prá ti ca da mal ver sa ção de fun dos, que te nha
a prá ti ca de uti li zar os re cur sos para fins não ins ti tu í -
dos na mis são des sas or ga ni za ções não-go ver na -
men ta is. Se ria a mor te da sua pró pria or ga ni za ção.

No caso de uma ONG re ce ber re cur sos pú bli cos 
na ci o na is por meio de con vê ni os, a pres ta ção de con -
tas será exa us ti va, de ven do ser de mons tra da a apli -
ca ção efe ti va dos re cur sos re ce bi dos me di an te a
apre sen ta ção dos re la tó ri os da exe cu ção fí si co-fi nan -
ce i ra do pro je to, que são obri ga to ri a men te ana li sa dos 
pelo Tri bu nal de Con tas, como eu já men ci o nei an te ri -
or men te.

Se gun do a ju ris ta Ma ria Sylvia Za nel la Di Pi e tro, 
em seu li vro  Par ce ri as na Admi nis tra ção Pú bli ca:

“Na pres ta ção de con tas não bas ta de mons trar
o re sul ta do fi nal ob ti do com o con vê nio; é ne ces sá rio
de mons trar que todo va lor re pas sa do foi uti li za do na
con se cu ção des se re sul ta do. Vale di zer que o di nhe i -
ro as sim re pas sa do não muda sua na tu re za por for ça
do con vê nio. Ele é trans fe ri do e uti li za do pelo exe cu -
tor do con vê nio, man ti da sua na tu re za de di nhe i ro pú -
bli co, no sen ti do de que está des ti na do a um fim pú bli -
co. Por essa ra zão, o exe cu tor do con vê nio, no caso
urna ONG, é vis to como al guém que ad mi nis tra di -
nhe i ro pú bli co. Como tal está obri ga do a pres tar con -
tas não só ao ente re pas sa dor da ver ba como tam -
bém ao Tri bu nal de Con tas.”

Um pe núl ti mo co men tá rio que eu gos ta ria de fa -
zer é que o in ci so XIX do art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral
de cla ra que “as as so ci a ções só po de rão ser com pul so -
ri a men te dis sol vi das ou ter suas ati vi da des sus pen sas
por de ci são ju di ci al”, como eu já ha via men ci o na do, exi -
gin do-se, no caso, pri me i ro o trân si to em jul ga do”.

Em re la ção a isso, o co men tá rio que pos so fa zer 
é que, ob vi a men te, como qual quer pes soa ju rí di ca, as 
ONG são ci vil men te res pon sá ve is pe los atos ile ga is
que pra ti cam. Os seus di ri gen tes são pes so al men te
res pon sá ve is por atos ile ga is que pra ti cam, as sim
como pe los atos con trá ri os ao es ta tu to so ci al, in clu si -
ve atos cri mi no sos.

Já exis tem, hoje, no ar ca bou ço le gal, me ca nis -
mos tri bu tá ri os, ci vis e pe na is que es ta be le cem san -
ções para as ile ga li da des co me ti das por qual quer
pes soa ju rí di ca ou fí si ca, sen do que para as ONG que 
re ce bem re cur sos pú bli cos es ses me ca nis mos são
es pe ci al men te com ple xos.

Mais uma vez, se gun do es tu do so li ci ta do pelo
Se na dor aqui pre sen te, a Con sul to ria Le gis la ti va do
Se na do, por in ter mé dio do STC so bre as or ga ni za -
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ções não-go ver na men ta is – esse es tu do que men ci o -
nei an te ri or men te – diz o se guin te:

“Cum pre ob ser var por fim que, como toda cri a ção 
hu ma na, as ONG não es tão imu nes ao erro. Mal gra do
suas ori gens e ca rac te rís ti cas pe cu li a res às tor nem
mais pro te gi das de ir re gu la ri da des que ou tras ins ti tu i -
ções pri va das ou pú bli cas, há aqui e ali no tí ci as de ati -
vi da des in de fen sá ve is pro mo vi das por fal sas ONG.”

Diz o do cu men to:
Fe liz men te, são epi só di os res tri tos e iso la dos,

mu i tas ve zes de nun ci a dos por ou tras inú me ras ONG
idô ne as.

Cabe aqui um co men tá rio, que, na ver da de,
como bem fri sa o do cu men to, como qual quer es pa -
ço de na tu re za hu ma na, en tre os di ver sos pro fis si o -
na is, em qual quer área, po de mos ob ser var que há
si tu a ções ir re gu la res. No nos so caso, em par ti cu lar, 
das or ga ni za ções não-go ver na men ta is, a mim não
me pa re ce que essa é uma prá ti ca co mum en tre as
or ga ni za ções não-go ver na men ta is; são prá ti cas
iso la das que, evi den te men te, não po dem cri mi na li -
zar o con jun to das or ga ni za ções não-go ver na men -
ta is com es sas ca rac te rís ti cas cri mi na is, de uma
ma ne i ra ge ral, as sim como não se pode cri mi na li zar 
qual quer clas se de pro fis si o na is ou de ins ti tu i ções
por exem plos iso la dos.

Fi nal men te, em re la ção à en tra da de es tran ge i -
ros para tra ba lhar em or ga ni za ções não-go ver na -
men ta is, a en tra da de es tran ge i ros no Ter ri tó rio Na ci -
o nal de pen de de con ces são de vis to, na for ma do art.
4º e do art. 13 da Lei nº 6.815, de 1980, pos te ri or men -
te al te ra da pela Lei nº 6.964, de 1981, es pe ci fi ca men -
te aque les que vêm ao Bra sil pres tar ser vi ços jun to a
en ti da des de as sis tên cia so ci al, sem vín cu lo em pre -
ga tí cio com pes soa ju rí di ca se di a da no Bra sil. Ele po -
de rá ser con ce di do como vis to tem po rá rio, por um
pra zo má xi mo de dois anos. Lo gi ca men te, os re qui si -
tos para a con ces são de vis to tem po rá rio, ao con trá -
rio do vis to de tu ris mo, são ex tre ma men te com ple xos, 
in clu in do até obri ga to ri e da de de apre sen ta ção de
cer ti dão ne ga ti va de an te ce den tes cri mi na is ou do cu -
men tos equi va len tes, ex pe di dos por au to ri da de com -
pe ten te do país de ori gem es tran ge i ra.

Re la to tam bém que, no caso da au to ri za ção
para fun ci o na men to no Bra sil de so ci e da des ci vis, as -
so ci a ções e fun da ções es tran ge i ras, já há um re gu la -
men to pró prio da Se cre tá ria Na ci o nal dos Di re i tos, da 
Ci da da nia e da Jus ti ça, do Mi nis té rio da Jus ti ça, que
re gu la essa for ma de au to ri za ção, o que, de fato, não
exi gi ria ne nhum me ca nis mo novo de con tro le a que
se re fe re esse caso.

O que que ro, na ver da de, con clu ir, nes te pri me i ro
mo men to, é que, mal gra do o fato de ter mos um cor po ju -
rí di co ex tre ma men te avan ça do em re la ção às for mas de
re gu la ção do fun ci o na men to e da cons ti tu i ção das or ga -
ni za ções não-go ver na men ta is, evi den te men te exis tem
ca sos es pe cí fi cos em que po dem ser cri mi na li za dos
como prá ti ca de ação não es pe cí fi ca à sua mis são.

O que de i xo como de po i men to a esta CPI é que
o que pre ci sa mos fa zer, na ver da de, é ope rar com os
ór gãos com pe ten tes de fun ci o na men to e fis ca li za ção
para que eles pos sam atu ar so bre esse me ca nis mo
ju rí di co já com pos to. E, evi den te men te, nos ca sos
que fe rem es ses me ca nis mos, o sis te ma ju rí di co deve 
ope rar e atu ar.

Fa rei um bre ve de po i men to em re la ção ao se -
gun do mo men to, so bre o fun ci o na men to da Abong. A
Abong é uma as so ci a ção bra si le i ra de uma par ce la
das or ga ni za ções não-go ver na men ta is, re gi da por
uma car ta de prin cí pi os e por um es ta tu to. Foi fun da -
da, em 1991, pelo fa le ci do So ció lo go Be ti nho, que,
na que le mo men to, an te ri or à Rio-92, em con jun to
com ou tras or ga ni za ções não-go ver na men ta is de ci -
diu fun dar uma as so ci a ção jus ta men te para tor nar
pú bli ca a pre sen ça das or ga ni za ções não-go ver na -
men ta is e tor nar isso como um as pec to de con tro le
so ci al, di vul gan do para a so ci e da de o tra ba lho das or -
ga ni za ções não-go ver na men ta is. E isso que fa ze -
mos, pre ten de mos fa zer.

As or ga ni za ções não-go ver na men ta is as so ci a -
das à Abong es tão em um ca tá lo go, que de i xo para
esta Co mis são; es tão no site da Abong, no ca tá lo go
que re gu la ri za mos pe ri o di ca men te, o per fil de to das
elas. To das es tão no site com nome, en de re ço e te le -
fo ne; to dos os pro je tos que elas exe cu tam; os re cur -
sos e de onde che gam; o mon tan te de re cur sos; a
apli ca ção des ses re cur sos, e há me ca nis mo de con -
tro le para a en tra da des sas ONG no Bra sil

É prá ti ca da Asso ci a ção Bra si le i ra de Enti da des
Não Go ver na men ta is to mar pú bli ca a ação de suas
as so ci a das, por que en ten de mos que as or ga ni za -
ções não-go ver na men ta is, como en ti da des pri va das,
mas de fi na li da de pú bli ca, de vem pres tar con tas ao
pú bli co, por tan to, à so ci e da de ci vil, aque la que as
sus ten tam, seja for ne cen do re cur sos di re ta men te,
por meio de re cur sos pú bli cos ou in ter na ci o na is, que
vêm da po pu la ção em ge ral, no con tex to de so li da ri e -
da de in ter na ci o nal que ocor re en tre as or ga ni za ções
não go ver na men ta is em ge ral.

Te mos um re la tó rio de ati vi da des, fe i to a cada
ano – de i xo um re la tó rio, as sim como a car ta de prin -
cí pi os da Abong. Esta mos em um pro ces so de dis cus -
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são so bre a pu bli ca ção do ba lan ço so ci al, de for ma
que pos sa mos in cen ti var as or ga ni za ções não go ver -
na men ta is a pu bli car os seus ba lan ços, de mons tran -
do a apli ca ção de seus re cur sos do pon to de vis ta so -
ci al e, ao mes mo tem po, a ma ne i ra como elas, como
or ga ni za ções não-go ver na men ta is exe cu tam o que
pro mo vem em ter mos de mis são. Assim, pode-se ter
re gu la ri za da a con di ção in ter na das suas as so ci a das, 
de ter um me ca nis mo de pro mo ção de di re i tos in ter -
nos, no sen ti do de pro mo ver a dis cri mi na ção de gê -
ne ro, raça e in ter na men te jun to a sua ins ti tu i ção.

A Abong tem um co mi tê de éti ca que é cha ma do
sem pre que ocor ra de nún cia con tra al gu ma or ga ni za ção
não-go ver na men tal. Isso nun ca ocor reu até hoje, mas
tra ta-se de um co mi tê cons ti tu í do por pes so as de fora da
Asso ci a ção e das ONG que com põem a Asso ci a ção,
para que pos sa mos ter um olhar crí ti co fren te a ela.

Um úl ti mo co men tá rio é que, de fato, às or ga ni -
za ções não-go ver na men ta is têm cres ci do mu i to,
com uma pre sen ça pú bli ca mu i to im por tan te. As or -
ga ni za ções não-go ver na men ta is são uma par te da
pre sen ça da so ci e da de ci vil, que quer par ti ci par dos
des ti nos da Na ção, das ques tões so ci a is, am bi en ta is 
e cul tu ra is; são uma pre sen ça im por tan te, com ple -
men tar à ação ins ti tu ci o nal da po lí ti ca. A ação das
ONG não pre ten de subs ti tu ir em ne nhum mo men to
os par ti dos po lí ti cos; em mo men to al gum as or ga ni -
za ções não go ver na men ta is pre ten dem subs ti tu ir as
ins tân ci as ins ti tu ci o na li za das, como o Con gres so
Na ci o nal, no pla no le gis la ti vo e, no pla no exe cu ti vo,
o Po der Pú bli co.

Mu i tas ve zes pode-se ima gi nar que as or ga ni za -
ções não-go ver na men ta is te nham a ca pa ci da de de
ope rar como um po der de Esta do. Isso é um equí vo co,
uma fa lá cia. Não exis te ex pe riên cia his tó ri ca no mun do
em que ques tões como edu ca ção, sa ú de e ha bi ta ção, a 
base da cons ti tu i ção da so ci e da de, te nham sido re sol vi -
das com a pre sen ça de or ga ni za ções da so ci e da de ci -
vil, para su pe rar es sas con di ções.

Por tan to, o bom fun ci o na men to de or ga ni za -
ções não-go ver na men ta is só exis te na me di da em
que haja um Esta do for te, um Po der Pú bli co for te e
ins ti tu i ções or ga ni za das. Elas têm uma fun ção com -
ple men tar im por tan te que diz res pe i to ao fato de que
a so ci e da de ci vil quer par ti ci par não ape nas por meio
do voto, mas no co ti di a no da po lí ti ca, por meio da
co-ges tão, da co-ge rên cia dos pro ces sos, con tro lan -
do ati vi da des do Po der Exe cu ti vo e do Po der Le gis la -
ti vo, con tri bu in do com prá ti cas so ci a is, com exem plos
de in ter ven ção so ci al, para que pos sa ser uni ver sa li -
za do no pla no das po lí ti cas pú bli cas.

Isso de mons tra que, na ver da de, an da mos por
um ca mi nho que en ten do ser bas tan te fa vo rá vel. Há
dois anos, a Abong re a li zou uma pes qui sa, em con vê -
nio com o Ibo pe, so bre a ima gem pú bli ca das ONG.
Essa ava li a ção, fe i ta em 23/10/2000, mos trou que
58% da po pu la ção apro va vam a atu a ção das or ga ni -
za ções não-go ver na men ta is, 13% de sa pro va vam,
10% en ten di am que a pre sen ça de las não aju da va
nem atra pa lha va e 19% não sa bi am ou não opi na ram.

Um úl ti mo co men tá rio: re cen te men te, O Esta do 
de S.Pa u lo pu bli cou uma pes qui sa in ter na ci o nal e
na ci o nal so bre as ins ti tu i ções mais con fiá ve is no pla -
no in ter na ci o nal e no pla no na ci o nal.

No pla no in ter na ci o nal, as For ças Arma das fi ca -
ram em pri me i ro lu gar com 69% de apro va ção; em se -
gun do lu gar, fi cou o sis te ma edu ca ci o nal, com 62%;
em ter ce i ro lu gar, com 59% de apro va ção, fi ca ram as
ONG. No Bra sil, a Igre ja fi cou em pri me i ro lu gar, com
65%, e as ONG, em se gun do lu gar, com 61%.

Esses re sul ta dos mos tram que, de uma ma ne i ra 
ge ral, a so ci e da de in ter na ci o nal e a so ci e da de bra si -
le i ra apói am e res pe i tam o tra ba lho das ONG. Esses
nú me ros, bas tan te fa vo rá ve is e po si ti vos, po rém, não
sig ni fi ca que ca sos iso la dos ne ga ti vos não exis tam.
Cabe, po rém, uma cla ra e for te ob ser va ção para que
o sis te ma ju di ci al pos sa ope rar fren te a es sas or ga ni -
za ções, de ma ne i ra que não ma ni pu lem a ima gem
pú bli ca des sas or ga ni za ções, como mu i tas ve zes ve -
mos ocor rer no pró prio Con gres so Na ci o nal ou jun to
a jor na lis tas e ou tros se to res da so ci e da de – às ve -
zes, um, dois ou três aca bam com pro me ten do a ima -
gem pú bli ca de vá ri as des sas ins ti tu i ções.

É nes se sen ti do que de i xo meu de po i men to, em
co la bo ra ção com esta CPI, que en ten do cum prir um pa -
pel im por tan te. V. Exª sem pre tem dito que a idéia não é
in cri mi nar as ONGs de uma ma ne i ra ge ral, mas de
mos trar os pro ble mas que tra zem e apon tar al gu mas in -
di ca ções im por tan tes. Enten do tam bém que ela tem
com pro va do, de uma ma ne i ra ge ral, que são ca sos iso -
la dos e que não cor res pon dem à na tu re za e à pre sen ça 
pú bli ca des sas or ga ni za ções que têm tra zi do be ne fí ci os 
enor mes para a cons ti tu i ção da so ci e da de bra si le i ra e
para a cons tru ção da de mo cra cia nes te País.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va, re la to ra.
A SRA MARINA SILVA (PT–AC) – Em pri me i ro

lu gar, que ro agra de cer o Dr. Sér gio Had dad pelo seu
de po i men to e di zer que ele é de gran de va lia para
esta CPI.
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Qu e ro tam bém re gis trar que sou mem bro da co -
mis são, mas não sou a re la to ra – es tou aqui como re -
la to ra ad hoc, a re la to ra é a Se na do ra Mar lu ce Pin to
–, e que boa par te das ques tões que fo ram co lo ca das
aqui – ques tões de pra xe, como o que é a Abong,
quem são seus di ri gen tes, quan tos são os seus mem -
bros – já es tão res pon di das nos do cu men tos que V.Sª 
apre sen ta, tam bém quan tos são seus fi li a dos no ca -
das tro que com pe ten te men te traz a esta CPI.

Assim sen do, que ro-me ater ape nas ao re gis tro
de que a com pre en são que te nho des te pro ces so que 
en vol ve or ga ni za ções não go ver na men ta is é, no ge -
ral, uma ava li a ção po si ti va da que les que re al men te
es tão cum prin do com sua fun ção e res pon sa bi li da de
so ci a is, ba se a dos em prin cí pi os éti cos. Estão con tri -
bu in do para as vá ri as ques tões li ga das ao meio am bi -
en te, di re i tos hu ma nos, pro ble má ti ca so ci al, de sen -
vol vi men to e apo io às ati vi da des cul tu ra is, apo io e as -
sis tên cia téc ni ca a co mu ni da des, a pes qui sas ci en tí fi -
cas que, mu i tas ve zes, são re a li za das pe las en ti da -
des da so ci e da de ci vil. Enfim, são mu i tas as ações
em que as or ga ni za ções não go ver na men ta is atu am.

A ava li a ção e a pes qui sa que V.Sª aqui apre sen -
ta in di ca que exis te re al men te uma ace i ta ção po si ti va
da co mu ni da de na ci o nal e in ter na ci o nal em re la ção a
essa con tri bu i ção que as or ga ni za ções da so ci e da de
têm para com vá ri os pro ble mas que, mu i tas ve zes, o
Po der Pú bli co tem mu i ta di fi cul da de em ope rar.

To da via, o ob je ti vo da CPI é exa ta men te fa zer a
se pa ra ção en tre aque les que cum prem com es sas
fun ções às qua is me re fe ri e aque les que, a exem plo
do tris te de po i men to do pro ce di men to an te ri or ao de
V.Sª de i xam-nos pre o cu pa dos.

Nós, do Con gres so Na ci o nal, que é uma ins ti tu i -
ção mu i to cara e im por tan te para a de mo cra cia, te -
mos uma ex pe riên cia que tam bém é di fí cil. Exis te
uma meia dú zia de par la men ta res des qua li fi ca das e
achin ca lha das, que tem pro ce di men tos com ple ta -
men te in cor re tos, que não pre ci so aqui re pe tir, mas
que é do co nhe ci men to de to dos ao lon go da his tó ria
do Con gres so. Nem por isso, nós que fa ze mos um tra -
ba lho res pe i to so para com a ins ti tu i ção Con gres so
Na ci o nal, para com a de fe sa dos in te res ses da so ci e -
da de bra si le i ra, ace i ta mos que se ja mos tra ta dos de
for ma ge ne ra li za da, como se fôs se mos to dos par te
des se pro ces so que abo mi na mos e que re mos ver
cor ri gi dos den tro das ins ti tu i ções pú bli cas.

Então, Dr. Pa u lo Had dad, a ri que za da do cu -
men ta ção que traz é mu i to im por tan te para to dos nós. 
Iria fa zer per gun tas com re la ção a se as en ti da des
Co o pe rín dio, Asso ci a ção Ama zô nia, Pa can, Cum pir,
Na pa can, Fun da ção Bo ti cá rio e a pró pria Fun da ção

Fo cus fa zem par te da ONG, mas não sin to que seja
ne ces sá rio fazê-las, por que o ca das tro nos dará to -
das es sas in for ma ções. O de po i men to de V.Sª e toda
a do cu men ta ção tra zi da são mu i to in te res san tes até
para que pos sa mos co te jar os pro ce di men tos de al -
gu mas pes so as que vêm aqui e de i xam mu i tas dú vi -
das para os Srs.

Par la men ta res. V.Sª mu i to bem re pre sen ta o in -
te res se pú bli co que en vol ve as or ga ni za ções da so ci -
e da de ci vil.

O Bra sil está che io de exem plos de pes so as que 
sa bem como uti li zar bem esse me ca nis mo de apo io
às de man das da so ci e da de, como foi o caso do nos so 
sa u do so Be ti nho em quem to dos nos ins pi ra mos para 
fa zer mu i tos dos pro je tos, aqui em tra mi ta ção, em de -
fe sa dos ex clu í dos, so bre tu do as ações de po lí ti cas
so ci a is vol ta das para o com ba te à fome.

O ob je ti vo da CPI não é o de sa ta ni zar as ONGs, 
mas tam bém não é a de sa cra li zá-las toda, por que
sa be mos que, em toda co mu ni da de, como mu i to bem
dis se V. Sª, te mos aque les que fa zem o pa pel do joio e 
aque les que fa zem o pa pel do tri go. E é bom que seja
as sim até para que sa i ba mos se pa rar um do ou tro.
Então, o nos so pa pel aqui atin ge úni ca e ex clu si va -
men te o joio.

Mu i to obri ga da pelo de po i men to de V. Sª
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Qu e ro agra de cer a pre sen ça do Dr. Sér gio Had dad.
Co in ci den te men te, este é o úl ti mo de po i men to que a
CPI co lhe. Co me ça mos por um de po i men to de uma
pes soa que fez uma sé rie de de nún ci as, de um modo
ge ral, con tra as ONGs no mun do e es ta mos ter mi nan -
do pelo de po i men to de uma pes soa que re pre sen ta
jus ta men te a Asso ci a ção Bra si le i ra de Orga ni za ções
Não-Go ver na men ta is (Abong).

Como bem dis se a Se na do ra Ma ri na Sil va, o ob -
je ti vo des ta CPI é exa ta men te fa zer essa in ves ti ga -
ção, esse es tu do a res pe i to do tema para que não fi -
quem, de um lado – usan do as pa la vras de 5. Exa –,
to das elas sa ta ni za das ou, de ou tro lado, to das elas
sa cros san tas.

De for ma que o seu de po i men to foi mu i to con -
vin cen te, ape nas te nho duas dú vi das. V.Sª dis se que
exis te um con se lho de éti ca da Asso ci a ção que in ves -
ti ga um even tu al des vio des ta ou da que la or ga ni za -
ção e, nes se caso, só das que es tão fi li a das.

O SR. SÉRGIO HADDAD – Sim, só das que es -
tão fi li a das.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Para esse con se lho agir é pre ci so que haja uma re -
pre sen ta ção ou o con se lho age de ofi cio quan do há
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uma no tí cia na im pren sa ou uma de nún cia ve i cu la da
de al gu ma ma ne i ra pu bli ca men te?

O SR. SÉRGIO HADDAD – E nes se sen ti do,
quan do ela é ve i cu la da pu bli ca men te e o con se lho di -
re tor da Asso ci a ção en ten de que exi gi ria um olhar
dis tan ci a do. Evi den te men te não é subs ti tu to da ação
ju di ci al que por ven tu ra pos sa vir a ocor rer, mas é no
sen ti do de que se pos sa ter um olhar dis tan ci a do e
acom pa nhar os ca sos para que pos sa to mar uma de -
ci são e acon se lhar o con se lho di re tor, para que, na
sua as sem bléia gemi, essa en ti da de pos sa ser ex clu í -
da ou não do seu cor po as so ci a ti vo.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So men te en tão as ONGs que es te jam fi li a das?

O SR. SÉRGIO HADDAD – Isso. A Asso ci a ção
não tem um com pro mis so de fis ca li za ção das ONGs
de uma ma ne i ra ge ral que pu des se, in clu si ve, con tri -
bu ir com esta CPI nes se sen ti do. Não tem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Per fe i to.

Ou tra co i sa que per ce bi do de po i men to de V. 5a,
que fri sou em vá ri os pon tos, e que eu gos ta ria de es -
cla re cer se com pre en di bem: V.Sª acha que não há ne -
ces si da de de se es ta be le cer urna lei es pe cí fi ca que re -
gu la men te a atu a ção das ONGs, apro ve i tan do in clu si -
ve di ver sos pon tos de ou tra le gis la ção, até para – di ga -
mos as sim – pro te ger, sal va guar dar a atu a ção das
boas ONGs, que são efe ti va men te a gran de ma i o ria?

O SR. SÉRGIO HADDAD – A sen sa ção que te -
nho, Sr. Pre si den te, é de que te mos já um cor po ju rí di -
co su fi ci en te para que se pos sa ter esse acom pa nha -
men to das or ga ni za ções não go ver na men ta is.

É evi den te que o mar co le gal que rege as or ga -
ni za ções não-go ver na men ta is está em pro ces so. A
le gis la ção da OSCIP (Orga ni za ção da So ci e da de Ci -
vil de Inte res se Pú bli co) aju dou a ca rac te ri zar mais
de ta lha da men te, e sei que V. Exa a co nhe ce e até
apon tou a le gis la ção como um pon to a ser con si de ra -
do nes sa nor ma li za ção mais ge ral. Seu pon to de vis ta 
clas si fi ca tó rio é mu i to bom nes se sen ti do de se pa rar
o joio do tri go, mas ela ain da é mu i to pou co re pre sen -
ta ti va, por que são pou co mais de se te cen tas num uni -
ver so que se diz que são de qua se du zen tas mil, to -
man do esse sen ti do am plo das or ga ni za ções não-go -
ver na men ta is, onde tudo cabe, onde tudo aqui lo que
não tem fins lu cra ti vos cabe.

O que en ten do é que já te mos me ca nis mos le -
ga is. Se fos se se cons ti tu ir um novo me ca nis mo ju rí di -
co, de ve ria ser cons ti tu í do como al ter na ti va ao que já
exis te atu al men te. Ele se ria um a mais, o que tor na ria
uma si tu a ção bas tan te en re da da de le gis la ção, o que

faz par te um pou co até da nos sa tra di ção, onde não
se con se gue dis tin guir mu i to bem qual le gis la ção se -
guir. Então, acre di to que já te mos uma con di ção bas -
tan te su fi ci en te de iden ti fi ca ção e de con tro le so ci al
so bre es sas or ga ni za ções não-go ver na men ta is.

Se me per mi te, Sr. Se na dor, eu gos ta ria de di zer o 
se guin te: para além do con tro le le gal e ju rí di co des sas
or ga ni za ções, e aí a Abong pode aju dar mu i to. Pen so
que esta CPI co la bo ra tam bém no sen ti do da pu bli ci da -
de do tra ba lho das or ga ni za ções não-go ver na men ta is,
por que so men te su pe ra re mos ques tões es pe cí fi cas
quan do ti ver mos um con tro le so ci al ma i or so bre es sas
or ga ni za ções, que são mu i to pou co co nhe ci das ain da.
Essa CPI aca bou tra zen do à tona al guns exem plos de
or ga ni za ções, ca sos tris tes mu i tas ve zes, mas o seu
tema, e acre di ta va que no co me ço de ve ría mos fa zer au -
diên ci as pú bli cas no sen ti do de po der di vul gar o pa pel
das or ga ni za ções não-go ver na men ta is e cons ti tu in do
um con sen so so ci al, um con tro le so ci al, que pen so ser
a me lhor for ma, va mos di zer, de ter con tro le so bre elas.
A so ci e da de tem que co nhe cer o seu tra ba lho, por que,
ao co nhe cê-la, sabe iden ti fi car o joio do tri go, com isso
for ta le cen do a le gis la ção exis ten te no sen ti do de ser
ope ra do um con tro le so ci al so bre ela.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Como V. 5” ex pôs, exis tem as fun da ções, que têm um
le gis la ção, por si nal, rí gi da, as as so ci a ções, que têm
uma le gis la ção mais fle xí vel. Algu mas or ga ni za ções
não-go ver na men ta is, du zen tas e pou cas mil, que in clu -
si ve a re vis ta Veja pu bli cou uma ma té ria so bre isso, não
têm uma le gis la ção es pe cí fi ca so bre isso. Pode en trar
no ar ca bou ço ju rí di co uma as so ci a ção, como ele diz,
aqui ou aco lá. Não está sis te ma ti za da, não há uma le -
gis la ção es pe cí fi ca que se pu des se di zer: se não quer
ser fun da ção, não quer ser Oscip, pode ser ONG e está, 
por tan to, re gu la men ta do por essa lei.

A mi nha in da ga ção é no sen ti do se a ONG não
pen sa ria em nos sub si di ar nes sa di re ção?

O SR. SÉRGIO HADDAD  – Com ma i or pra zer.
Inclu si ve ope ra mos mu i to jun to à Co mu ni da de So li dá -
ria no sen ti do da cri a ção da le gis la ção das Oscip, aju -
dan do a cons tru ir isso. De fato, sob o pon to de vis ta de 
um mar co le gal, que cons ti tua um cor po com essa se -
pa ra ção, acre di to que a le gis la ção das Oscip é bas -
tan te su fi ci en te para fa zer isso, por que a fi gu ra da
Oscip não é uma mar ca ju rí di ca, a mar ca ju rí di ca ou é
as so ci a ção ci vil sem fins lu cra ti vos ou é fun da ção.
Oscip é um cer ti fi ca do, que tan to fun da ção ou as so ci -
a ção po dem re ce ber, é sim ples men te um ca rim bo
que o Mi nis té rio da Jus ti ça dá e diz que al gu mas es -
tão clas si fi ca das como uma en ti da de des sa na tu re za, 
ou tras não, que são re je i ta das. Pa re ce-me que a
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Asso ci a ção Bra si le i ra das ONGs, com mu i to pra zer
pode aju dar e gos ta ria de con tri bu ir. Te mos mu i to
mais que dar sus ten ta bi li da de à le gis la ção vi gen te,
su pe ran do al gu mas di fi cul da des exis ten tes de fato,
por que a Oscip, por exem plo, pela sua pró pria na tu re -
za, tem di fi cul da de em clas si fi car al gu mas or ga ni za -
ções não-go ver na men ta is que te nham a uti li da de pú -
bli ca fe de ral, por que ela per mi te que seus di re to res
se jam re mu ne ra dos. Qu an do se tem a uti li da de pú bli -
ca fe de ral isso não é pos sí vel. Então, há con tra di ções
en tre essa le gis la ção sob o pon to de vis ta do que já
está es ta be le ci do.

Acre di to, e po de ría mos pen sar con jun ta men te
so bre isso, que te ri am que se su pe rar es sas pe que -
nas ques tões exis ten tes na le gis la ção vi gen te do que
cri ar uma nova le gis la ção, que tal vez fos se um fato
com pli ca dor mu i to ma i or nes te mo men to.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
im pres são que me fica é que pre ci sa mos não pen sar
em uma le gis la ção que seja um com pli ca dor para as
ONGs, não pen sar numa

le gis la ção que seja para en ges sar ou cri ar di fi -
cul da des, mas uma le gis la ção que pu des se efe ti va -
men te até am pa rar as ONGs, no sen ti do de evi tar que 
cer tas ins ti tu i ções, uti li zan do esse ró tu lo, atu em de
ma ne i ra mu i to frou xa, como cons ta ta mos du ran te a
nos sa in ves ti ga ção aqui.

Então, que ro agra de cer V.Sª e es pe ro con tar
com a sua co la bo ra ção já que exis tem três pro je tos
apre sen ta dos na Casa nes se sen ti do, para aper fe i ço -
ar esse pro je to e po der le var a cabo.

Mu i to obri ga do.
O SR. SÉRGIO HADDAD  – Eu que agra de ço.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Está en cer ra da a re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às l9h36min.)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO,
CRIADA ATRAVÉS DO REQUERIMENTONº 22, DE
2001-SF “DESTINADA A APURAR, NO PRAZO DE
180 (CENTO E OITENTA)DIAS, AS DENÚNCIAS

VEICULADAS A RESPEITO DA ATUAÇÃO
IRREGULAR DE ORGANIZAÇÕES NÃO

GOVERNAMENTAIS – ONGs.”.

Ata da 30ª Re u nião, re a li za da em 4 de de zem -
bro de 2002

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de
dois mil e dois, às dez horas e dez minutos, na sala
06 da Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do
Senador Mozanildo Cavalcanti, reúnem-se os

Senhores Senadores Marluce Pinto, Gilberto
Mestrinho, Nabor Júnior, Moreira Mendes, Bernardo
Cabral, Jonas Pinheiro e Bello Paga, membros da
Comissão Parlamentar de Inquérito “destinada a
apurar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as
denúncias veiculadas a respeito da atuação irregular
de organizações não governamentais – ONGs”.
Ha ven do nú me ro re gi men tal, o Se nhor Pre si den te,
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 Pre si dên cia in for ma que a pre sen te
re u nião em ca rá ter Admi nis tra ti va, re ser va da e
si gi lo sa, des ti na-se a tra tar di ver sos as sun tos, o
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti apre sen tou
Re que ri men to de sua au to ria a se guir men ci o na do:
Re que ri men to nº 55/2002, que re quer a trans fe rên cia
para esta Co mis são, dos si gi los ban cá ri os do Sr. José 
Antô nio dos San tos – re pre sen tan te da Orga ni za ção
Não-Go ver na men tal Ca na den se, FOCUS on
Sab ba ti cal. A se guir, o Se nhor Pre si den te con ce de a
pa la vra a Se nho ra Re la to ra que co lo ca em dis cus são
e vo ta ção o pre sen te Re que ri men to. Não ha ven do
ne nhu ma ob je ção dos Se na do res pre sen tes, o
Re que ri men to é apro va do por una ni mi da de dos seus
mem bros. Nada mais ha ven do a tra tar, en cer ra-se a
pre sen te re u nião, e, para cons tar, eu, Dul ci dia Ra mos
Ca lháo, 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.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO,
CRIADA ATRAVÉS DO REQUERIMENTONº 22, DE
2001-SF “DESTINADA A APURAR, NO PRAZO DE
180 (CENTO E OITENTA) DIAS, AS DENÚNCIAS

VEICULADAS A RESPEITO DA ATUAÇÃO
IRREGULAR DE ORGANIZAÇÕES NÃO

GOVERNAMENTAIS – ONGs.”.

Ata da 31ª Re u nião, re a li za da em 11 de de -
zem bro de 2002

Aos onze dias do mês de de zem bro do ano de
dois mil e dois, às de zo i to ho ras e de ze no ve mi nu tos, na 
sala 13 da Ala Se na dor Ale xan dre Cos ta, sob a Pre si -
dên cia do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti do Re la tor ad
hoc, Se na dor Na bor Jú ni or, mem bros da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to “des ti na da a apu rar, no pra zo
de 180 (cen to e oi ten ta) dias, as de nún ci as ve i cu la das a 
res pe i to da atu a ção ir re gu lar de or ga ni za ções não go -
ver na men ta is – ONGs”. Ha ven do nú me ro re gi men tal, o
Se nhor Pre si den te de cla ra aber tos 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 Pre si dên cia in for ma que
esta re u nião des ti na-se a apre sen ta ção, dis cus são e
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vo ta ção do Re la tó rio Fi nal da CPI. A se guir, o Se nhor
Pre si den te de cla ra aos pre sen tes a sus pen são dos tra -
ba lhos da pre sen te re u nião de vi do a ex ten sa pa u ta de
ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia de hoje, em Ple -
ná rio do Se na do Fe de ral. O Se nhor Pre si den te con vo ca 
os Se na do res, mem bros da Co mis são, para re u nião a
re a li zar-se ama nhã, dia doze de de zem bro de dois mil e 
dois, para dar con ti nu i da de aos tra ba lhos. Aos doze
dias do mês de de zem bro do ano de dois mil e dois, às
tre ze ho ras e trin ta e três mi nu tos, na sala 02 da Ala Se -
na dor Nilo Cos ta, sob a Pre si dên cia do Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti, re ú nem-se os Se nho res Se na do res
Mar lu ce Pin to, Gil ber to Mes tri nho, Na bor Jú ni or, Gil vam 
Bor ges, Ber nar do Ca bral, Ante ro Paes de Bar ros, Edu -
ar do Si que i ra Cam pos, Tião Vi a na, Jo nas Pi nhe i ro e
Bel lo Paga, mem bros da Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to “des ti na da a apu rar, no pra zo de 180 (cen to e
oi ten ta) dias, as de nún ci as ve i cu la das a res pe i to da atu -
a ção ir re gu lar de or ga ni za ções não go ver na men ta is –
ONGs”. Ha ven do nú me ro re gi men tal, o Se nhor Pre si -
den te, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, de cla ra re a ber tos 
os tra ba lhos, em con ti nu i da de a re u nião sus pen sa no
dia de on tem, onze de de zem bro de dois mil e dois. A
Pre si dên cia in for ma que esta re u nião des ti na-se a apre -
sen ta ção, dis cus são e vo ta ção do Re la tó rio Fi nal da
CPI. A se guir, o Se nhor Pre si den te con ce de a pa la vra a
Se nho ra Re la to ra, Se na do ra Mar lu ce Pin to, para a
apre sen ta ção das con clu sões fi na is des ta Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to. A Pre si dên cia abre a fase de
dis cus são e con ce de a pa la vra ao Se na dor Ante ro Paes 
de Bar ros que re quer oral men te al te ra ção na re da ção
do Re la tó rio Fi nal, no que diz res pe i to a co no ta ção anti
de sen vol vi men tis ta que se deu às ONG’s que atu am no
Esta do de Mato-Gros so, es pe ci fi ca men te no caso da
Ro do via Cu i a bá-San ta rém e à Fer ro nor te, que se gun do 
o Se na dor Ante ro, a pa ra li sa ção mo men tâ nea das
obras se deu em fun ção da in ter ven ção do Mi nis té rio
Pú bli co e da au di to ria re a li za da pelo Tri bu nal de Con tas, 
que apon tou su per fa tu ra men to de pre ços. A Se nho ra
Re la to ra aca ta a su ges tão do Se na dor Ante ro e de ter -
mi na a as ses so ria da Co mis são que pro ce da a in clu são 
na Re da ção do Re la tó rio Fi nal da CPI, da al te ra ção ora
aca ta da pela Re la to ria. Encer ra da a dis cus são, o Se -
nhor Pre si den te co lo ca em vo ta ção o Re la tó rio Fi nal,
que é apro va do por una ni mi da de dos seus mem bros, e
de cla ra apro va do o Re la tó rio Fi nal da Co mis são. Fi ze -
ram uso da pa la vra, o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros e
Jo nas Pi nhe i ro. Nada mais ha ven do a tra tar, en cer ra-se
a pre sen te re u nião, e, para cons tar, eu, Dul ci dia Ra mos
Ca lháo, 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 as No tas Ta -
qui grá fi cas, par te in te gran te da pre sen te ata.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – 
De cla ro aber ta a 11ª Re u nião da CPI das ONG, cri a -
da por meio do Re que ri men to nº 22, de 2001, do Se -
na do Fe de ral.

Já dis tri bu í da a Ata aos Srs Se na do res que as -
si na ram o li vro de pre sen ça e não ha ven do ma ni fes ta -
ção em con trá rio, con si de ro 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
apre sen ta ção, dis cus são e vo ta ção do re la tó rio fi nal.
Escla re ço aos pre sen tes que, de vi do à pa u ta ex ten sa
de tra ba lho no dia de hoje nes ta Casa le gis la ti va, de -
cla ro sus pen sa a pri me i ra re u nião, re mar can do a sua
con ti nu i da de para o dia de ama nhã, quin ta-fe i ra, dia
12 de de zem bro, às 11h30min, na sala II da Ala Se na -
dor Nilo Co e lho, Ane xo II, do Se na do Fe de ral.

Assim sen do, de ter mi na rei à Se cre ta ria da CPI
que pro vi den cie o en vio aos Srs. Se na do res do co mu -
ni ca do que ora faço.

Nada mais ha ven do a tra tar, agra de ço a pre sen -
ça dos Srs. Se na do res, e de cla ro sus pen sa a pre sen -
te re u nião até ama nhã.

(Sus pen sa a re u nião às 18h19min)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Cal val can ti) –
De cla ro re a ber ta a 31ª re u nião da CPI das ONG, cri a -
da atra vés do Re que ri men to nº 22, de 2001, do Se na -
do Fe de ral, em con ti nu i da de à re u nião sus pen sa no
dia de on tem, dia 11, do ano em cur so.

Co mu ni co que a pre sen te re u nião des ti na-se a
apre sen ta ção, dis cus são e vo ta ção do re la tó rio fi nal
des ta CPI.

Con ce do, por tan to, a pa la vra a no bre Srª Re la -
to ra, Se na do ra Mar lu ce Pin to, para a apre sen ta ção
do re la tó rio fi nal.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Sr.
Pre si den te, de ma is mem bros des ta Co mis são, vou
dar iní cio à le i tu ra do re la tó rio, mas não vou fa zer a le i -
tu ra com ple ta por que to dos os mem bros da Co mis -
são já re ce be ram o re la tó rio. Então, as prin ci pa is par -
tes que acha mos con ve ni en te ler ago ra nes ta re u -
nião.

A pre sen te Co mis são Par la men tar de Inqué ri to,
cri a da por meio do Re que ri men to nº 22, de 19 de fe -
ve re i ro de 2001, do Se na do Fe de ral, que de sig nou os
Srs. Se na do res com po nen tes, têm por ob je ti vo apu rar 
as de nún ci as ve i cu la das pela im pren sa a res pe i to da
atu a ção ir re gu lar de or ga ni za ções não go ver na men -
ta is em ter ri tó rio na ci o nal, bem como apu rar a in ter fe -
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rên cia des sas or ga ni za ções em as sun tos in dí ge nas,
am bi en ta is e de se gu ran ça na ci o nal, so bre tu do da -
que las que são atu an tes na re gião Ama zô ni ca.

Não vou ci tar os no mes dos mem bros que com -
põem por que já cons ta do re la tó rio apre sen ta do a to dos.

Então, va mos às con si de ra ções ini ci a is.
Ao pre ten der in ves ti gar o uni ver so das or ga -

ni za ções não go ver na men ta is, no Bra sil, esta CPI
de pa rou-se com um pa no ra ma de in cer te za trí pli -
ce. Pri me i ra men te, são va gos, in com ple tos ou in -
dis po ní ve is os ca das tros e es ta tís ti cas so bre es -
sas en ti da des. Se gun do os pro ce di men tos e ins -
tru men tos le ga is e ad mi nis tra ti vos para o con tro le
des ses seg men tos de ati vi da de por par te do Po -
der Pú bli co são dé be is e dís pa res e con fu sos. Ter -
ce i ro, fal ta um con sen so do que seja exa ta men te
uma or ga ni za ção não go ver na men tal.

O fato é que não há pos si bi li da de de se atri bu ir
um tra ta men to ju rí di co, ho mo gê neo e es pe cí fi co para
es ses im por tan tes com po nen tes des se cha ma do
“ter ce i ro se tor” as or ga ni za ções não go ver na men ta is.
Faz-se ne ces sá rio cons tru ir um novo ar ca bou ço le gal
que re co nhe ça o ca rá ter pú bli co de um con jun to es ti -
ma do em 200 mil or ga ni za ções da so ci e da de ci vil
para fa ci li tar e mul ti pli car par ce ri as en tre tais or ga ni -
za ções e o Esta do.

A di fi cul da de em cu nhar uma de fi ni ção pre ci sa e 
uni ver sal para es sas or ga ni za ções ex pli ca-se em ra -
zão de que um dos as pec tos tí pi cos das ONG é sua
plu ra li da de e he te ro ge ne i da de. Em fun ção da he te ro -
ge ne i da de e plu ra li da de das ONG, es ta be le ceu-se
um con sen so de que uma le gis la ção uni for me é con -
tra pro du cen te, pois tra ta ria ju ri di ca men te da mes ma
for ma en ti da des com ca rac te rís ti cas in te i ra men te di -
ver sas.

O Có di go Ci vil, em seu art. 16-1 ao de fi nir como
pes so as ju rí di cas de di re i to pri va do as so ci e da des ci -
vis, re li gi o sas, pias, mo ra is, ci en tí fi cas ou li te rá ri as, as 
as so ci a ções de uti li da de pú bli ca e as fun da ções, cer -
ta men te que não pôde co gi tar des se mo vi men to, fe -
nô me no so ci al que são as ONG.

Cla ro está o Có di go Ci vil não cap ta em de ta lhes
o le que de ati vi da des as su mi das mais re cen te men te
pe las ONG, as sim, en ten di das como or ga ni za ções
vol ta das para o de sen vol vi men to hu ma no e so ci al
sus ten tá vel, isto é, or ga ni za ções que se de di cam à
pro mo ção da as sis tên cia so ci al, da cul tu ra, da de fe sa
e con ser va ção do pa tri mô nio his tó ri co e ar tís ti co e da
con ser va ção do meio am bi en te e do de sen vol vi men to 
sus ten tá vel do vo lun ta ri a do e do com ba te à po bre za
in clu si ve as que se de di cam a im ple men ta ção não lu -
cra ti va de no vos mo de los so ci o pro du ti vos e de sis te -

mas al ter na ti vos de pro du ção, co mér cio, em pre go e
cré di to.

Com a edi ção da lei do “ter ce i ro se tor”, as ONG
têm a op ção de trans for ma rem-se em or ga ni za ções
so ci a is, mas ape nas se as sim o qui se rem e se sa tis fi -
ze rem de ter mi na das con di ções, logo, não es tão com -
pe li das a isso.

Nes se pon to, deve-se en fa ti zar a ine xis tên cia de 
nor ma le gal que obri gue ou con di ci o ne o fun ci o na -
men to de ONG no Bra sil, sal vo na hi pó te se de re ce bi -
men to e ma ni pu la ção de ver bas pú bli cas.

Res sal ta-se que ONG não é ne ces sa ri a men te
Oscip. A co me çar que, para tor nar-se Oscip, a ONG
deve ple i te ar essa con di ção jun to ao Mi nis té rio da
Jus ti ça e ane xar a do cu men ta ção exi gi da em lei. Po -
rém, Oscip é ne ces sa ri a men te ONG, pos to que am -
bas ca rac te ri zam-se como pes so as ju rí di cas de di re i -
to pri va do sem fins lu cra ti vos, além de es ta rem vol ta -
das para o al can ce de ob je ti vos so ci a is que te nham
pelo me nos uma das fi na li da des pre vis tas no art. 3º
da men ci o na da Lei nº 9.790/99.

Como se dis se, nem toda ONG é Oscip. Por
isso, a ma i o ria ab so lu ta das  ONG está fora do tra ta -
men to ju rí di co que é dado às Oscip. Veja-se que, se -
gun do da dos de 14-11-2202, do Mi nis té rio da Jus ti ça, 
ape nas 1.271 ONG es tão qua li fi ca das como Oscip.

As Oscip são ONG qua li fi ca das e ca das tra das
pelo Mi nis té rio da Jus ti ça, nos pa râ me tros da Lei nº
9.790/99, de tal modo que es sas ONG se tor na ram
ap tas a ce le brar Ter mos de Par ce ria, con di ção ne ces -
sá ria para re cep ção de di nhe i ros pú bli cos.

Por tan to, a tese que de ve ria pre va le cer é que
so men te as ONG qua li fi ca das como Oscip po de ri am
re ce ber re cur sos pú bli cos. E o Con gres so e o Po der
Exe cu ti vo de ve ri am pug nar jun tos para que isso seja
re a li da de em fu tu ro pró xi mo.

Hoje o que se vê é in to le rá vel. Tudo leva a crer
que a ma i o ria es ma ga do ra das ONG evi ta qua li fi -
car-se como Oscip para po der con ti nu ar a be ne fi ci -
ar-se do ina ce i tá vel me ca nis mo, que hoje pre va le ce,
pelo qual o Po der Pú bli co dis tri bui re cur sos a es sas
or ga ni za ções por meio de con vê ni os, sem re cor rer a
edi tal pú bli co para se le ci o nar os me lho res pro je tos.
Em fun ção de uma du vi do sa con cep ção dou tri ná ria
do Di re i to Bra si le i ro, dá-se uma es pé cie de ação en -
tre ami gos.

A ver da de é que o Po der Pú bli co não está con -
tro lan do as ONG de modo al gum. Não só em ra zão da 
inép cia dos con tro les in ter nos, mas tam bém por que
elas se en con tram con fi gu ra das como qual quer as so -
ci a ção da so ci e da de ci vil e suas ações são imu nes à

26626 Qu ar ta-fe i ra  18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

DEZEMBRO 2002166    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



in ge rên cia es ta tal, es tan do ao res guar do do dis po si ti -
vo cons ti tu ci o nal (Art. 5º, da Cons ti tu i ção Fe de ral).

Em suma: ob ser va-se, por con se guin te, que o
cres ci men to de im por tân cia das ONG não foi acom -
pa nha do dos im pres cin dí ve is me ca nis mos de con tro -
le es ta tal, como de mons tra do, qui çá de vi do à ve lo ci -
da de com que se deu a re cen te mul ti pli ca ção des se
fe nô me no da pós-mo der ni da de.

ONG in ves ti ga das pela CPI.
“A CPI in ves ti gou as se guin tes ONG: Co o pe rin -

dio, Asso ci a ção Ama zô nia, Na pa can, Fo cus, Ades -
brar, SPVS, Fun da ção O Bo ti cá rio, Paca, Cum prir,
CIR, So di urr, Ali di cir. Des tas, so bres sai-se o caso da
Asso ci a ção da Ama zô nia.

Os tra ba lhos de sen vol vi dos pela Asso ci a ção da
Ama zô nia, que já foi ob je to de uma CPI da

Assem bléia Le gis la ti va do Esta do de Ro ra i ma
no ano de 1999, tam bém me re ceu es pe ci al aten ção
da CPI da Câ ma ra dos De pu ta dos, que in ves ti gou a
ocu pa ção de ter ras pú bli cas na re gião Ama zô ni ca por 
se tra tar de uma so ci e da de ci vil que de tém a pos se de 
gran des ex ten sões de ter ras no sul do Esta do de Ro -
ra i ma.

Com sede em Ma na us, a OMG foi cri a da em
1991 e é for ma da por bra si le i ros e es tran ge i ros. Os
seus prin ci pa is mem bros são os Srs. Chris top her Ju li -
an Clark (que é da Bél gi ca), Erich Falk (ame ri ca no),
Hec tor Da ni el Ga ri bot ti (ar gen ti no), Lu i gí Fab bro (ita li -
a no), Pa o lo Ro ber to Impe ri a li (ita li a no), Luiz Anto nio
Nas ci men to de Sou za (bra si le i ro), Plí nio Le i to da
Encar na ção (bra si le i ro).

De acor do com o le van ta men to fe i to pela CPI o
Sr. He i tor Da ni el, só cio fun da dor da as so ci a ção da
Ama zô nia foi con de na do na Su é cia em 1982, por en -
vol vi men to com dro gas e agra van tes, que le vou ele a
ser ex pul so da que le País. A CPI le van tou in dí ci os
con cre tos de que o Pre si den te da Asso ci a ção Ama -
zô nia, Sr. Kris ton fen Clarck, man tém es tre i ta re la ção
com o no tó rio bio pi ra ta in ter na ci o nal, Dr. Bru ce.

A Asso ci a ção Ama zô nia vive ba si ca men te da
ren da ob ti da me di an te do a ções de ins ti tu i ções es -
tran ge i ras e da ven da de pa co tes tu rís ti cos, ao pre ço
mé dio de 3 mil eu ros por pes soa.

Algu mas en ti da des, par ce i ras da Asso ci a ção
Ama zô nia são as se guin tes: Insti tu to Na ci o nal de
Pes qui sa da Ama zô nia – INPA; Uni ver si da de do Ama -
zo nas – UA; Uni ver si tá La Sa pi en za (IT),Uni ver si tá
Roma Ter (IT), Uni ver si tá Si e na (IT), Uni ver si tá di Sa -
ler no (IT). Insti tu to Íta lo-La ti no Ame ri ca no de Roma
(IT), Uni ver sity of North Ca ro li na (USA), Uni ver sity of
Bir ming ham (UK), Uni ver si tá di Co pe nha gen (DK),

Insti tu te for th Qu a lity of Life (DK), Fon do per la Ter ra
(ONG/IT), The Kle in worth Trust (UK), On Sat (USA),
So lar Elec tric Light Fund (USA), G.F.V. Mo de na (IT),
TV Edu ca ti va Ingle sa, Ban ca Casa Ru ral Del Cas tel
Go do fre do.

O pre tex to usa do na ar re ca da ção de do a ções é o 
de sen vol vi men to de pro je tos re la ci o na dos à pre ser va -
ção da na tu re za e a edu ca ção am bi en tal. Atu al men te a 
Asso ci a ção Ama zô nia tra ba lha na im ple men ta ção de
pro je to Ju a pe ri, cujo prin ci pal ob je ti vo é trans for mar a
área onde atu am em re ser va eco ló gi ca Xi xu aú, para
tan to já fo ram em pre en di das vá ri as ten ta ti vas de ad -
qui rir 172.400 mil hec ta res de ter ras, con tí nu as, com
185 Km de pe rí me tro. A área abran ge duas mi cro ba ci -
as, indo des de a nas cen te do rio Xi xu aú até qua se a
nas cen te do rio Xi pa ri nã, per ten ce ao Mu ni cí pio de
Ro ra nó po lis, ao sul do Esta do de Ro ra i ma.

So bre a as ses so ria ju rí di ca do ad vo ga do Mi guel 
Bar re la, com re gis tro na OAB do Ama zo nas, a Asso ci -
a ção Ama zô nia te ria ad qui ri do os di re i tos de pos se
de vá ri as fa mí li as, ri be i ri nhas, su pos ta men te re si den -
tes de há mu i to na área, e de las de ten to ras de tí tu los
de pos se.

Em ver da de, a CPI apu rou que, a ex ce ção da fa -
mí lia do Sr. Car los Hor ta do Nas ci men to, co nhe ci do
como Car li to, tais fa mí li as fo ram to das trans plan ta das 
da pe ri fe ria de Ma na us para a área em ques tão, por
ini ci a ti va da pró pria Asso ci a ção Ama zô nia.

Sr. Pre si den te, meus no bres pa res, acho que
não há ne ces si da de de ler tudo, pois V. Exªs es tão aí
com a có pia.

Vou pas sar às pro po si ções de en ca mi nha men tos.
As pro po si ções le gis la ti vas são tra zi das ane xas

e elen ca dos a se guir. Pro je to de lei que al te ra o art.
108 da Lei nº 6.815, de 19 de agos to de 1980, es ta tu -
to do es tran ge i ro. E o art. 115, da Lei nº 6.015, de 31
de de zem bro de 1973, Lei dos Re gis tros Pú bli cos.

Pro je to de lei que al te ra do art. 14, da Lei nº
5.700/71, tor nan do obri ga tó rio o ras tre a men to do pa -
vi lhão na ci o nal nos nú cle os ha bi ta ci o na is da Ama zô -
nia Le gal.

Os fa tos re la ti vos ao CIR – Con se lho Indi ge nis ta 
de Ro ra i ma – de ve rão ser le va do ao co nhe ci men to da 
se guin te au to ri da de ór gão: Pro cu ra do ria-Ge ral da
Re pú bli ca, para ciên cia e ave ri gua ção de pos sí vel vi -
o la ção e cri mes con tra Se gu ran ça Na ci o nal, con sis -
ten tes em in ci tar a or dem po lí ti ca e so ci al no art. 23,
da Lei nº 7.170/83, em fa zer em pú bli co pro pa gan das
de pro ces sos vi o len tos ou ile ga is para a al te ra ção da
or dem po lí ti ca e so ci al (in ci sos I, art. 22 da Lei nº
7.170/83) e, caso com pro va do, po den do, ou tros sim,
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in cor rer no tipo pe nal con sis ten te no in ci ta men to ao
cri me pre vis to no art. 18 da mul ti ci ta da lei, ou seja, em 
ten tar im pe dir com o em pre go de vi o lên cia ou gra ve
ame a ça o li vre exer cí cio de qual quer dos po de res da
União e dos Esta dos (in ci so IV, art. 23, com bi na do
com o art. 18 da Lei nº 7.170, de 1983.

Em face dos ilí ci tos em tese cons ta ta dos no cur -
so dos tra ba lhos des ta Co mis são pra ti ca dos pe las
en ti da des ou pes so as fí si cas as so ci a das, faz-se im -
pe ri o so o co nhe ci men to a ado ção das pro vi dên ci as
ca bí ve is por par te das au to ri da des e ór gãos re la ci o -
na dos adi an te, de acor do com o dis pos to no § 3º do
art. 58 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art.
1º da Lei nº 1001, de 2000.

Os fa tos re la ti vos à Asso ci a ção Ama zô ni ca de -
ve rão ser le va dos ao co nhe ci men to das se guin tes au -
to ri da des e ór gãos:

Cor re ge do ri as-Ge ra is da Jus ti ça dos Esta dos
do Ama zo nas e de Ro ra i ma, uma vez que re la tam
atos po ten ci al men te le si vos à Lei de Re gis tros Pú bli -
cos, su pos ta men te pra ti ca dos por ofí ci os de no tas e
por re gis tros de imó ve is lo ca li za dos na que las uni da -
des da Fe de ra ção;

Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca para ciên cia
de even tu al vi o la ção à Lei nº 5.709, de 1971, por aqui -
si ção de área ru ral por pes soa ju rí di ca bra si le i ra da
qual par ti ci pam es tran ge i ro sem re si dên cia no Bra sil
e com even tu al au sên cia de au to ri za ção de vi da por
par te das au to ri da des com pe ten tes;

Pro cu ra do ria-Ge ral da Jus ti ça do Esta do do
Ama zo nas para in ves ti gar even tu al prá ti ca de apro -
pri a ção in dé bi ta con tra a Asso ci a ção Ama zô nia que
te ria sido pra ti ca da por mem bros da que la, va len do-se 
da au sên cia de re gis tros con tá be is con fiá ve is e do in -
gres so em es pé cie de va lo res em mo e das es tran ge i -
ras e por par te de ou tros in dí ci os co lhi dos no de po i -
men to do Sr. Pa u lo Cé sar Mon te i ro de Me de i ros;

Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral para pro vi dên ci as 
vol ta das à apu ra ção de even tu al eva são fis cal.

Pro cu ra do ria-Re gi o nal do Tra ba lho, em Ro ra i -
ma, para a ave ri gua ção de su pos tos ilí ci tos con tra os
em pre ga dos da Asso ci a ção Ama zô nia, na área ru ral,
de no mi na da “Re ser va Xi xu au- Xi pa ra nã”

Ao Insti tu to Na ci o nal de Se gu ro So ci al para, por
in ter mé dio, de sua ação fis cal, sa ber se hou ve, de
fato, a au sên cia de con tri bu i ções so ci a is de vi das pela
Asso ci a ção. Ao Insti tu to Bra si le i ro do Meio Ambi en te
para apu rar even tu a is cri mes con tra o meio am bi en te
co me ti dos no âm bi to da área sob o con tro le da Asso -
ci a ção Ama zô nia, no ta da men te a cha ma da bi o pi ra ta -
ria em face da cor res pon dên cia man ti da en tre o Pre -

si den te da ONG, Sr. Chris top her Clark e o Sr. Bru no
Da kowsky, ale ga do “bio-pi ra ta” in ter na ci o nal.

Os fa tos re la ti vos à ONG “Fo cus on sab ba ti -
cal” de ve rão ser le va dos ao co nhe ci men to das se -
guin tes au to ri da des e ór gãos: Se cre ta ria de Di re i to
Eco nô mi co do Mi nis té rio da Jus ti ça, di an te do com -
pro va do co me ti men to de in fra ções con tra a or dem
eco nô mi ca pre vis tas na Lei nº 8.884/1994.

À Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca, di an te dos
mes mos e gra vís si mos fa tos cons ta ta dos por esta
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, que a um só tem -
po vi o lam a re fe ri da lei e à So be ra nia Na ci o nal.

Os fa tos re la ti vos à ONG “Uni fi ca ção das Fa mí li -
as pela Paz Mun di al” de ve rão ser le va dos ao co nhe ci -
men to das se guin tes au to ri da des e ór gãos:

Con se lho de De fe sa Na ci o nal, para a re i te ra ção
do co nhe ci men to so bre os gra vís si mos fa tos re la ci o na -
dos à aqui si ção de áre as ru ra is fron te i ri ças pela ONG,
que, no to ri a men te, é con tro la da por es tran ge i ros.

À Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca pe las mes -
mas ra zões.

À Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia para ado tar
ou re i te rar as pro vi dên ci as que lhe fa cul ta o § 1º do
art. 1º da Lei 9.883/1999.

Os fa tos re la ti vos à ONG “Co o pe rín dio” de ve rão
ser le va dos ao co nhe ci men to das se guin tes au to ri da -
des e ór gãos:

De par ta men to da Po lí cia Fe de ral para a com -
ple men ta ção das pro vi dên ci as pe na is ca bí ve is.

Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral para a ave ri gua -
ção de pos sí vel eva são fis cal.

De par ta men to Na ci o nal de Pro du ção Mi ne ral,
para, se for o caso, ins ta u rar pro ce di men to in ter no de
apu ra ção vol ta do à ex tra ção mi ne ral de sa u to ri za da.

Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca para a ado ção 
de even tu a is pro vi dên ci as de pro te ção aos di re i tos in -
dí ge nas. Os fa tos re la ti vos à ONG “PACA” (Pro te ção
Ambi en tal Ca co a len se), de ve rão ser le va dos ao co -
nhe ci men to das se guin tes au to ri da des e ór gãos:

Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, ob je ti van do apu -
rar even tu al in fra ção à le gis la ção tri bu tá ria em face do 
ale ga do des co nhe ci men to por par te da re pre sen tan -
te da ONG, de va lo res re ce bi dos do ex te ri or, tan to por 
aque la quan to pela pró pria en ti da de.

Pro cu ra do ria-Ge ral da Jus ti ça do Esta do de
Ron dô nia para afe rir se hou ve apro pri a ção in dé bi ta
de va lo res da as so ci a ção, di an te do mes mo fato men -
ci o na do no item an te ri or.

Os fa tos re la ti vos à ONG “Cun pir” de ter mi nam a
obri ga ção de co mu ni ca ção para as se guin tes au to ri -
da des: Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca para a to ma -
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da de pro vi dên ci as em re la ção à re ti ra da de ma de i ras
e mi né ri os da área in dí ge na dos Ka ri ti a nas e da et nia
Su ruí, bem como re la ti va men te às ir re gu la ri da des do
con vê nio com a FIJNASA, além da pos si bi li da de da
prá ti ca do cri me de fal so tes te mu nho pe ran te esta
CPI, di an te da ne ga ti va de re ce bi men to de re cur sos
do ex te ri or por par te do Sr. Ante nor Ka ri ti a na.

Fu na sa, para a ins ta u ra ção do pro ces so ad mi -
nis tra ti vo em face das ir re gu la ri da des na pres ta ção
de con tas do con vê nio com a ONG “Cun pir”.

Os fa tos re la ti vos à ONG “ADESBRAR” (Agên cia
de De sen vol vi men to Sus ten tá vel Bra sil em Re no va ção) 
de ve rão ser in ves ti ga dos pelo Mi nis té rio da Cul tu ra,
haja vis ta a li be ra ção de re cur sos pú bli cos do Fun do
Na ci o nal de Cul tu ra sem o de vi do am pa ro le gal.

Os fa tos re la ti vos à ONG Fun da ção O Bo ti cá rio
de ter mi na a obri ga ção para as se guin tes au to ri da -
des: Se cre ta ria de Re ce i ta Fe de ral para afe rir a prá ti -
ca de even tu al ilí ci to à le gis la ção tri bu tá ria, di an te da
pres ta ção de con tas de fi ci en te as si na la da pelo mem -
bro do Mi nis té rio Pú bli co do Pa ra ná.

Con se lho de Con tro le de Ati vi da des Fi nan ce i ras 
(COAF), do Mi nis té rio da Fa zen da, para in ves ti gar se
os re cur sos fi nan ce i ros in ter na li za dos em nome da
Fun da ção O Bo ti cá rio o fo ram com a fi na li da de de
ocul tar ori gem ilí ci ta, na for ma da Lei nº 9.613, de
1998.

Con se lho Re gi o nal de Enge nha ria e Arqui te tu ra 
do Pa ra ná, para afe rir ir re gu la ri da des e des co in ci dên -
ci as do nome do sig na tá rio, cons tan tes do le van ta -
men to to po grá fi co que ins ti tu iu o la u do de usu ca pião
da área “Sal to Mo ra to”.

Os fa tos re la ti vos à ONG “Na pa can” de ter mi -
nam a obri ga ção de co mu ni ca ção para as se guin tes
au to ri da des:

Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca para in ves ti -
gar o Sr. Andre as Star kos pela prá ti ca do cri me de fal -
so tes te mu nho pe ran te esta CPI, por quan to o mes mo
ne gou, inobs tan te com pro mis sa do, que a in dús tria
que pre si de, a No var tis do Bra sil, hou ves se con tra ta -
do a Con sul to ra APS para re pre sen tá-la jun to à Anvi -
sa, fato re fu ta do por pro va do cu men tal cons tan te da
re la ção de pre sen ça ob ti da pela CPI jun to àque la
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, da qual
cons ta o nome do Sr. Ale xan dre Paes dos San tos e a
fi na li da de de re pre sen tar a No var tis.

Então, Sr. Pre si den te, no bres pa res, as con si de -
ra ções fi na is, na con se cu ção do ob je ti vo de es cla re cer
as de nún ci as ve i cu la das pe los me i os de co mu ni ca ção
so bre a atu a ção ir re gu lar, ile gal ou cri mi no sa de al gu -
mas or ga ni za ções não go ver na men ta is, esta Co mis -

são man te ve sem pre pre sen te a in ten ção de se pa rar o
joio do tri go, isto é, de nun ci ar a por ção mais sã des te
uni ver so para que sua por ção sã, ma jo ri tá ria, pos sa ter 
seu con ce i to mo ral, po si ti vo, pre ser va do.

Pode-se afir mar que as au diên ci as e in ves ti ga -
ções da Co mis são ob ti ve ram ple no su ces so, já que
um con jun to re pre sen ta ti vo de ca sos foi iden ti fi ca do e 
ana li sa do.

As res pec ti vas con clu sões onde cou be es tão
sen do en ca mi nha das ao Mi nis té rio Pú bli co, ao Exe -
cu ti vo e ao Tri bu nal de Con tas da União.

Um be ne fí cio adi ci o nal do tra ba lho da Co mis são 
foi al can ça do ao se es cla re ce rem vá ri os as pec tos ge -
né ri cos re la ti vos ao qua dro le gal em que se de fi nem
as ONGs, ao en tre cru za men to de idéi as e ob je ti vos
que in ter li gam ONGs e so ci e da de em ge ral e ao re la -
ci o na men to en tre ONGs e Po der Pú bli co.

Qu an to a esse úl ti mo as pec to, é me dir in for ma -
ções e apre ci a ções im por tan tes no que se re fe re ao
con tro le exer ci do pelo Po der Pú bli co so bre as ONGs
ou a fal ta dele, ou no que tan ge ao con si de rá vel flu xo
de re cur sos go ver na men ta is para as ONGs.

Esses ter mos, não obs tan te te rem ge ra do nes te 
re la tó rio al gu mas pro pos tas con cre tas, me re cem
apro fun da men to adi ci o nal por par te de es tu di o sos
em ge ral e do Se na do em par ti cu lar. Cabe no tar que a 
Co mis são ope rou em cir cuns tân ci as que ofe re ce ram
al gu mas di fi cul da des ao ple no e ex pe di to cum pri men -
to de seus ob je ti vos, já que, em 2001, vá ri os de seus
mem bros es ti ve ram en ga ja dos nas in ten sas ati vi da -
des da Co mis são de Éti ca do Se na do Fe de ral e que,
2002, foi um ano ele i to ral.

Ao en cer rar a ta re fa que foi des ta Co mis são por
to dos os seus in te gran tes, sen te que con tri bu iu para
tra zer util men te ao de ba te e ao co nhe ci men to da so -
ci e da de um tema de re le van te in te res se para o País.

Espe ra mos que, com base nos tra ba lhos re a li -
za dos, pos sam ad vir no vas ações, es tu dos, dis cus -
sões e aper fe i ço a men tos ins ti tu ci o na is, que con tri bu -
am para a cons tru ção de um Bra sil mais for te e mais
jus to.

O pro je to foi apre sen ta do. Os Srs. Se na do res e
o Sr. Pre si den te acham que deve ser lido?

Não. Então, va mos dar como lido o Pro je to de
Lei do Se na do que dis põe so bre o re gis tro, fis ca li za -
ção e con tro le das or ga ni za ções não go ver na men ta is 
e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sr. Pre si den te, es ses são os prin ci pa is pon tos
que acha mos con ve ni en te ler, por meio des ta re u -
nião, da qual V. Exª ago ra terá a pa la vra, para co lo car
em dis cus são e em vo ta ção.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Em dis cus são o re la tó rio da Se na do ra Mar lu ce Pin to.

Com a pa la vra, o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –

MT) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de re gis trar aqui al guns 
co men tá ri os com re la ção às in for ma ções que são co -
lo ca das a res pe i to do Esta do de Mato Gros so. Está
co lo ca do, no re la tó rio, que o Esta do de Mato Gros so
tem pro ble mas para o seu ple no de sen vol vi men to, em 
fun ção de atu a ção das ONGs, com re la ção à ques tão
da Ro do via Cu i a bá-San ta rém, mas ape nas ago ra é
que o Tri bu nal de Con tas da União está re ce ben do a
no ti fi ca ção por par te do Mi nis té rio dos Trans por tes,
no sen ti do de que vai ser fe i ta uma nova to ma da de
con tas es pe ci al para que o Con gres so pos sa co lo car
re cur sos.

Na Ro do via Cu i a bá-San ta rém, no que se re fe re
a ter ri tó rio mato-gros sen se, fal tam 77km para a sua
con clu são e não há ne nhu ma atu a ção de ONG im pe -
din do esta ro do via no ter ri tó rio ma to gros sen se. Ela só 
não está con clu í da no ter ri tó rio mato-gros sen se por -
que hou ve uma de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da
União con si de ran do os pre ços pra ti ca dos pe las em -
pre sas que re a li za ram a obra su per fa tu ra dos. E, por
isso, os con tra tos fo ram anu la dos, e as obras pa ra li -
sa das com de nún ci as de ir re gu la ri da des gra ves.

A ques tão da Fer ro nor te, que tam bém é co lo ca -
da como ten do pro ble mas com re la ção às or ga ni za -
ções não go ver na men ta is, na ver da de, o Mi nis té rio
Pú bli co Fe de ral está dis cu tin do o pro je to des ta para
ca mi nhar de Ron do nó po lis para Cu i a bá. Esta mos
numa luta com tra ça do já de fi ni do, para que a fer ro via
che gue a Ron do nó po lis, e é im por tan te que che gue lá 
pri me i ro e, de po is, tam bém a Cu i a bá. Para esse tra je -
to em Cu i a bá, que é uma po si ção da em pre sa por ser
eco no mi ca men te mais viá vel, ela pas sa nas pro xi mi -
da des da ser ra de São Vi cen te, que não é área in dí -
ge na, mas per to de área in dí ge na, o que, em nos so
en ten di men to, não po de ria ser vir de em pe ci lho para
que a obra não fos se re a li za da. Mas quem está atu an -
do no pro ces so não é ne nhu ma or ga ni za ção não go -
ver na men tal mas o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral que
está fa zen do al guns ques ti o na men tos. Do pon to de
vis ta am bi en tal, é im por tan te que es ses ques ti o na -
men tos se jam fe i tos, mas é im por tan te tam bém que
se jam re sol vi dos, que se jam fe i tas au diên ci as pú bli -
cas e à luz da ciên cia, que se tra ba lhe na po lí ti ca do
de sen vol vi men to sus ten ta do. Assim, e, nes se par ti cu -
lar, con cor do com o re la tó rio, por tan to, cre io que es -
sas duas res sal vas de ve ri am ser fe i tas com re la ção à
ques tão da Fer ro nor te e da Cu i a bá-San ta rém. Assim, 
com re la ção à hi dro via Pa ra guai-Pa ra ná e Ara gua -

ia-To can tins, ques ti o na men tos sen do fe i tos por or ga -
ni za ções não go ver na men ta is apo i a das pelo Mi nis té -
rio Pú bli co e pela jus ti ça bra si le i ra. Com re la ção à hi -
dro via Rio das Bor das-Ara gua ia-To can tins, en ten de -
mos que é pre ci so ha ver um de ba te re al men te apro -
fun da do so bre isso, mas não acho que deva ser co lo -
ca do como sen do uma ação de le té ria por que exis tem
pre o cu pa ções de al guns se to res da so ci e da de de
que o rio pode se car, de que o rio pode fi car in ter mi -
ten te, de que de ter mi na das na ções in dí ge nas po de ri -
am ser pre ju di ca das, e isso é evi den te que tem que
ser le va do em con si de ra ção para que se pos sa fa zer
o de sen vol vi men to. Então, eu so li ci ta ria que, com re -
la ção à hi dro via Rio das Bor das/Ara gua ia/To can tins,
tam bém não fos se co lo ca do como sen do uma ação
no sen ti do im pe di ti vo de de sen vol vi men to, mas como
sen do ne ces sá rio re a li zar o de ba te por que, lá, tam -
bém tem um acon te ci men to sui ge ne ris: é a pri me i ra
vez que vejo, no mun do, uma pe ti ção do Mi nis té rio
Pú bli co para im pe dir que seja re a li za da uma au diên -
cia pú bli ca para se dis cu tir ci en ti fi ca men te se deve ou
não ser dado se qüên cia à hi dro via rio Ara gua ia/To -
can tins, que é uma obra que se dis cu te no Con gres so
bra si le i ro e no Bra sil há mais de cem anos.

Com re la ção à hi dro via Pa ra guai/Pa ra ná, que é
a hi dro via do Mer co sul, é que  pode ge rar um de sen -
vol vi men to ex tra or di ná rio, aí sim, acho que as or ga ni -
za ções não go ver na men ta is es tão com uma vi são in -
te i ra men te equi vo ca da, mas po der-se-ia sub me ter ao 
de ba te. Essa hi dro via fun ci o na no Esta do do Mato
Gros so do Sul, no Pan ta nal, é com a cri a ção do Esta -
do do Mato Gros so do Sul, fi cou em dois es ta dos,
mas o Esta do é um só. Essa hi dro via já fun ci o na e já
está au to ri za da, fun ci o nan do no Esta do do Mato
Gros so do Sul. Os am bi en ta lis tas te ri am ra zão se fos -
se o pro je to da hi dro via de le var o por to des sa para a
ci da de de Cár ce re, no Mato Gros so, mas o pro je to é
para es ta be le cer o por to em Mor ri nhos. Mor ri nhos
fica dis tan te 80 qui lô me tros rio aba i xo de Cár ce re. Fa -
zen do pon te em Mor ri nhos, vi a bi li za a hi dro via do
Mer co sul. Os Mato Gros sos fi ca ri am na por ta de en -
tra da do Mer co sul. Nós não fi ca ría mos dis tan tes do
Mer co sul. Ha ve ria uma ex plo são de de sen vol vi men to, 
com o fre te in te i ra men te mais ba ra to, tra zen do a obra
para cima, con cor do com os am bi en ta lis tas, fa zen do
a obra em Mor ri nhos, não há ne ces si da de de ne nhu -
ma obra no rio. Não é pre ci so fa zer cor re ção no rio,
não é pre ci so fa zer ab so lu ta men te nada. Qual que é a 
pre o cu pa ção dos am bi en ta lis tas, que é a mes ma
nos sa? É que se fos se fe i to em Cár ce re, 80 qui lô me -
tros rio aci ma, te ria que fa zer cor re ções no le i to do rio. 
O Pan ta nal é uma pla ní cie, fa zen do cor re ções no le i to 

26630 Qu ar ta-fe i ra  18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

DEZEMBRO 2002170    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



do rio, a água cor re ria mais rá pi do, a água cor ren do
mais rá pi do ha ve ria um de se qui lí brio da na tu re za, ha -
ve ria a des tru i ção do Pan ta nal. E o Pan ta nal e a na tu -
re za são um bem eco nô mi co. Pre ci sa mos en ten der
que a Ama zô nia, o Pan ta nal e a na tu re za são bens
eco nô mi cos. Pre ser var o meio am bi en te é tam bém
de fen der a eco no mia. O nos so tu ris mo só será for te
se pre ser var mos a ques tão am bi en tal. Então, gos ta -
ria de fa zer es sas res sal vas no re la tó rio e cum pri men -
tar, pela de di ca ção da re la to ra e tam bém do Pre si -
den te, Mo za ril do Ca val can te, que teve uma atu a ção
in te res sa da no en ca mi nha men to de al guns pro ble -
mas. Ti ve mos aqui si tu a ções que fo ram le van ta das,
pre li mi nar men te, com mu i to bri lhan tis mo, pelo Se na -
dor Jo nas Pi nhe i ro, que é um ide a lis ta e um de fen sor
do de sen vol vi men to sus ten ta do. O Se na dor Jo nas Pi -
nhe i ro le van tou uma ques tão das mais im por tan tes,
ao tra zer para esta CPI o de ba te so bre a Fo cus. O que 
as sis ti mos aqui, no de ba te, eram ame ri ca nos ten tan -
do im pe dir que os bra si le i ros pro du zis sem para que
não hou ves se uma com pe ti ti vi da de in ter na ci o nal das
nos sas com mo di ti es com o prin ci pal pro du tor de
soja do mun do, que são os Esta dos Uni dos. E é um
as sun to da ma i or mag ni tu de, em que o re la tó rio pro -
põe pro vi dên ci as que, pes so al men te, en ten do de vam 
ser ener gé ti cas e ur gen tes por par te do go ver no bra -
si le i ro para de fen der, in clu si ve, a nos sa so be ra nia e a
nos sa eco no mia.

E que ro, por tan to, tam bém, ao fi nal da nos sa
fala, cum pri men tar o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro por
essa ini ci a ti va e cum pri men tar tam bém os in te gran tes 
des sa co mis são par la men tar. E, ao fi nal, de i xar re gis -
tra da uma con vic ção pes so al: tem mu i tas or ga ni za -
ções não go ver na men ta is que me re cem da nos sa
par te o ma i or apo io. Não sou da que les que acham
que não tem que de i xar pau em pé, que tem que fa zer
de sen vol vi men to pelo de sen vol vi men to. Não, te mos
que fa zer o de sen vol vi men to res pe i tan do a ques tão
am bi en tal, res pe i tan do a ques tão das águas, res pe i -
tan do, até por que pre ci sa mos ad qui rir a cons ciên cia
de que esta pre ser va ção am bi en tal é tam bém um
bem eco nô mi co. O Pan ta nal é um che que em bran co
que o Bra sil, o Mato Gros so e o Mato Gros so do Sul
ex plo ram mal – ex plo ra no bom sen ti do. Te mos, na
ver da de, que ace le rar o pro gra ma Pan ta nal, que o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so co me çou, o
Se na do já vo tou a pri me i ra au to ri za ção mas ain da
não co me çou a acon te cer nos Esta dos do Mato Gros -
so e Mato Gros so do Sul e va mos ver se no iní cio do
pró xi mo ano es ses pro gra mas se jam de sen vol vi dos.

O se tor de tu ris mo pode re sol ver gran de par te
dos pro ble mas bra si le i ros e a ques tão am bi en tal tem

que ser tra ta da por to dos os go ver nos. Então, gos ta ria 
de de i xar re gis tra da da mi nha po si ção pes so al de res -
pe i to às ONG,s que atu am com ide a lis mo de fen den -
do a ques tão am bi en tal mas tam bém de i xar re gis tra -
do o meu pro tes to con tra aque les que que rem im pe dir 
o de sen vol vi men to bra si le i ro.

Fe i tas es sas con si de ra ções, sei que tal vez te -
nha mos que ven cer o de ba te so bre a BR-163 no
Pará, que é fun da men tal para o de sen vol vi men to na -
ci o nal. Só para que fi que re gis tra do nos Ana is des ta
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, ao ser con clu í da
a BR-163 dará uma eco no mia ao pro du tor bra si le i ro
de US$20 por to ne la da, su pe ri or ao que ele ga nha
para co lo car a sua soja. Pode ser que ago ra, em fun -
ção da sa zo na li da de, es te ja re ce ben do.

Qu e ro de i xar re gis tra do aqui o nos so apo io à
con ti nu i da de des sas obras, até por que a BR exis te e
não será ne ces sá rio der ru bar ne nhu ma ár vo re. A es -
tra da exis te e a úni ca co i sa que se dis cu te é a pa vi -
men ta ção de uma es tra da já exis ten te.

Gos ta ria de de i xar re gis tra do esse en ten di men -
to na con vic ção de que isso será bom para o Pará,
para o Mato Gros so e prin ci pal men te para o Bra sil.
Qu e ro cum pri men tá-los, pe dir que se jam fe i tas es sas
res sal vas quan do da pu bli ca ção do re la tó rio fi nal,
cum pri men tan do os mem bros da CPI.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre -
si den te, Srª Se na do ra, gos ta ria de pa ra be ni zar o Se -
na dor Ante ro Paes de Bar ros pe las in for ma ções que
ele dá a res pe i to do Esta do do Mato Gros so, to das
ver da de i ras e im por tan tes.

Sou ri be i ri nho, nas ci às mar gens do Rio Cu i a bá
e na his tó ria de Mato Gros so está re gis tra do que foi
atra vés dos rios, pri me i ro de ca noa, de po is de bar cos
e de na vio a va por que a par te nor te de Mato Gros so
foi des co ber ta. Por isso, nós pan ta ne i ros sem pre uti li -
za mos os rios que cor tam o pan ta nal, de for ma eco -
nô mi ca, na ve gan do. A úni ca pre o cu pa ção que te mos
é que os trans por tes de vem ser adap ta dos aos rios
do Pan ta nal e não o con trá rio. De for ma que, con for -
me dis se o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, te mos
que uti li zar o po ten ci al e a vo ca ção na tu ral que te mos
den tro da re gião.

São ver da de i ras as in for ma ções a res pe i to do
rio das Mor tes Ara gua ia-To can tins e acres cen ta-se o
rio Te les pi res e Ta pa jós. Já te mos exem plo, Sr. Pre si -
den te, do rio Ma de i ra, que trans por ta para o rio Ama -
zo nas, dis tan te mais de mil qui lô me tros a pro du ção
de Mato Gros so. Nes te ano, fo ram trans por ta dos qua -
se dos mi lhões de to ne la das de soja por esta via de
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ex por ta ção do pro du to bra si le i ro, com lu cro para o
pro du tor mato-gros sen se.

Qu e ro tam bém pa ra be ni zar a re la to ra, pelo seu
tra ba lho, e o Sr. Pre si den te, que pro pôs esta CPI. Com
cer te za, as pro vi dên ci as pro pos tas e que, por cer to, se -
rão to ma das, a par tir do pró xi mo ano, aju da rão o Bra sil
e, prin ci pal men te, a nos sa re gião ama zô ni ca.

Pa ra béns e mu i to obri ga do.
Re gis tro o nos so voto ple na men te fa vo rá vel,

com a res sal va fe i ta pelo emi nen te Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros.

A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR) — Qu e -
ro me so li da ri zar com as be las su ges tões do Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, que re al men te veio, in clu si ve,
a com ple men tar esse nos so pa re cer, por que ti ve mos
as in for ma ções por meio das ci ta ções da re vis ta Veja, 
e não hou ve, no de cor rer da co mis são, ne nhum con -
tra di tó rio. No en tan to, hoje, ao en cer rar mos os tra ba -
lhos des ta co mis são, o Se na dor Ante ro nos trou xe es -
sas in for ma ções tão im por tan tes, que já qua li fi ca mos, 
têm toda a ve ra ci da de e que va mos in clu ir no nos so
re la tó rio. Fi que cer to V. Exª. bem como o Se na dor Jo -
nas Pi nhe i ro, que é tam bém da re gião, que tudo o que 
foi ci ta do no seu pro nun ci a men to, no seu ques ti o na -
men to, va mos re ti rar das no tas ta qui grá fi cas, in clu ir, e 
su pri mir o que está aqui no re la tó rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Em vo ta ção o re la tó rio.

As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos.

Apro va do.
Não ha ven do mais ne nhum Se na dor que que i ra

se ma ni fes tar, agra de ço a pre sen ça das Srªs e dos
Srs. Se na do res, bem como dos de ma is pre sen tes. E,
an tes de en cer rar a re u nião, que ro fa zer um agra de ci -
men to es pe ci al à Sr. Re la to ra e a toda a as ses so ria
da CPI, que tra ba lhou de ma ne i ra obs ti na da du ran te
es ses dois anos de tra ba lho. Como dis se a re la to ra,
hou ve in ter rup ções, pe los fa tos inu si ta dos que o Con -
gres so atra ves sou – a ques tão do Con se lho de Éti ca,
a ques tão da vi o la ção do pa i nel, a cas sa ção de um
Se na dor, de po is, o ano ele i to ral _, e foi um tra ba lho di -
fí cil, de qual quer for ma, mas che ga mos a bom ter mo,

gra ças à de di ca ção da as ses so ria, da se cre tá ria, e ao 
em pe nho da re la to ra, que tam bém fez de tudo para
que che gás se mos a esse bom ter mo.

A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Sr.
Pre si den te, que ro ain da fa zer uma ob ser va ção. Re al -
men te, foi uma fa lha mu i to gran de, quan do fa lei que
es ta va dan do por en cer ra do, a mi nha omis são com
re la ção aos fun ci o ná ri os da Casa, à as ses so ria des ta
co mis são, por que nós, Par la men ta res, não te ría mos
su ces so em apre sen tar um re la tó rio, se não con tás -
se mos com sua com pe tên cia e be ne vo lên cia até –
por que tra ba lham fora do ho rá rio. São tan tas as atri -
bu i ções que te mos no Se na do, so ma das as do Con -
gres so Na ci o nal, que não te ría mos tem po para ela bo -
rar esse re la tó rio, que re al men te re tra ta o que ou vi -
mos, pe los de po en tes e tam bém pela im pren sa, em
ní vel na ci o nal.

Tan to eu como o Pre si den te, Se na dor Mo za ril do 
Ca val can ti, so mos de uma re gião sa cri fi ca da pe las
ONG,s que não são be né fi cas ao nos so País e que
atu am na Re gião Nor te, prin ci pal men te no nos so
Esta do de Ro ra i ma, haja vis ta a ex ten são de ter ra –
174 mil hec ta res – que, na que le Esta do, ape nas uma
ONG, com pos ta por es tran ge i ros, quer ti tu lar.

Então, obri ga da a to dos que co o pe ra ram co nos -
co, in clu si ve os de po en tes, que não es tão aqui pre -
sen tes. Se, por ven tu ra, al gum de les es ti ver nos ven -
do, nes te mo men to, por meio da TV Se na do, sa i bam
que tam bém fo ram mu i to vá li dos os de po i men tos,
por que, sem eles, não po de ría mos, tam bém, ter che -
ga do a essa con clu são.

Qu e ro, ain da, pa ra be ni zar o nos so Pre si den te,
que foi quem en trou com o re que ri men to e que mu i to
se es for çou. O que é ver da de i ro deve ser dito. Não o
faço por ser V. Exª um con ter râ neo, por ser um co le ga
de Esta do, como o sa bem os pró pri os fun ci o ná ri os da 
Casa que acom pa nha ram o tra ba lho do Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Agra de ço e, por tan to, dou por en cer ra da a re u nião e
os tra ba lhos des ta CPI. Gra ças a Deus.

(Le van ta-se a re u nião às 14h24min.)
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CON GRES SO NACIONAL

ATOS CONVOCATÓRIOS
ADITAMENTOS

O Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos e o
Pre si den te do Se na do Fe de ral, no uso das atri bu i -
ções que lhes são con fe ri das pelo in ci so II do § 6º do
art. 57 da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil, re sol vem ADITAR à pa u ta da con vo ca ção ex -
tra or di ná ria do Con gres so Na ci o nal, para o pe río do
de 17 a 20 de de zem bro de 2002, o se guin te:

1 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 2.659, de
2002, que dis ci pli na as re la ções ju rí di cas de cor ren tes 
da re je i ção da Me di da Pro vi só ria nº 45, de 25 de ju -
nho de 2002;

2 – Pro je to de Lei nº 6.381, de 2002, que acres -
cen ta o § 6º ao ar ti go 7º da Lei nº 8.631, de 4 de mar -
ço de 1993; e

3 – Pro je to de Lei nº 84, de 1999, que dis põe so -
bre os cri mes co me ti dos na área de in for má ti ca, suas
pe na li da des e dá ou tras pro vi dên ci as.

Con gres so Na ci o nal, 18 de de zem bro de 2002.
– De pu ta do Efra im Mo ra is, Pre si den te da Câ ma ra
dos De pu ta dos. – Se na dor Ra mez Te bet, Pre si den te
do Se na do Fe de ral.

                         

O Pre si den te em exer cí cio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos e o Pre si den te do Se na do Fe de ral, no uso
das atri bu i ções que lhes são con fe ri das pelo in ci so II
do § 6º do art. 57 da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti -
va do Bra sil, re sol vem ADITAR à pa u ta da con vo ca ção
ex tra or di ná ria do Con gres so Na ci o nal, para o pe río do
de 17 a 20 de de zem bro de 2002, o se guin te:

I – Ma té ri as em tra mi ta ção na Câ ma ra dos De -
pu ta dos:

1. Pro je to de Lei nº 3.049, de 2000, que dis põe 
so bre a con ces são do be ne fí cio do Se gu ro-De sem -
pre go a pes ca do res ar te sa na is du ran te os pe río dos
de de fe so.

Con gres so Na ci o nal, 18 de de zem bro de 2002.
– De pu ta do Efra im Mo ra is, Pre si den te da Câ ma ra
dos De pu ta dos – Se na dor Ra mez Te bet, Pre si den te
do Se na do Fe de ral.
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Ata da 2ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 18 de dezembro de 002

6ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia Dos Srs. Ra mez Te bet E Mo za ril do Ca val can ti.

Às 14 Horas e 30 Minutos, Acham-Se Presentes 
Os Srs. Senadores:

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Ante ro Paes
De Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or – Antô nio Car los
Va la da res – Artur Da Ta vo la – Be ní cio Sam pa io –
Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – 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 Be zer ra – Fer nan do Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i -
ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do
– Ge ral do Melo – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges
– Iris Re zen de – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou -
za – Jo nas Pi nhe i ro – José Agri pi no – José 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 – 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 – Ma gui to Vi le la – Ma -
ria Do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to –

Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca val -
can ti – Na bor Jú ni or – Ney Su as su na – 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 – Ro ber to Fre i re – Ro ber to
Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Se bas tião 
Ro cha – Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal deck Orne -
las – Wel ling ton Ro ber to.

O Sr. Presidente (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 65 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. 

So bre a Mesa, o Expe di en te, que Pas so a ler.

É lido o se guin te

EXPE DI EN TE

PARECERES
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PARECER Nº 1.365, DE 2002 – CCJ

Da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, so bre a Men sa gem 
(Sf) nº 368, de 2002, do Pre si den te da
Re pú bli ca (Men sa gem nº 1.119, de
2002, na ori gem), que “Sub me te à apre -
ci a ção do Se na do Fe de ral o nome do
Dou tor Emma no el Pe re i ra, para com por 
o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no
car go de Mi nis tro To ga do, em vaga re -
ser va da a ad vo ga do, de cor ren te da
apo sen ta do ria do Mi nis tro Almir Paz zi -
a not to Pin to”.

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 18 de de -
zem bro de 2002, apre ci an do o Re la tó rio apre sen -
ta do pelo Se na dor Anto nio Car los Ju ni or (em ane -
xo ao Pa re cer) so bre a Men sa gem (SF) nº 368, de
2002, do Pre si den te da Re pú bli ca, opi na pela
apro va ção da es co lha do Dou tor Emma no el Pe re i -
ra, para com por o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho,
no car go de Mi nis tro To ga do, em vaga re ser va da a
ad vo ga do, de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis -
tro Almir Paz zi a not to Pin to, nos ter mos do 1º, do
art. 111, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sala da Co mis são, 18 de de zem bro de 2002. 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 

JUSTIÇA E CIDADANIA

MENSAGEM (SF) Nº 368, DE 2002
(Men sa gem nº 01119 de 2002, na ori gem)

Osmar Dias – Pre si den te em Exer cí cio  –   
Anto nio Car los Ju ni or , Re la tor. –   Luiz Otá vio –   
Íris Re zen de. –   Fer nan do Ri be i ro –   Be ní cio Sam -
pa io –   Ma ria Do Car mo Alves  –   Ge ral do Melo –  
Fran ce li no Pe re i ra –   Jef fer son Pé res –   Ney Su -
as su na –   Luiz Pas to re –   Ro meu Tuma –   Ro me ro
Juca –   José Agri pi no –   Oli vir Ga bar do. 

RELATÓRIO

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

Em cum pri men to ao art. 52, in ci so III, a, e ao art.
111, § 1º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral, o Se nhor

Pre si den te da Re pú bli ca, por meio da men sa gem
em epí gra fe, sub me te à apre ci a ção do Se na do Fe -
de ral a in di ca ção do Se nhor Emma no el Pe re i ra
para o car go de Mi nis tro To ga do do Tri bu nal Su pe -
ri or do Tra ba lho, em vaga re ser va da a ad vo ga do e
de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro Almir
Paz zi a not to Pin to.

O in di ca do é bra si le i ro, nas ci do aos 17 de
ou tu bro de 1947, fi lho de José Antô nio Pe re i ra e
Ma ria Na za ré Pe re i ra. For mou-se em Di re i to, em
1981, pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de
do Nor te. Na sua vas ta ex pe riên cia pro fis si o nal,
além da atu an te mi li tân cia na ad vo ca cia tra ba lhis -
ta, por mais de vin te anos, des ta cam-se as ati vi -
da des exer ci das como exa mi na dor da Dis ci pli na
Di re i to do Tra ba lho no “Exa me de Ordem” da
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, Sec ci o nal do
Rio Gran de do Nor te, no pe río do de ja ne i ro de
2000 a abril de 2002; a atu a ção jun to à pro cu ra do -
ria de as sis tên cia aos ne ces si ta dos; a atu a ção
como Juiz Au di tor do Tri bu nal de Jus ti ça Des por ti -
va, no pe río do de ju lho de 1982 a ju nho de 1984; a
che fia do Ga bi ne te Ci vil da Pre fe i tu ra e a par ti ci -
pa ção no Con se lho de De sen vol vi men to Mu ni ci -
pal da Ci da de de Na tal.

Des ta cam-se, tam bém, o exer cí cio do car go
de Con sul tor Ju rí di co da Câ ma ra Mu ni ci pal de Na -
tal, no pe río do de ja ne i ro de 1986 a ja ne i ro de
1995, e do car go de Pro cu ra dor Ge ral da Assem -
bléia Le gis la ti va do Rio Gran de do Nor te. Jun to à
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil de sem pe nhou os
se guin tes car gos de re le vo: Con se lhe i ro Fe de ral,
Vice-Pre si den te da Co mis são de Re la ções Inter -
na ci o na is do Con se lho Fe de ral, mem bro da Co -
mis são de Di re i to Ele i to ral do Con se lho Fe de ral,
mem bro da Co mis são de Prer ro ga ti va para o exer -
cí cio da ad vo ca cia do Con se lho Fe de ral, mem bro
do Órgão Espe ci al e da 2º Câ ma ra do Con se lho
Fe de ral sen do, ain da, mem bro efe ti vo da Co mis -
são dos Advo ga dos Tra ba lhis tas da Sec ci o nal do
Rio Gran de do Nor te.

O can di da to é pro fes sor con vi da do da Esco la
Su pe ri or de Advo ca cia (ESA), da Ordem dos Advo -
ga dos do Bra sil, se ção Rio Gran de do Nor te, le ci o -
nan do a dis ci pli na de Intro du ção ao Di re i to do Tra -
ba lho.

Par ti ci pou de vá ri os cur sos de aper fe i ço a men to
e es pe ci a li za ção, e foi dis tin gui do com di plo mas de
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co la bo ra dor emé ri to do Exér ci to e des ta que anu al da
Ae ro náu ti ca.

Di an te do ex pos to, con si de ra mos que os in te -
gran tes des ta Co mis são pos su em os ele men tos su fi -
ci en tes para de li be rar so bre a in di ca ção pre si den ci al,
nada mais ha ven do a acres cen tar no âm bi to des te re -
la tó rio.

Sala da Co mis são, 18 de de zem bro de 2002. –
Osmar Dias, Pre si den te em exer cí cio. – Antô nio
Car los Jú ni or,  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) – A 
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se es go tou on -
tem o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do Re gi men to
Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re cur so no
sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, do Pro je to de
Lei do Se na do nº 192, de 2002, de au to ria do Se na -
dor Ca sil do Mal da ner, que de no mi na “Ae ro por to de
Jo in vil le – La u ro Car ne i ro de Lo yo la” o Ae ro por to de
Jo in vil le, no Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Oli vir Ga bar do,
por vin te mi nu tos.

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, a mi nha
pre sen ça nes ta tri bu na, nes ta tar de, é para co men tar
fa tos que con si de ro da ma i or gra vi da de para a vida
des ta na ção.

Entre os gran des fla ge los que têm atin gi do a so -
ci e da de mo der na, en tre tan tos ou tros, o que mais se
des ta ca hoje é a dro ga, que atin ge a to dos os la res
em to dos os pa í ses. Há que se to mar uma po si ção
mu i to for te por par te de to das as au to ri da des e – por
que não di zer – a pró pria so ci e da de há que se le van -
tar para con ter a ex pan são des se fla ge lo que atin ge
mi lha res de jo vens em todo o mun do, es pe ci al men te
em nos so País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mi nha
pre sen ça nes ta tar de des ti na-se a ava li ar um fato

da mais alta re le vân cia para a vida na ci o nal, ora
em ple na di vul ga ção pe los me i os de co mu ni ca ção. 
Re fi ro-me ao ru mo ro so caso de con ces são de fa -
vo res ju di ci a is a tra fi can tes de dro gas, sob a in -
fluên cia de au to ri da des do Po der Ju di ciá rio e tam -
bém do Po der Le gis la ti vo. O as sun to é gra ve, por
re pre sen tar, mais uma vez, um pos sí vel en vol vi -
men to de pes so as que, em suas fun ções, de vem
re pre sen tar um ba lu ar te de dig ni da de e de cor re -
ção de com por ta men to, pois se cons ti tu em em
mem bros in flu en tes do Esta do, em quem a so ci e -
da de deve con fi ar.

Não se pode fa zer qual quer ju í zo an te ci pa do
da real par ti ci pa ção de par la men tar e de ma gis tra -
dos ci ta dos na im pren sa, mas tor na-se fun da men tal 
uma in ves ti ga ção, pro fun da e con se qüen te, de to -
dos os fa tos apu ra dos, in clu si ve por que tais fa tos
fo ram le gal men te ob ti dos pela Po lí cia Fe de ral e de -
vem ser ob je to de in qué ri tos le va dos a efe i to pelo
Mi nis té rio Pú bli co.

Sr. Pre si den te, mi nhas pon de ra ções so bre o
tema de vem se ini ci ar com uma con si de ra ção bá si ca,
que o tor na ain da mais re le van te. O as sun to re la ci o -
na-se com o trá fi co de dro gas, um dos gran des fla ge -
los por que pas sam as so ci e da des no Bra sil e no
mun do, uma vez que as dro gas são res pon sá ve is
pelo des ca mi nho dos jo vens, nos sa es pe ran ça de
cons tru ção de um mun do me lhor.

Os ma le fí ci os das dro gas, ain da que se jam
so be ja men te co nhe ci dos e di vul ga dos, só são
efe ti va men te per ce bi dos, em sua bru tal re a li da -
de, quan do, in fe liz men te, se de pa ra com um caso
de de pen dên cia no seio de seu con ví vio mais ín ti -
mo, em que a to tal sub ver são dos va lo res de con -
vi vên cia po dem le var a con se qüên ci as ex tre mas,
tan to dos de pen den tes quan to dos que o cer cam.
Ti ve mos ca sos re cen tes, tão co men ta dos pela im -
pren sa, de fi lhos par ti ci pan do de as sas si na tos de
pais.

E, ago ra, ve mos mul ti pli ca da a au dá cia da -
que les que são os res pon sá ve is por esse de fi ni ti vo 
dano so ci al e pes so al, na for ma de um ata que fron -
tal às ins ti tu i ções e, mes mo que não se con fi gu rem 
cul pas es pe cí fi cas das au to ri da des ora ci ta das,
não se pode de i xar de con si de rar a exis tên cia de
uma fra gi li da de do Esta do quan to a even tu a is ten -
ta ti vas de, pela cor rup ção, im pe dir a atu a ção re -
pres si va em re la ção a essa cri mi no sa atu a ção de
de lin qüen tes. 
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Essa fra gi li da de deve ser ime di a ta men te ata -
ca da, por meio de uma atu a ção fir me, se re na e res -
pon sá vel, que de mons tre à so ci e da de que os Po de -
res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio não da rão gua ri da a qual -
quer even tu al des li ze de um de seus mem bros ou,
me lhor ain da, que não exis tem mem bros des ses Po -
de res en vol vi dos em tal ce ná rio, des mo ti van do-se,
as sim, qua is quer tra fi can tes a pro cu rar apo io nes sas 
ins ti tu i ções.

Para tan to, ve mos, com gra ta sa tis fa ção, a ime -
di a ta res pos ta do Po der Ju di ciá rio e, es pe ci fi ca men -
te, do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, que anun ci ou a
aber tu ra de in qué ri to ad mi nis tra ti vo para in ves ti ga -
ção dos fa tos que en vol vem um de seus Mi nis tros,
res pon sá vel pela con ces são de há be as cor pus
para um re co nhe ci do tra fi can te.

Srªs e Srs. Se na do res, o ins ti tu to do há be as
cor pus pos sui enor me re le vân cia no or de na men to
ju rí di co de qual quer na ção, por pro por ci o nar aos ci -
da dãos a ga ran tia de se evi tar a pri va ção in de vi da
da li ber da de. Ele é in ques ti o ná vel em sua es sên cia,
cons ti tu in do-se, in clu si ve, em cláu su la pé trea em
nos sa Car ta Mag na.

No en tan to, po de mos pre ten der que o Po der
Ju di ciá rio, ago ra mais do que nun ca, te nha es pe ci -
al aten ção em re la ção à qua li fi ca ção dos de li tos
co me ti dos pelo even tu al be ne fi ciá rio de um há be -
as cor pus, uma vez que os tra fi can tes de dro gas
re pre sen tam não um po ten ci al, mas um real pe ri -
go para a so ci e da de, quan do em li ber da de.
Diga-se de pas sa gem que, mes mo em ca ti ve i ro,
eles ain da con se guem, por meio de ce lu la res e
ou tras ar ti ma nhas, co man dar ex ten sas re des de
dis tri bu i ção de dro gas.

Qu an to à ati tu de do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti -
ça, é in ques ti o ná vel sua im por tân cia para nos tran -
qüi li zar so bre o as sun to, de ven do ser con du zi da a in -
ves ti ga ção com o res guar do de vi do à dig ni da de do
ma gis tra do, como de ter mi na a Lei Orgâ ni ca da Ma -
gis tra tu ra, mas sem que o si gi lo pos sa re pre sen tar o
aco ber ta men to de qua is quer de li tos pra ti ca dos por
uma au to ri da de.

Espe ra mos, sin ce ra men te, que igua is pro vi -
dên ci as se jam le va das a efe i to pela Câ ma ra dos De -
pu ta dos e pe los Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is, ins ti -
tu i ções nas qua is al guns dos seus mem bros fo ram
tam bém iden ti fi ca dos em even tu a is com pro me ti men -
tos com tra fi can tes de dro gas.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – V. Exª
me per mi te um apar te, Se na dor Oli vir Ga bar do?

O SR. OLIVIR GABARDO  (Blo co/PSDB – PR)
– Com todo o pra zer, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Cum -
pri men to V. Exª pelo seu ex tra or di ná rio pro nun ci -
a men to, im por tan te e mo men to so, por que, na re -
a li da de, como V. Exª nar rou, es ses são fa tos que 
es can da li zam o País. É im por tan te que to das as
au to ri da des des te País se dêem con ta do ris co,
do pe ri go pelo qual a so ci e da de bra si le i ra está
pas san do, por que o nar co trá fi co está com um
bra ço no Po der Le gis la ti vo, um bra ço no Po der
Ju di ciá rio e, pos si vel men te, te nha um ou tro tam -
bém no Po der Exe cu ti vo. Isso é mu i to sé rio, por -
que, de po is que o nar co trá fi co se en ra í za, prin ci -
pal men te nos Po de res cons ti tu í dos, é mu i to di fí -
cil de be lá-lo, é mu i to di fí cil eli mi ná-lo, haja vis ta
o que acon te ceu em ou tros pa í ses, mais re cen -
te men te na Itá lia. Qu an tos ju í zes mor re ram, pro -
mo to res de jus ti ça, mem bros da so ci e da de or ga -
ni za da da Itá lia! E, no Bra sil, po de rá ocor rer o
mes mo se pro vi dên ci as ur gen tes não fo rem to -
ma das. Cre io que o Bra sil cor re o gran de ris co
de ser do mi na do pelo nar co trá fi co, que, in fe liz -
men te, está pe ne tran do nas eli tes eco nô mi cas,
po lí ti cas e fi nan ce i ras des te País. Isso é uma sé -
ria ame a ça a nos sa so ci e da de. E, como V. Exª
bem lem brou, os fi lhos es tão ma tan do os pais,
os avós, e tudo isso em fun ção da dro ga. Nin -
guém tem dú vi da. Em sã cons ciên cia, ne nhum fi -
lho mata o pai e ne nhum pai mata o fi lho, mas a
dro ga é ca paz de le var o ci da dão a co me ter es -
ses cri mes ab sur dos, que têm es can da li za do o
nos so País. Por isso, os meus cum pri men tos a V. 
Exª. Espe ro que as au to ri da des to mem as pro vi -
dên ci as ne ces sá ri as para con ter esse mal, que
avan ça, de for ma bas tan te drás ti ca, no nos so
País. Os meus cum pri men tos.

O SR. OLIVIR GABARDO  (Blo co/PSDB – PR)
– Agra de ço a V. Exª, Se na dor Ma gui to Vi le la, e in -
cor po ro o seu apar te ao meu pro nun ci a men to, que o 
en ri que ce bas tan te. 

Devo di zer que a pre o cu pa ção é vá li da, por que 
o di nhe i ro que cor re nos des ca mi nhos da dro ga é
algo bru tal. Se não hou ver uma ati tu de res pon sá vel,
drás ti ca, por par te da so ci e da de – e a so ci e da de
tem que co la bo rar efe ti va men te com esse pro ble ma
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–, te re mos dias ne gros, como teve a Itá lia, ven do os
seus ma gis tra dos mais al tos sen do as sas si na dos
pelo trá fi co de dro gas.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. OLIVIR GABARDO (Blo co/PSDB – PR) – 
Con ce do a V. Exª um apar te.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Qu e ro
ape nas di zer que re al men te o as sun to que V. Exª
traz à ba i la é pre o cu pan te. Aqui, em ou tra oca sião,
fiz um dis cur so de con gra tu la ção, por que, pela pri -
me i ra vez, hou ve uma var re du ra na pe ni ten ciá ria
de Ban gu e con se gui ram apre en der apro xi ma da -
men te 20 apa re lhos de te le fo nes ce lu la res, ar mas,
tó xi cos, etc. Tive que vol tar à tri bu na por que, dias
de po is, fi ze ram uma se gun da var re du ra e en con -
tra ram mais de 80 apa re lhos ce lu la res. Por tan to,
esta é a mi nha dú vi da: a pri me i ra var re du ra não foi
bem fe i ta ou os apa re lhos te le fô ni cos en tra ram na
pe ni ten ciá ria após a pri me i ra ins pe ção? A ver da de 
é que a co ni vên cia com o cri me, por par te de cer -
tos se to res que de ve ri am ze lar pela obe diên cia à
lei, tem sido tão gran de e está tão con so li da da que
a po pu la ção, que paga os im pos tos para ter se gu -
ran ça, que é um di re i to do ci da dão, tem an da do
num de sa len to que não tem ta ma nho. Há três dias,
o jor nal O Glo bo pu bli cou ma té ria a res pe i to dos
as sal tos fe i tos a mo to ci clis tas. Uma se gun da mo -
to ci cle ta apro xi ma-se da pri me i ra; o ci da dão co lo -
ca um re vól ver na cara do ou tro e diz: “Pára e pas -
sa a moto”. São mu i tos os ca sos, mas, em um de -
les, o ci da dão não pa rou, le vou um tiro, que brou o
fê mur e está há qua tro me ses fa zen do fi si o te ra pia.
Em um ou tro as sal to, o mo to que i ro en tre gou a
moto e, mes mo as sim, o ci da dão vol tou e lhe deu
mais qua tro ti ros. A si tu a ção é tão gra ve que a fa -
mí lia bra si le i ra está em de sa len to. E quem paga os
im pos tos tão pe sa dos, de for ma tão su a da, está re -
vol ta do com a fal ta de se gu ran ça nas gran des ci -
da des, que, ago ra, tam bém, já se alas tra pe las pe -
que nas. Por isso, so li da ri zo-me com V. Exª. Esse é
um tema que te mos que le var mu i to a sé rio. A se -
gu ran ça da fa mí lia bra si le i ra, da so ci e da de bra si le -
i ra tem que ser le va da mu i to a sé rio. Para nos sa
tris te za, eu, que sou um lou va dor da nos sa po lí cia,
sin to, in fe liz men te, que al guns dos seus seg men -
tos tam bém es tão en vol vi dos. Te nho dito o se guin -
te: ne nhum de nós usa tó xi co, mas, se sa ir mos da -
qui e se qui ser mos com prá-lo, em me nos de meia

hora sa be re mos onde en con trá-lo. Como pode a
po lí cia pro cu rar há me ses, anos e não en con trar?
É ób vio que há se to res que não têm in te res se em
en con trar o tó xi co. Por esta ra zão, so li da ri zo-me
com V. Exª e digo que o seu dis cur so é um as sun to
que in te res sa a toda a Na ção. Mu i to obri ga do. 

O SR. OLIVIR GABARDO  (Blo co/PSDB – PR)
– Agra de ço e in cor po ro o apar te de V. Exª ao meu
pro nun ci a men to.

Devo di zer a V. Exª que o di nhe i ro do trá fi co de
dro ga com pro me te pela cor rup ção e atin ge to das as
ins ti tu i ções. Se não ini ci ar mos uma guer ra to tal con -
tra isso, te re mos mu i tos pro ble mas nes sa área e com -
pro me ti men to com a nos sa ju ven tu de.

Sr. Pre si den te, ao con clu ir, que ro re a fir mar a
mi nha con fi an ça em nos sas ins ti tu i ções e a cer te -
za de que, com de no da do es for ço e per sis tên cia,
ire mos ven cer essa guer ra con tra as dro gas, le -
gan do um País mais dig no e con fiá vel às fu tu ras
ge ra ções. 

Mu i to obri ga do.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª pela or dem.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
V. Exª será aten di do.

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 a re nún cia
do Se na dor Ro ber to Re quião, pu bli ca da hoje no
Diá rio do Se na do Fe de ral, nos ter mos do art. 201
do Re gi men to Inter no, tor nou-se efe ti va e ir re tra tá -
vel, con for me dis põe o art. 29 e seu pa rá gra fo úni co
da Lei in ter na.

Encon tra-se na Casa o Sr. Ni val do Pas sos Krü -
ger, pri me i ro su plen te con vo ca do da Re pre sen ta ção 
do Esta do do Pa ra ná, em vir tu de da re nún cia do ti -
tu lar, Se na dor Ro ber to Re quião.

S. Exª en ca mi nhou à Mesa o ori gi nal do Di plo -
ma, que será pu bli ca do na for ma re gi men tal, e de -
ma is do cu men tos exi gi dos por lei.

É o se guin te o di plo ma re ce bi do:
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
De sig no Co mis são for ma da pe los Srs. Se na do res
Ney Su as su na, Mo re i ra Men des e Oli vir Ga bar do
para con du zir S. Exª ao ple ná rio, a fim de pres tar o
com pro mis so re gi men tal.

(O Sr. Ni val do Pas sos Krü ger é con du zi do ao
ple ná rio e pres ta, pe ran te a Mesa, o com pro mis so.)

So li ci to que to dos os pre sen tes per ma ne çam de 
pé para o com pro mis so de pos se.

O SR. NIVALDO KRÜGER (PMDB – PR) – Pro -
me to guar dar a Cons ti tu i ção Fe de ral e as leis do País, 
de sem pe nhar fiel e le al men te o man da to de Se na dor
que o povo me con fe riu e sus ten tar a união, a in te gri -
da de e a in de pen dên cia do Bra sil. (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
De cla ro em pos sa do, no man da to de Se na dor da Re -
pú bli ca, o no bre Se na dor Nil val do Pas sos Krü ger,
que, a par tir des te mo men to, pas sa a par ti ci par dos
tra ba lhos da Casa.

(Pal mas.)
So bre a mesa, co mu ni ca ção que pas so a ler.

É lida a se guin te:

COMUNICAÇÃO DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA E NOME PARLAMENTAR

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exce lên -

cia, em con for mi da de com o art. 7º do Re gi men to
Inter no, que, as su min do nes ta data a re pre sen ta ção

do Esta do do Pa ra ná ado ta rei o nome aba i xo
con sig na do e in te gra rei a ban ca da do Par ti do

PMDB.
Nome Par la men tar: NIVALDO KRÜGER
Sala das Ses sões,  18 de de zem bro de 2002. –

Ni val do Krü ger.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 

ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ni val do

Krü ger por cin co mi nu tos.
O SR. NIVALDO KRÜGER (PMDB – 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, como Se na dor
su plen te, ve nho ocu par os úl ti mos mo men tos da vaga 
de i xa da pelo ilus tre Se na dor Ro ber to Re quião, que
ago ra as su me o Go ver no do Pa ra ná. 

Aqui como lá S. Exª hon rou o nos so Esta do.
A exi güi da de do tem po que res ta e a am pli tu de

da fun ção di ver gem, co lo cam-me numa pers pec ti va
pa ra do xal: tem po mí ni mo, res pon sa bi li da de má xi ma.
Estra nha sen sa ção de ser sem, con tu do, po der.

Assim mes mo, não me es cu so di an te des ta evi dên cia
de tão es cas so tem po.

De se jo, ao me nos, de i xar por aqui um re gis tro
de pas sa gem, um mo des to avi so, como o con dor,
que, ao po sar no pico da cor di lhe i ra, sol ta seu es trí du -
lo piar e avi sa que logo se vai, mas que ali está, que
dali son da ho ri zon tes, va les som bri os, pla ní ci es vas -
tas, en cos tas es car pa das e vis lum bra o seu con jun to
em bus ca do rumo ante as tem pes ta des que se anun -
ci am.

Assim, da cú pu la da mais ele va da ins ti tu i ção po -
lí ti ca na ci o nal, pe ran te as Srªs Se na do ras e os Srs.
Se na do res da Re pú bli ca, tam bém eu anun cio mi nha
che ga da e mi nha bre ve per ma nên cia, de onde lan ço
meu avi so.

Sem pre ten são de vôo tão alto, tra go, de for ma
obs cu ra mas sin ce ra, um mo des to aler ta na es pe ran -
ça de con fir mar que, em bo ra tan gi do pe los ven tos da
ca su a li da de, pou sei com res pe i to his tó ri co, por mo -
men tos, nes te cume lu mi no so da cor di lhe i ra de mo -
crá ti ca da Na ção bra si le i ra, o Se na do. 

Ah, quan tas re mi nis cên ci as me des per tam pa -
re des e pi la res des ta his tó ri ca ins ti tu i ção, des de os
pri mór di os do Impé rio até os nos sos dias, por onde
pas sa ram e ain da se en con tram lu mi na res das idéi as, 
do sa ber e do pa tri o tis mo.

Vivo, nes te ins tan te, pro fun da emo ção cí vi ca,
aco lhi do por esta Casa, e por en con trar-me no seio
do Se na do, nes te sím bo lo bra si le i ro da de mo cra cia. 

De i xo aqui, em ba la do pelo sen ti men to ma i or de
Pá tria, al guns vis lum bres dos vôos que em pre en di atra -
vés de mi nha vida pú bli ca. Fi quem eles con sig na dos
em for ma de bre ves tra ce ja dos, como os que des cre ve
o con dor an tes de pou sar no pico da cor di lhe i ra. 

Novo Go ver no, no vas es pe ran ças, no vos de sa fi os. 
Qu e ro ini ci ar meus re gis tros re fe rin do-me ao fe -

nô me no da re vo lu ção bran ca, pa cí fi ca, im pos ta pelo
voto uni ver sal. O povo con du ziu à Pre si dên cia da Re -
pú bli ca, pela pri me i ra vez, um Pre si den te ori un do das 
clas ses obre i ras, nas ci do das re fre gas sin di ca is,
opos to às eli tes do mi nan tes que há sé cu los co man -
dam a po lí ti ca na ci o nal. 

Ven ceu o an se io de “mu dar”. 
Co roa-se o es pe ran ço so acon te ci men to po lí ti co 

na tran qüi li da de da tran si ção. Con fir ma-se a ma tu ri -
da de po lí ti ca. É a con so li da ção de nos sa de mo cra cia, 
a cre den ci ar-nos en tre as mais só li das das Amé ri cas. 

Eta pa ven ci da, pre ci sa mos, ago ra, nos aler tar
para as ten dên ci as da con tem po ra ne i da de uni ver sal,
que pe los im pe ra ti vos da glo ba li za ção es tão a in flu ir e 
ame a çar a es ta bi li da de dos Esta dos-Na ção, eco no -
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mi ca men te mais frá ge is, ante os gran des ris cos de
sub mis são, de per da da iden ti da de cul tu ral e da per -
so na li da de tí pi ca de na ção. É a or dem glo bal das su -
per po tên ci as fi nan ce i ras e tec no ló gi cas a so bre -
por-se à so be ra nia na ci o nal dos po vos de pen den tes
ou mais fra cos. 

Con si de ro esse um gra ve de sa fio ao Go ver no que 
se es ta be le ce, o qual de ve rá con cen trar sua aten ção
nas no vas e so fis ti ca das for mas de co lo ni a lis mo mo der -
no. Na ver da de, es ta mos di an te da con tin gên cia mo der -
na da hi per tro fia dos con glo me ra dos eco nô mi cos glo -
ba li zan tes so bre pon do-se, atro fi an do e su bor di nan do o
in de fe so Esta do-Na ção da mo der ni da de. 

Na atu a li da de, os pe ri gos, ame a ças e de sa fi os
à so be ra nia na ci o nal não vêm mais dos exér ci tos in -
va so res, mas pe los cons tran gi men tos fi nan ce i ros,
pelo do mí nio das na ções tec no lo gi ca men te mais po -
ten tes, pe los con di ci o na men tos in flu en tes dos me i os
de co mu ni ca ção, que mu dam cos tu mes e im põem
ide o lo gi as fo râ ne as. Alte ra-se a fi si o no mia cul tu ral da
Na ção e aba la-se a so be ra nia. 

Assim, a glo ba li za ção co man da da pe los Esta -
dos mais for tes e, so bre tu do, pe los pos san tes con glo -
me ra dos eco nô mi cos su pra na ci o na is sub me te os
mais fra cos a re gras e con di ções opos tas às es tru tu -
ras tra di ci o na is da eco no mia, dos cos tu mes e dos va -
lo res cul tu ra is his tó ri cos, for ma do res das ca rac te rís ti -
cas dis tin tas da sua per so na li da de na ci o nal tí pi ca.
Tudo em nome do “mo der no”, do atu al. Quem não se
en qua dra é “re tró gra do”. Des se modo, vai-se ama ci -
an do o le i to para aco mo dar-se a idéia da go ver nan ça
glo bal, na qual a so be ra nia das na ções fi ca rá em se -
gun do pla no.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go a cha -
ma viva da es pe ran ça em nos so povo, fi lho de tan tas ra -
ças que se cal de i am em har mo nia e for jam uma nova ci -
vi li za ção, so bre os ali cer ces da nos sa ori gem lu si ta na e
dos prin cí pi os cris tãos da que les cons tru to res da na ci o -
na li da de que nos le ga ram a in tu i ção da li ber da de.

Aqui che go, Srªs e Srs. Se na do res, de uma lon -
ga jor na da de qua ren ta e cin co anos pe los ás pe ros
ca mi nhos po lí ti cos da re pre sen ta ção po pu lar. Ve nho
de es tre i to con ví vio com o povo.

Fo ram su ces si vos man da tos ele ti vos: di ri gen -
te par ti dá rio, Ve re a dor, Pre fe i to (três man da tos) do
his tó ri co Mu ni cí pio de Gu a ra pu a va, no Pa ra ná, De -
pu ta do Esta du al, De pu ta do Fe de ral, ges tor de em -
pre sa pú bli ca (Sa ne par), pes qui sa dor his tó ri co e
das re fre gas mu ni ci pa lis tas, fun da dor da Asso ci a -
ção Pa ra na en se dos Mu ni cí pi os e di ri gen te da
Asso ci a ção Bra si le i ra de Mu ni cí pi os, ABM. Ve nho,
sim, de mu i tas ba ta lhas.

Mu i to cedo fiz a mi nha pro fis são de fé, no cul to
do Di re i to, da Jus ti ça e da Li ber da de.

Com ba ti na Fren te de Re de mo cra ti za ção Na ci o -
nal (MDB) e pela des cen tra li za ção do po der, pela au -
to no mia mu ni ci pal e pelo for ta le ci men to fe de ra ti vo.

Ve nho de lon ge, sim, mas não es tou can sa do.
Os de sa fi os po lí ti cos e so ci a is não me as sus tam. Ao
con trá rio, in du zem-me à luta.

Ain da cre io no ide al de li ber da de com jus ti ça so -
ci al e na ca u sa do res pe i to à dig ni da de da pes soa hu -
ma na.

Mi nha ins pi ra ção e meu en tu si as mo nas cem da
cren ça na jus ti ça das ca u sas.

So nho com um sis te ma uni ver sal jus to e so li dá -
rio, em que to dos pos sam re a li zar seu des ti no com
dig ni da de.

Vis lum bro nos am plos es pa ços des ta Casa
aque les vul tos e, na me mo ri za ção his tó ri ca, a vi são
de seus so nhos, le ga dos exem pla res às su ces si vas
ge ra ções da Pá tria.

Res pe i to e re ve ren cio a sim bo lo gia des ta Casa.
Cre io em nos sa vi tó ria so bre as di fi cul da des na -

ci o na is.
Cre io na de mo cra cia, mas não acre di to nela for -

te e sa u dá vel so bre par ti dos frá ge is.
Cre io no de sen vol vi men to, mas não o cre io pe -

los ca mi nhos da ex clu são so ci al.
Cre io na li ber da de, mas não cre io que ela se

com pa ti bi li ze com a in jus ti ça.
Cre io na gran de za de alma do povo bra si le i ro.
Cre io na li ber da de, na de mo cra cia.
Cre io em nos sa Pá tria!
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ni val do Krü -
ger, 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) – Se na dor
Ni val do Pas sos Krü ger, por não me en con trar pre sen -
te quan do V. Exª foi em pos sa do, cum pri men to-o efu si -
va men te.

Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor José Ser -
ra, pe din do, en ca re ci da men te, ao Srs. Se na do res
que, ao apar te a rem o ora dor que se en con tra na tri bu -
na, fa çam-no o mais ra pi da men te pos sí vel, uma vez
que a pa u ta da Ordem do Dia é ex ten sa.

Tem a pa la vra o Se na dor José Ser ra, por per -
mu ta.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
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Srs. Se na do res, fal tam pou cos dias para o fi nal do
man da to que eu re ce bi das ur nas em 1994, para re -
pre sen tar, nes ta Casa, o Esta do e o povo de São Pa u -
lo. Antes, a po pu la ção de São Pa u lo me ele ge ra duas
ve zes con se cu ti vas De pu ta do Fe de ral. 

Por tan to, de po is de 16 anos no Con gres so, en -
cer ro mais uma eta pa na mi nha vida pú bli ca. Vida pú -
bli ca esta que foi ini ci a da há cer ca de qua tro dé ca das
como Pre si den te da União Esta du al dos Estu dan tes
de São Pa u lo e como Pre si den te da União Na ci o nal
dos Estu dan tes, a UNE, ain da nos tem pos agi ta dos
do Go ver no João Gou lart.

Re pre sen tar meu Esta do como Se na dor foi,
com cer te za, um dos gran des de sa fi os des ses qua -
ren ta anos. Aliás, não te nho como não ser gra to pe los
obs tá cu los e pe los de sa fi os, pe las opor tu ni da des,
mu i tas ve zes na for ma de di fi cul da de, que a vida pú -
bli ca me tem pro por ci o na do.

Há qua ren ta anos, eu es tu da va na Esco la Po li téc -
ni ca da Uni ver si da de de São Pa u lo e a von ta de de mu -
dar o Bra sil me ar ras tou para a luta de mo crá ti ca e na ci -
o nal, in te gra do às cor ren tes po lí ti cas que pre ga vam, na
épo ca, a ne ces si da de das re for mas, vol ta das para o de -
sen vol vi men to e a cons tru ção de um País mais jus to. 

Fo ram du ras para mim, Srªs e Srs. Se na do res,
meus Co le gas, as con se qüên ci as do Gol pe Mi li tar de
1964. Sig ni fi ca ram a in ter rup ção dos meus es tu dos,
uma con de na ção pela Jus ti ça Mi li tar, ba se a da num
pro ces so far ses co, e qua tor ze anos de exí lio. 

Mas, como mu i tos obs tá cu los que en fren ta mos
na vida, aque le pe río do re pre sen tou para mim uma
opor tu ni da de e um gran de apren di za do. Foi ali, por
exem plo, que re for cei e con so li dei, de fi ni ti va e ra di cal -
men te, mi nhas con vic ções de mo crá ti cas. E me sin to,
hoje, fe liz ao no tar, tan to tem po de po is, que es sas
idéi as de mo crá ti cas, as mes mas idéi as de mo crá ti cas
que de fen día mos, fa zem par te da me du la das nos sas 
ins ti tu i ções, do cer ne da nos sa cul tu ra po lí ti ca. 

Pa re ce lar ga men te con sen su al hoje em nos so
País a con vic ção de que não há como atro pe lar as
ins ti tu i ções de mo crá ti cas sem fe rir de mor te as li ber -
da des pú bli cas. 

Pa re ce con sen su al que as mu dan ças eco nô mi cas
e so ci a is não po dem ser pro du to da von ta de mo men tâ -
nea das ruas ou do sim ples de se jo do che fe do go ver no.

Pa re ce con sen su al hoje o en ten di men to de
que as gran des mu dan ças co me çam na mo bi li za -
ção da ci da da nia, mas só se com ple tam quan do
con se guem a ne ces sá ria ma i o ria nes te Con gres so,
onde, afi nal de con tas, está re pre sen ta do o povo,
em seu con jun to.

Pa re ce con sen su al hoje a con vic ção de que a
con vi vên cia to le ran te e de mo crá ti ca com a con tra di -
ção, com a di ver gên cia e a opo si ção é fon te de le gi ti -
mi da de e for ça para o po der, e não de fra que za.

Aliás, Sr. Pre si den te, meu caro Ra mez Te bet, se 
é ver da de que o Bra sil as sis te hoje a uma tran si ção
po lí ti ca tran qüi la e ci vi li za da, tam bém é ver da de que
as con vic ções de mo crá ti cas dos fi a do res des sa tran -
si ção não são o pro du to de al gum tipo de ge ra ção es -
pon tâ nea. Ao con trá rio, são con vic ções de mo crá ti cas 
his to ri ca men te cons tru í das, so bre lu tas e der ro tas.

Sa be mos to dos como a cons tru ção des sa cul tu -
ra po lí ti ca de mo crá ti ca, hoje en car na da na fi gu ra do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, co brou um
pre ço al tís si mo em vi das hu ma nas, em so fri men to,
em car re i ras in ter rom pi das, em fa mí li as dis per sas,
em bra si le i ros de sen ra i za dos.

Falo do Bra sil, mas não po de ria de i xar de fa zer
re fe rên cia aos pa í ses que me aco lhe ram du ran te o
exí lio. O Chi le re pre sen tou, para mim, a opor tu ni da de
de con ti nu ar os meus es tu dos – ago ra em Eco no mia
–, tor nar-me pro fes sor, con ti nu ar a mi li tân cia po lí ti ca
e cons tru ir uma fa mí lia. Lá eu meu ca sei e nas ce ram
meus dois fi lhos. Lá, con ti nu ei con tri bu in do para a re -
de mo cra ti za ção do país. Nun ca fui par ti dá rio da luta
ar ma da, mas uti li zei as ar mas da es cri ta e da de nún -
cia, or ga ni zan do o tra ba lho de de nún ci as das tor tu ras 
e ar bi tra ri e da des co me ti das pela di ta du ra mi li tar nos
seus “anos de chum bo”.

O Chi le re pre sen tou, ain da, para mim, a opor tu -
ni da de de com pro var, na prá ti ca, a va li da de e a pe re -
ni da de das li ções apren di das com a der ro ta de 1964,
como os ris cos do po pu lis mo exa cer ba do, da que bra
do equi lí brio ma cro e co nô mi co, da que bra de con tra -
tos e da es tra té gia ma xi ma lis ta de to ma da do po der.

Apren di bem como é es tre i to o ca mi nho dos que 
ba ta lham pela mu dan ça, pela jus ti ça so ci al, quan do
che gam ao Go ver no. É um fio de na va lha: o re cuo ou
a ren di ção. Nem pe re cer, nem tra ir. Este é o di le ma re -
cor ren te dos com pro me ti dos com os ide a is de igual -
da de.

Deus quis que eu sa ís se com vida do Esta do
Na ci o nal de San ti a go, onde mi lha res mor re ram pe las
mãos da re pres são, após o gol pe que der ru bou o Pre -
si den te Sal va dor Allen de. 

A de mo cra cia para mim, Srªs. e Srs. Se na do res,
meus Co le gas, não é uma pa la vra. É ma té ria-pri ma
de vida. É ma té ria-pri ma de lu tas. E é o pri me i ro e
mais só li do pi lar das mi nhas con vic ções. A bús so la
que me tem gui a do ao lon go des ses anos, mes mo
nas pi o res es cu ri dões.
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Sou gra to tam bém aos Esta dos Uni dos, que me
aco lhe ram no se gun do exí lio. Aca bei sen do exi la do
ao qua dra do: do Bra sil e de po is do Chi le. Nos Esta dos 
Uni dos apro fun dei meus es tu dos e mi nha car re i ra
pro fis si o nal e apren di mu i to so bre as re gras, for ma is
ou não, que re gem o fun ci o na men to de uma de mo -
cra cia or ga ni za da, e so bre como uma so ci e da de e
uma eco no mia aber tas ao mun do po dem con vi ver
com os ide a is de na ção e de pá tria.

Na que le país, nos gran des de ba tes so bre po lí ti -
cas pú bli cas, ar gu men ta-se em fun ção de in te res ses
na ci o na is, in vo cam-se tra di ções his tó ri cas, exem plos
de lí de res. E isso não é con si de ra do ne nhu ma he re -
sia, como, em cer tas cir cuns tân ci as, pas sa ram a ser
con si de ra dos, em nos so País, in te res se na ci o nal, pá -
tria e exem plos de gran des li de ran ças his tó ri cas.

Du ran te a Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te,
sur pre en di mu i tos se to res da es quer da com mi nhas
te ses so bre as ques tões fis ca is, o pa pel do Esta do e
dos in ves ti men tos ex ter nos. Como pode o Ser ra, que
vem da es quer da – per gun ta vam –, pre o cu par-se
com a aus te ri da de fis cal, dar tan ta pri o ri da de ao com -
ba te ao dé fi cit pú bli co? Ou, en tão, opor-se a res tri -
ções cons ti tu ci o na is ao ca pi tal es tran ge i ro? Por que
ele não apóia uma pre sen ça ma i or do Esta do na eco -
no mia, que que re mos cra var na Cons ti tu i ção? 

Na ver da de, eram sub ja cen tes a es sas ma ni fes ta -
ções duas es co lhas de si na is con trá ri os, em re la ção às
qua is eu não me en qua dra va: aque la do na ci o na lis mo
no es ti lo da Ter ce i ra Inter na ci o nal, do Ko min tern, ou, do
lado con trá rio, aque la do ne o li be ra lis mo à ou tran ce. 

O mes mo ne o li be ra lis mo que ima gi na que a glo -
ba li za ção fun diu a eco no mia mun di al e a eco no mia
na ci o nal numa úni ca re a li da de, e con si de ra cor po ra ti -
vis ta, car to ri al ou até es pú ria a de fe sa de in te res ses
na ci o na is. 

É esse mes mo ne o li be ra lis mo, aliás, que con fia
no au to ma tis mo do mer ca do para ga ran tir o cres ci -
men to da eco no mia e do em pre go, bem como a re du -
ção das de si gual da des, dis pen san do qual quer in ter -
ven ção di na mi za do ra e cor re ti va do Esta do. Nun ca
me en qua drei, nem nes ta vi são ne o li be ral nem na vi -
são do na ci o na lis mo da Ter ce i ra Inter na ci o nal. 

O que de fen do e de fen di na Cons ti tu in te é que
não cabe per der tem po nem es for ços com a ques tão
de se o País deve ou não dar as cos tas à glo ba li za ção 
ou dela par ti ci par. A ques tão é ou tra: como si tu ar mos
o Bra sil nes se pro ces so? Com a nos sa ver da de e não 
com a ver da de dos ou tros. Te mos o caso da Argen ti -
na, que ado tou a ver da de alhe ia, por exem plo, de que
o peso va lia um dó lar. Era a ver da de dos ou tros. Qu -
an do ela re ve lou a sua fra gi li da de, pas sou a ser a ver -

da de da Argen ti na, e os ou tros pas sa ram a não ter
nada a ver com isso.

Glo ba li za ção e po lí ti cas na ci o na is de de sen vol -
vi men to, po lí ti ca in dus tri al, po lí ti ca agrí co la, pla ne ja -
men to dos in ves ti men tos pú bli cos, ex pan são, com
qua li da de, dos ser vi ços so ci a is, não são ne ces sa ri a -
men te in com pa tí ve is. A com pa ti bi li za ção é pos sí vel e
de pen de de nós mes mos.

Aliás, por de le ga ção do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, à fren te do Mi nis té rio da Sa ú de,
en fren tei uma ba ta lha tí pi ca da are na da glo ba li za -
ção: as pa ten tes de me di ca men tos. Aqui e lá fora, na
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, di zi am que se ría -
mos der ro ta dos por que o Go ver no Bush era de ma si a -
da men te com pro me ti do com as in dús tri as de me di ca -
men tos. 

Pois não é que ven ce mos? Por quê? Por que,
além de obs ti na dos, mo bi li za mos a opi nião pú bli ca,
in clu si ve a in ter na ci o nal. Fi ze mos in clu si ve anún ci os
nos prin ci pa is jor na is do mun do, de fen den do a po si -
ção bra si le i ra. No en tan to, fo mos fle xí ve is na ne go ci a -
ção. E -isso não é o me nos im por tan te- tí nha mos a ra -
zão do nos so lado. Com ela, vi e ram jun to 150 pa í ses
e a po si ção bra si le i ra pre va le ceu, mu dan do a his tó ria
mun di al do mer ca do de me di ca men tos. Aliás, não é
por me nos que, nos dias atu a is, o go ver no nor te-ame -
ri ca no se em pe nha tan to para re vo gar aque la de ci -
são, diga-se de pas sa gem, da qual ele mes mo par ti ci -
pou, em bo ra pres si o na do, no fi nal do ano pas sa do,
em Doha, no Qa tar. 

Cre io, por tan to, que a in ser ção fa vo rá vel do Bra -
sil no pro ces so de glo ba li za ção de pen de de nós, da
so ci e da de e do Esta do. Não me re fi ro ao Esta do pro -
du tor do pas sa do, que fa bri ca va de pa ra fu sos e va -
gões a po li e ti le no. De fen di e de fen do, nas fun ções le -
gis la ti vas e go ver na men ta is que ocu pei nos úl ti mos
20 anos, o Esta do ati vo, não o Esta do pro du tor. De -
fen di, de fen do e sem pre pra ti quei o ati vis mo go ver na -
men tal. 

O Esta do deve ser cada vez mais re gu la dor e
me nos in ter ven tor. Deve aban do nar for mas ex ces si -
vas e ine fi ci en tes de in ter fe rên cia na eco no mia, mas
sem per der de vis ta a exis tên cia de se to res que, se
não fo rem por ele re gu la dos, não fun ci o na rão em be -
ne fí cio nem da efi ciên cia nem da co le ti vi da de.

Essas con cep ções es ti ve ram por trás da mi nha
prá ti ca le gis la ti va e exe cu ti va nas úl ti mas duas dé ca -
das, as sim como à fren te des sa prá ti ca es ti ve ram
cren ças e con vic ções que, para o bem ou para o mal,
de fi ni ram o meu es ti lo de atu a ção. 
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Co me ço pela con vic ção -ao fa lar des se es ti lo-
de que a po lí ti ca não é a arte do pos sí vel. Ver as co i -
sas des sa ma ne i ra se ria, para mim, ex ces si va men te
con ser va dor. A po lí ti ca, de fato, é a arte de am pli ar os
li mi tes per ce bi dos como pos sí ve is. 

Di zer que po lí ti ca é a arte do pos sí vel é con for -
mar-se a uma po si ção con ser va do ra. Sem pre lu tei
para am pli ar es ses li mi tes e con ti nuo com a con vic -
ção de que, con tra ri a men te ao que se diz, não é o po -
der que cor rom pe os ho mens, mas são al guns ho -
mens que cor rom pem o po der.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu par ti ci -
pei de dois go ver nos, con du zi dos por ho mens que
nun ca cor rom pe ram o po der: André Fran co Mon to ro e 
Fer nan do Hen ri que Car do so. Eles, ao con trá rio, sem -
pre sou be ram como en fren tar e sem pre se dis pu se -
ram a en fren tar os que cor rom pi am o po der. E nem
Mon to ro nem Fer nan do Hen ri que fi ze ram dis so pre -
tex to para pre jul ga men tos ou ins tru men to de re tó ri ca
e de de ma go gia. 

Qu e ro di zer que pode ser que o po der até cor -
rom pa al guns, mas uma co i sa é cer ta: o po der en si na
a to dos. Va mos po der as sis tir, em nos so País, nos
pró xi mos anos, a um gran de pro ces so de apren di za -
do, o po der não cor rom pe sem pre, mas sem pre en si -
na aos que o exer cem.

Con ti nuo con ven ci do tam bém de que go ver nar
e mes mo le gis lar en vol ve con tra ri ar in te res ses. Não é
co mum se di zer isso, mas é a re a li da de. Há um eco -
no mis ta das pri me i ras dé ca das do sé cu lo, e hoje se -
ria con si de ra do tam bém de ci en tis ta po lí ti co, cha ma -
do Vil fre do Pa re to, que de fi niu uma es pé cie de re gra
de ouro para a eco no mia. Ele di zia que toda mu dan ça
deve ser con si de ra da óti ma sem pre que al guém ga -
nhe com ela e que nin guém per ca. 

Nun ca fui pa re ti a no, em bo ra acre di te que, di an -
te de po lí ti cas pú bli cas cor re tas, se to res ini ci al men te
con tra ri a dos po dem até ser be ne fi ci a dos, a lon go pra -
zo, com a me lho ra do con jun to da eco no mia e da so ci -
e da de.

Nun ca fui pa re ti a no, nem no Con gres so, nem no 
Exe cu ti vo. Se o ti ves se sido, no Mi nis té rio da Sa ú de,
eu me te ria li mi ta do ape nas a pres si o nar o Te sou ro
por mais di nhe i ro, por que isso, apa ren te men te, não
sig ni fi ca ria con tra ri ar o in te res se de nin guém. Essa
era a tra di ção dos Mi nis tros da Sa ú de no Bra sil. Fiz
tam bém pres são so bre o Te sou ro e con se gui apro var, 
numa me mo rá vel jor na da e com a co la bo ra ção es tre i -
ta do Con gres so Na ci o nal –e ape sar de mu i tas pres -
sões con trá ri as- uma emen da cons ti tu ci o nal que au -
men ta os re cur sos e de fen de da in fla ção o se tor da
sa ú de. Nós cons ta ta re mos isso no ano que vem,

quan do a in fla ção será mais alta. A sa ú de es ta rá pro -
te gi da. Mas, além de lu tar por mais re cur sos, en fren -
ta mos, ao mes mo tem po, in te res ses pri va dos: a in -
dús tria do ci gar ro, pla nos de sa ú de, la bo ra tó ri os, hos -
pi ta is e clí ni cas que des vi a vam di nhe i ro do SUS, etc.

Quem pre ten der go ver nar sem con tra ri ar in te -
res ses, es te jam cer tos, terá como op ções ex clu si vas
a pas ma ce i ra ou o po pu lis mo, que exa u re o Te sou ro e 
em pi na a in fla ção.

Um prin cí pio bá si co que com par ti lhei com Fran -
co Mon to ro, com Fer nan do Hen ri que Car do so e, aqui
no Con gres so Na ci o nal, com Má rio Co vas, quan do S.
Exª foi lí der na Cons ti tu in te, foi o de, no Po der Le gis la -
ti vo, mes mo na Opo si ção, nun ca apos tar no “quan to
pior, me lhor”. Isso pre ju di ca o País e o povo. Os co le -
gas que es ta vam em nos sa com pa nhia du ran te o Go -
ver no Col lor, na Câ ma ra dos De pu ta dos, sa bem dis -
so. Nós fa zía mos opo si ção, mas nun ca na base do
“quan to pior, me lhor”.

No Po der Exe cu ti vo, há ou tro prin cí pio que, em -
bo ra já sou bes se, foi mu i to re for ça do na con vi vên cia
com Fran co Mon to ro, Fer nan do Hen ri que Car do so e
Má rio Co vas: o de nun ca fa zer dis cri mi na ção par ti dá -
ria, por exem plo, no aten di men to a Par la men ta res,
Pre fe i tos e Go ver na do res. As for ças que hoje são de
opo si ção e que, a par tir de pri me i ro de ja ne i ro, se rão
go ver no, sa bem dis so. Nun ca fi ze mos dis cri mi na ção
par ti dá ria. Po lí ti cos de cor te oli gár qui co tam bém o sa -
bem, pois sem pre fi ca ram in co mo da dos com mi nha
re cu sa em sus pen der ou de i xar de alo car re cur sos
para uma Pre fe i tu ra ou Esta do, só por que eram co -
man da dos por seus ad ver sá ri os. Isso me trou xe mu i ta 
dor de ca be ça, mas va leu a pena.

O povo não pode ser pu ni do, quan do ele ge po lí -
ti cos de par ti dos di fe ren tes para as vá ri as es fe ras da
ad mi nis tra ção pú bli ca. Os po lí ti cos de vem sem pre es -
tar dis pos tos a bus car a con ver gên cia ne ces sá ria
para a de fe sa dos in te res ses do povo, ain da que nos -
sas idéi as para o Bra sil e para o mun do pos sam ser
mu i to di fe ren tes.

A co e rên cia e a con ver gên cia na ad ver si da de
não se cons tróem sem trans pa rên cia. A ver da de é a
pe dra fun da men tal do edi fí cio po lí ti co de mo crá ti co.
Fa lar a ver da de e agir com trans pa rên cia, aliás, têm
sido ou tros dos cri té ri os fun da men ta is da mi nha tra je -
tó ria.

É ini ma gi ná vel, para mim, di zer uma co i sa hoje
e ou tra ra di cal men te di fe ren te ama nhã, sem ao me -
nos ex pli car por que mu dei. É ini ma gi ná vel, para mim, 
di zer uma co i sa na opo si ção e, uma vez no go ver no,
fa zer o con trá rio, sem que haja ra zão apa ren te para a
mu dan ça. É ini ma gi ná vel, para mim, di zer uma co i sa
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na cam pa nha ele i to ral e fa zer ou tra de po is de ele i to,
sem es cla re cer por quê.

Na po lí ti ca, te nho pro cu ra do fu gir da es per te za,
as sim como o di a bo foge da cruz. É cla ro que, para
isso, há um pre ço, mas, sin ce ra men te, pago-o com
mu i ta sa tis fa ção.

Ou tro cri té rio que sem pre pro cu rei obe de cer é o
do cum pri men to de com pro mis sos: com me tas as su -
mi das, com a ver da de or ça men tá ria, com a pon tu a li -
da de nos pa ga men tos. Ve jam o que acon te ceu com o
SUS a par tir de 1998: pa ga men tos mo des tos, mas
nun ca mais esta Casa ou viu fa lar de um atra so de pa -
ga men to na área da sa ú de. Cum pri men ro dos com -
pro mis sos as su mi dos com os Par ti dos do Go ver no e
da Opo si ção no Con gres so, e com os se to res da so ci -
e da de. 

O res pe i to aos com pro mis sos ele va a qua li da -
de, a cre di bi li da de e a efi ciên cia das ações pú bli cas e
fa ci li ta, ao in fi ni to, a ma te ri a li za ção das con ver gên ci -
as en tre di ver gen tes. 

Lem bro-me de que, du ran te a mi nha ges tão no
Mi nis té rio da Sa ú de, o Con gres so apro vou seis pro je -
tos de lei, Sr. Pre si den te, e uma emen da cons ti tu ci o -
nal, to dos cru ci a is para o de sen vol vi men to da sa ú de
no Bra sil e sem pre com o apo io da Opo si ção, exa ta -
men te por que nós cum pri mos os com pro mis sos. 

Fi nal men te, não pos so de i xar de en fa ti zar mi -
nha con vic ção a res pe i to de um di le ma que é hoje
bas tan te di fun di do – tão di fun di do quan to fal so –,o da
es ta bi li da de de pre ços ou de sen vol vi men to, ou, como 
se diz mais vul gar men te, mo ne ta ris mo ver sus de -
sen vol vi men tis mo. 

Não há, ne ces sa ri a men te, opo si ção en tre es ta -
bi li da de de pre ços e cres ci men to eco nô mi co. 

Aliás, du ran te toda a mi nha vida pú bli ca e até
aca dê mi ca, tra ba lhei, mu i tas ve zes sem su ces so tal -
vez, para mos trar a fa lá cia des sa an tí te se. Ao con trá -
rio, o cres ci men to pode ser a ga ran tia só li da de uma
es ta bi li da de du ra dou ra. E a es ta bi li da de é uma con di -
ção para um cres ci men to sus ten ta do. 

Ago ra, fa lar em mo ne ta ris mo ver sus de sen vol -
vi men tis mo como pó los opos tos de um mes mo fe nô -
me no é ape nas si nal de ig no rân cia eco nô mi ca. Se ria,
mais ou me nos, como di zer que a ba na na é o opos to
da la ran ja e vice-ver sa. 

Meus Co le gas Se na do res, hoje pres to con tas
so bre como fiz e o que fiz nes tes úl ti mos 20 anos,
des de quan do ser vi como Se cre tá rio de Eco no mia e
Pla ne ja men to do Go ver no de Fran co Mon to ro, que
mos trou ao Bra sil, na que la épo ca, que a Opo si ção
sa bia go ver nar com se ri e da de, es pí ri to de mo crá ti co,

dis po si ção para aju dar os mais ne ces si ta dos, aus te ri -
da de no con tro le das fi nan ças pú bli cas e efi ciên cia na 
uti li za ção do gas to go ver na men tal, tudo em meio a
mu i tas pres sões so ci a is, re pri mi das du ran te a Di ta du -
ra, e à gran de di fi cul da de em face da he ran ça ad ver sa 
que ha vía mos re ce bi do do go ver no an te ri or, além da
ma i or re ces são que a eco no mia bra si le i ra vi via des de 
os anos 30.

No en tan to, isso tudo, para nós, não fun ci o nou
como des cul pa, mas como de sa fio, como in cen ti vo
para go ver nar bem. Essa foi a li ção que Fran co Mon -
to ro trou xe à vida pú bli ca bra si le i ra, às for ças de Opo -
si ção quan do che gam ao go ver no. 

No meu pri me i ro man da to de De pu ta do, in te grei 
a Cons ti tu in te de Ulysses Gu i ma rães, aliás o ho mem
que me in tro du ziu à Bra sí lia dos po lí ti cos. Indi ca do
por Má rio Co vas e Eu cli des Scal co, fui Re la tor dos di -
fí ce is te mas de or ça men to, tri bu ta ção e fi nan ças,
além de ter sido au tor de 120 emen das apro va das. No 
man da to se guin te, fui Lí der do PSDB e pude com ple -
tar a le gis la ção da que la que foi, tal vez, mi nha ma i or
re a li za ção como Par la men tar: a cri a ção do Fun do de
Ampa ro ao Tra ba lha dor -que não foi ini ci a ti va do Exe -
cu ti vo, mas do Le gis la ti vo, me di an te uma pro pos ta de
mi nha au to ria- e a vi a bi li za ção de um se gu ro-de sem -
pre go de cen te.

Em 1995, vim para o Se na do, mas fui para o Mi -
nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, onde co or -
de nei a ela bo ra ção do Pla no Plu ri a nu al de Inves ti -
men tos, de po is sin te ti za do no Avan ça Bra sil, que ino -
vou na his tó ria do pla ne ja men to em nos so País, ao
pro gra mar ações e des ti na ções de re cur sos que en -
vol vem não ape nas a es fe ra fe de ral, mas Esta dos,
Mu ni cí pi os e ini ci a ti va pri va da. Um pla no para va ler,
que o Go ver no Fer nan do Hen ri que to cou para adi an -
te, ao con trá rio da his tó ria da ma i o ria dos pla nos de
de sen vol vi men to do Bra sil -ape nas dois ha vi am ca mi -
nha do no pas sa do, in de pen den te men te de te rem ca -
mi nha do bem ou mal: o Pla no de Me tas, de Jus ce li no
Ku bits check, e o Pla no Na ci o nal de De sen vol vi men to, 
do Ge ne ral Gi e sel. 

Em se gui da, per ma ne ci um pe río do ma i or no
Se na do, onde tive a hon ra de pre si dir a Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos e des fru tar me lhor da com pa -
nhia e da sa be do ria de tan tos Co le gas.

Ace i tei, de po is, o de sa fio do Mi nis té rio da Sa ú -
de, se guin do con se lhos es pon tâ ne os e de sin te res sa -
dos de Co le gas Se na do res, tão di fe ren tes quan to Jef -
fer son Pé res e Espe ri dião Amin, jun to com o sa u do so
Vil son Kle i nü bing, cuja me mó ria que ro evo car nes te
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mo men to, e Hum ber to Lu ce na, um ba ta lha dor pela
re de mo cra ti za ção.

Eu era vi zi nho de ca de i ra de Espe ri dião Amin,
que fi ca va in sis tin do nes sa tese. Ou tro Se na dor me
pro cu rou, foi à mi nha sala e dis se: “Olha, es tou ou vin -
do fa lar que você está sen do co gi ta do para a Sa ú de.
Qu e ria su ge rir en fa ti ca men te que ace i tas se. Vai ser
mu i to bom para você e para o Bra sil”. Era o Se na dor
Jef fer son Pé res.

O es sen ci al da mi nha ges tão na Sa ú de, que
con tou sem pre com a co ber tu ra do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que, foi a re cu pe ra ção da auto-es ti ma do
se tor. Isso foi o es sen ci al na área da Sa ú de. Ti ve mos
mais re cur sos, fi ze mos mais des cen tra li za ção, o tra -
ba lho foi até fre né ti co em to dos os ní ve is. Pri o ri da des
mais cla ras, mais mo ti va ção para as pes so as da área
da Sa ú de, es ses re cur sos hu ma nos mal re mu ne ra -
dos que se em pe nha ram tan to para a me lho ra do sis -
te ma de sa ú de quan do per ce be ram que ha via um
nor te, um rumo, a pers pec ti va de que acon te ce ri am
co i sas. Fi ze mos tudo com mais ra pi dez, com con tro le
so ci al, co bran ça de ta re fas, re du ção de pre ços re a is
de me di ca men tos com pra dos pela rede pú bli ca – só
no caso da Aids, eco no mi za mos US$1 bi lhão por ano
na com pra de re mé di os. Pon tu a li da de nos pa ga men -
tos aos hos pi ta is e clí ni cas; pon tu a li da de nas com -
pras e nos pa ga men tos ao se tor pri va do, prin cí pio
fun da men tal da mi nha atu a ção no Exe cu ti vo em re la -
ção a ques tões eco nô mi cas. Como já dis se, o pa ga -
men to pon tu al im põe res pe i to, per mi te re du zir cus tos
e afas ta a cor rup ção, que nas ce das di fi cul da des, mu -
i tas ve zes cri a das exa ta men te com essa fi na li da de.

É sa bi do que nos sa cam pa nha con tra a Aids é
hoje con si de ra da um mo de lo no con tex to in ter na ci o -
nal. Re gis tro que essa cam pa nha se apóia numa lei
apro va da aqui no Se na do, de ini ci a ti va do en tão Se -
na dor José Sar ney, que nós trans for ma mos em re a li -
da de den tro do Exe cu ti vo, numa dura luta para man -
ter a co e rên cia da po lí ti ca, para re du zir pre ços e para
mo bi li zar 600 or ga ni za ções não go ver na men ta is.

É sa bi do que as en de mi as e epi de mi as fo ram
dra ma ti ca men te di mi nu í das nos úl ti mos anos. Que
ele va mos tan to o nú me ro de ci rur gi as de trans plan te
de ór gãos que o Bra sil hoje é o se gun do País do mun -
do nes sa ci rur gia, con si de ra da a mais de li ca da, a
mais com ple xa de to das.

É sa bi do que des ti na mos R$5 bi lhões para in -
ves ti men tos na in fra-es tru tu ra do SUS – hos pi ta is, clí -
ni cas, am bu la tó ri os –, algo que nun ca ti nha acon te ci -
do no pas sa do. Que des ti na mos mais de R$2 bi lhões
a obras de sa ne a men to nos Mu ni cí pi os mais ca ren tes 
e po bres do Bra sil, ba se a dos em cri té ri os téc ni cos.

Que os ge né ri cos che ga ram para va ler. Isso
todo mun do sabe.

E que, em par ce ria com o Con gres so, cri a mos a
Agên cia Na ci o nal de Sa ú de, para re gu lar os pla nos
de sa ú de, com a co la bo ra ção par ti cu lar men te do Se -
na do, e a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria,
que está mo der ni zan do o se tor, além de tê-lo mo ra li -
za do. A vi gi lân cia sa ni tá ria era o lu gar ge o mé tri co da
cor rup ção no nos so País, onde cri a vam di fi cul da des a 
cada pas so para po de rem ven der fa ci li da des. Isso
aca bou.

É sa bi do que, pra ti ca men te, eli mi na mos to das
as fi las para ci rur gia de ca ta ra ta. Fi ze mos o pri me i ro
pro gra ma para va ler de sa ú de in dí ge na. 

Mas, tal vez, o re sul ta do mais ex pres si vo da nos -
sa ges tão na Sa ú de te nha sido a re du ção das mor ta li -
da des ma ter na e in fan til, re du ção atri bu í da por téc ni -
cos do IBGE às ações do Mi nis té rio, à nos sa po lí ti ca
de sa ú de: edu ca ção sa ni tá ria, par ce ria com a Pas to -
ral da Cri an ça, in ves ti men tos em ma ter ni da des, am -
pli a ção dos exa mes pré-na ta is, re du ção das ce sa ri a -
nas des ne ces sá ri as e o es pe ta cu lar au men to da co -
ber tu ra do Pro gra ma de Sa ú de da Fa mí lia e do Pro -
gra ma e Agen tes Co mu ni tá ri os de Sa ú de.

A mor ta li da de ma ter na caiu 46% en tre 1998,
ano em que as su mi o Mi nis té rio, e 2002.

No caso da mor ta li da de in fan til, a es ti ma ti va do
IBGE so bre as ten dên ci as da dé ca da apon ta va para
uma taxa de 33,5 por mil nas ci dos vi vos para o ano
2000. Essa era a es ti ma ti va. O cen so, no en tan to,
mos trou que o nú me ro era me nor: 29,6 por mil nas ci -
dos vi vos. Hoje, deve es tar aba i xo de 26, pe las in di ca -
ções que te mos. Ou seja, ul tra pas sa mos as ex pec ta ti -
vas.

Ago ra, o IBGE vai re fa zer os da dos da dé ca da.
Assim, to dos os ín di ces de mor ta li da de para trás se -
rão di mi nu í dos para se fa zer um ajus te do que se ve ri -
fi cou no ano 2000. E os pró pri os téc ni cos do IBGE di -
zem que essa re du ção a mais acon te ceu na se gun da
me ta de da dé ca da de 90, es pe ci al men te no fi nal. .
Aliás, va mos com ple tar o ano de 2002 com 17 mil
equi pes de sa ú de da fa mí lia.

A que da mais es pe ta cu lar da mor ta li da de in fan -
til ocor reu no Nor des te. A es ti ma ti va para 2000, Se na -
dor Ge ral do Melo, era de 52,3 mor tes por 1000 nas ci -
dos vi vos. O cen so apon tou 44 por 1000.

Isto é o que sig ni fi ca am pli ar os li mi tes do pos sí -
vel. Nin guém acre di ta va fos se pos sí vel pro mo ver uma 
al te ra ção des se por te na ten dên cia da mor ta li da de in -
fan til, mas nós for ça mos a ex pan são des ses li mi tes.
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Lem bro aqui que o de sem pe nho da Sa ú de no
Nor des te re fle tiu, em gran de me di da, a pri o ri da de
que de mos a essa Re gião, en tre 1998 e 2001, as sim
como fi ze mos em re la ção à Re gião Nor te do Bra sil.
As trans fe rên ci as do SUS para o Nor des te cres ce ram
em mais de 82%, cer ca de 20 pon tos aci ma da mé dia
na ci o nal. Esse dado está por trás do de sem pe nho de
in di ca do res so ci a is tão fun da men ta is quan to os da
Sa ú de.

Olhem, ain da há mu i to ín di ce para de cli nar, mu i -
to por fa zer, mais do que foi fe i to, mas a prin ci pal li ção
que eu ob ti ve na Sa ú de não foi – acre di tem os meus
ami gos – ter apren di do Me di ci na. Nes sa área, ape sar
da mi nha fama de hi po con dría co, con ti nu ei com co -
nhe ci men to mu i to res tri to. Não apren di me di ci na no
Mi nis té rio, mas apren di a am pli ar o meu oti mis mo a
res pe i to do Bra sil.

Afi nal de con tas, foi pos sí vel in ver ter o rumo
numa área tão es sen ci al para as pes so as e tão di fí cil,
a mais di fí cil do Go ver no Fe de ral – Se gu ran ça, a mais 
di fí cil do País, é en car go dos Esta dos. Con se gui mos
isso sem mu i to di nhe i ro a mais. Au men ta ram os re -
cur sos, gra ças ao apo io do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que, mas não mu i to. Gas ta mos fa zen do eco no -
mia, con tro lan do a apli ca ção dos re cur sos, en fren tan -
do in te res ses, quan do ne ces sá rio e, aci ma de tudo,
con tan do com os ex tra or di ná ri os re cur sos hu ma nos
dis po ní ve is no se tor, que, como eu já dis se, con se gui -
mos mo ti var. Con ta mos tam bém com o apo io, em to -
dos os mo men tos, do Con gres so e des te Se na do.
Bas ta ver toda a le gis la ção que apro va mos, que pro -
mo veu ver da de i ra re vo lu ção ins ti tu ci o nal na área da
Sa ú de. Hou ve gran de apo io, tam bém, de Go ver na do -
res e Pre fe i tos de to dos os par ti dos, que fo ram os
nos sos par ce i ros.

Ao fa lar da re du ção da mor ta li da de in fan til, ci tei
o Nor des te. E eu me per mi to, a pro pó si to, in vo car ou -
tro as pec to que con si de ro re le van te da mi nha pre sen -
ça na vida pú bli ca. Re pre sen tei, na Câ ma ra e no Se -
na do, o meu Esta do, São Pa u lo. No en tan to, fiz e faço
essa re pre sen ta ção sem pre a par tir de uma pers pec -
ti va na ci o nal. Te nho sido sem pre – aque les que con vi -
vem co mi go e me acom pa nham sa bem dis so – um
po lí ti co na ci o nal, que en ca ra o Bra sil como um todo.

Sou fi lho de imi gran tes, con vi vi na in fân cia e na
ado les cên cia, nos ba ir ros ope rá ri os em que fui cri a -
do, com fa mí li as de imi gran tes do Nor des te, as pri me -
i ras le vas que lá che ga ram para, com seu tra ba lho, er -
guer a ri que za de São Pa u lo.

De po is, quan do pre si di a UNE, con vi vi com bra -
si le i ros de to das as re giões e li te ral men te per cor ri to -
das as re giões do nos so País.

E, fi nal men te, fi quei 14 anos fora do Bra sil, no
exí lio, olhan do e pen san do no nos so País como um
todo, do Pan ta nal à Pla ta for ma Ma rí ti ma, do nor te de
Ro ra i ma ao sul do Rio Gran de. Sem pre olhei o Bra sil
como um todo. Esse sem pre foi o sen ti do da mi nha
atu a ção po lí ti ca e na vida pú bli ca, nes te Con gres so,
no Se na do, na Câ ma ra ou no Exe cu ti vo Fe de ral.

Sr. Pre si den te Ra mez Te bet, Srªs. e Srs. Se na -
do res, ao tér mi no do man da to que a mim foi con ce di -
do pelo povo de São Pa u lo para re pre sen tá-lo nes ta
Casa, é obri ga tó rio que agra de ça ao meu par ti do, o
PSDB, pela con fi an ça em mim de po si ta da ao me in di -
car seu can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca. 

Agra de ço tam bém ao PMDB, que me hon rou
com seu apo io e com a in di ca ção da can di da ta a
Vice-Pre si den te, a De pu ta da Rita Ca ma ta, uma mu -
lher de luta e com pro mis sos com o povo.

Agra de ço aos mais de 21 mi lhões de ele i to res
que vo ta ram em nós no pri me i ro tur no. Mu i to obri ga do 
aos mais de 33 mi lhões de ele i to res que em nós de -
po si ta ram sua con fi an ça no se gun do tur no.

Qu e ro agra de cer tam bém ao pre si den te e ami -
go Fer nan do Hen ri que Car do so, que, ao lon go do seu 
man da to, hon rou-me com sua com pa nhia e com a
sua con fi an ça ao me con vo car duas ve zes para in te -
grar o seu mi nis té rio

Qu e ro tam bém agra de cer e re ve ren ci ar, por in -
ter mé dio do meu ami go, o ilus tre Pre si den te Ra mez
Te bet, a esta Casa, a to dos os seus in te gran tes, se na -
do res e se na do ras da Re pú bli ca.

Um dos meus de fe i tos na vida pú bli ca é apa ren -
tar uma dis tân cia pes so al, um re tra i men to tal vez ex -
ces si vo em re la ção a co le gas ou mes mo a com pa -
nhe i ros de par ti do. Digo apa ren tar, por que isso não
cor res pon de à es sên cia da mi nha per so na li da de.
Aliás, exa ta men te de vi do a essa não-cor res pon dên -
cia é que, sem mu dar –   os co le gas sa bem -, te nho
mu da do. E vou mu dar mais no fu tu ro, ao re fle tir so bre
esta con vi vên cia que tan ta fal ta me fará nos pró xi mos
me ses e nos pró xi mos anos.

Qu an do co me cei a me de bru çar, a re fle tir so bre
este pro nun ci a men to que mar ca o fim do meu man da -
to no Se na do, ima gi nei-o como uma des pe di da, como 
um ba lan ço. Aos pou cos, po rém, per ce bi –   já du ran te 
a no i te, quan do es cre via es tas li nhas –   que se ria o
con trá rio: que meu pas sa do e mi nhas con vic ções não 
são pon to de che ga da, mas pon to de par ti da; que as
di fe ren ças mais re le van tes en tre este se na dor em fim
de man da to que lhes fala e aque le ra paz que dis cur -
sou como pre si den te da UNE no co mí cio da Cen tral
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do Bra sil são a ida de e a ex pe riên cia. A von ta de e a
dis po si ção de lu tar e mu dar o Bra sil são as mes mas.

Por isso, ao re fle tir so bre a se gun da epís to la de
Pa u lo a Ti mó teo, pa re ceu-me per ti nen te re pro du zi-la, 
mas com um acrés ci mo. Diz Pa u lo: “Com ba ti o bom
com ba te, ter mi nei a mi nha car re i ra, guar dei a fé”.
Acres cen ta ria: para mim, não é uma car re i ra que ter -
mi na, mas uma eta pa que se con clui; guar dei e guar -
do a fé para as no vas eta pas que vi rão. Que eta pas,
não de pen de de mi nha ex clu si va von ta de.

Ao lon go des tes anos, e es pe ci al men te nes te úl -
ti mo, na cam pa nha pre si den ci al, lem brei-me de um
aler ta de Sha kes pe a re, como que fa lan do a nós, que
es ta mos na vida pú bli ca. É uma tra du ção li vre, apres -
sa da, não con se gui re cu pe rar o rit mo, a be le za do
ver so, mas a es sên cia é: “Nos sos de se jos e os fa tos
por ve zes vão em di re ções tão con trá ri as que nos sos
es tra ta ge mas caem por ter ra. Nos sos pen sa men tos
nos per ten cem, nos sas am bi ções, nem um pou co”. E
eu acres cen to: nos sas am bi ções per ten cem aos ou -
tros e os ou tros é que vão jul gá-las.

É o que gos ta ria de di zer, Sr. Pre si den te. Mu i to
obri ga do (Pal mas.)

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V. Exª 
me per mi te um apar te, Se na dor José Ser ra?

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Com 
pra zer, Se na dor Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Qu e -
ro cum pri men tar V. Exª, so bre tu do pelo pa pel ex tra or -
di ná rio que teve du ran te este ano como o opo si tor
prin ci pal – con se guiu che gar ao se gun do tur no – do
Pre si den te ele i to Luiz Iná cio Lula da Sil va. V. Exª va lo -
ri zou so bre mo do a dis pu ta pre si den ci al ha vi da. V. Exª
se con du ziu de uma ma ne i ra ex tre ma men te res pe i to -
sa, de mons tran do ca pa ci da de e co nhe ci men to dos
pro ble mas na ci o na is, va lo ri zan do ex tra or di na ri a men -
te a vi tó ria de Lula. Te ria sido di fí cil para qual quer ou -
tra pes soa, nes te ano, en fren tar Luiz Iná cio Lula da
Sil va, na me di da em que ele, de po is de ter dis pu ta do
as ele i ções de 1989, 1994 e 1998, con se guiu gal va ni -
zar ex tra or di ná rio apo io e sen ti men to po pu lar em di -
re ção a uma tra je tó ria de bus ca de jus ti ça nes te País.
Te nho con vi vi do com V. Exª ao lon go de toda a sua
vida po lí ti ca, des de quan do eu pró prio fui um de seus
ele i to res, pois era pre si den te do Cen tro Aca dê mi co
Admi nis tra ção de Empre sas em 1963, quan do, no Gi -
ná sio de San to André, vo tei em V. Exª para pre si den te 
da UNE. Em al guns mo men tos ti ve mos di fe ren ças de
opi nião, mas cer ta men te isso não im pe de que eu re -
gis tre aqui o res pe i to que te nho por V. Exª e o meu
cum pri men to pelo tra ba lho mu i to im por tan te que de -

sen vol veu para que se for ta le ces se a de mo cra cia em
nos so Bra sil.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – RJ) – Pois
não, Se na dor Artur da Tá vo la.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, dado o gran de nú me ro de Par la men -
ta res que de se jam apar te ar o emi nen te Se na dor José 
Ser ra, a Pre si dên cia lem bra que o pra zo re gi men tal
de apar te é de dois mi nu tos. Lem bro tam bém aos se -
nho res que a nos sa pa u ta é ex ten sa.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon.
O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Sr.

Pre si den te, sou eu...
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Aliás,

quem de ter mi na isso é o Se na dor José Ser ra. Peço
des cul pas a V. Exª, pois quem dá o apar te é V. Exª e
não a Mesa.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) –
Cedo a mi nha vez ao Se na dor Pe dro Si mon com mu i -
to pra zer.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Ao con trá -
rio, eu fico para de po is.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – É
im pos sí vel não ce der o apar te ao Se na dor Pe dro Si -
mon.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – O
Se na dor Pe dro Si mon pre fe re ce der a V. Exª.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – O
Se na dor Pe dro Si mon é a prin ci pal es tre la des ta
Casa! Se na dor José Ser ra, o apar te tem que ser rá pi -
do. A nos sa ami za de é lon ga e o nos so afe to co mum
me au to ri za a lhe dar uma pa la vra de res pe i to pro fun -
do. Con fes so a V. Exª que te nho den tro de mim uma
pe que na pena: é que o Bra sil está co me çan do a co -
nhe cer V. Exª ago ra. V. Exª foi um mag ní fi co mi nis tro e
um ho mem pú bli co exem plar. A cam pa nha ele i to ral no 
pre si den ci a lis mo é uma gran de fa lá cia – em qual quer
pre si den ci a lis mo, em qual quer país do mun do –, so -
bre tu do hoje em dia, por que é mon ta da em tor no de
ima gens cri a das e o ver da de i ro ser fica ocul to. Fe liz -
men te, nes te país aben ço a do, os dois can di da tos que 
che ga ram à pre fe rên cia po pu lar são pes so as de boa
qua li da de – fe liz men te, pois po de ria não ter acon te ci -
do. V. Exª nun ca foi com pre en di do em pro fun di da de,
não me re fi ro a essa ele i ção, mas até ao tra to com os
seus com pa nhe i ros. O afe to de V. Exª, como o afe to
dos in tro ver ti dos, às ve zes não se ex pres sa di re ta -
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men te – e V. Exª o ad mi tiu na tri bu na – numa sol tu ra
na con ver sa, num abra ço ou sor ri so. O afe to de V. Exª
está in te i ro no ser vi ço pú bli co. Eu, que o co nhe ço
des de os anos do exí lio, des de os tem pos da UNE, sei 
que isso é ver da de: o quan to ele se der ra ma na obra.
Aos pou cos, a cam pa nha ele i to ral – e não cha ma ria
de der ro ta a não-vi tó ria -, a for ma pela qual V. Exª se
de sin cum biu na que les mo men tos agros, di fí ce is, pe -
no sos de uma cam pa nha ele i to ral, so bre tu do no fi nal,
a gran de za do com por ta men to de V. Exª, a hu ma ni da -
de que co me çou a trans pa re cer, a mo dés tia do dis -
cur so de V. Exª, hoje, gra da ti va men te, vão fa zen do o
Bra sil e as pes so as co nhe ce rem me lhor V. Exª. Fe liz -
men te, diz V. Exª aqui que não aban do na a ati vi da de
po lí ti co-ele i to ral. É esse o voto que que ro de i xar: que
V. Exª não aban do ne. Que o nos so Par ti do te nha a lu -
ci dez de con tar com V. Exª sem pre, nes se pe río do,
em fun ções que ofe re çam ao Bra sil a con tri bu i ção de
toda a ex pe riên cia que V. Exª pos sui. V. Exª pode
pres tar um ines ti má vel ser vi ço ao PSDB, ago ra mais
do que nun ca de so bri ga do de fun ções par la men ta res
e mi nis te ri a is. Por tan to, peço-lhe que pen se no PSDB 
– sei que V. Exª pen sa –, de di que-se a esse Par ti do,
ele me re ce pes so as como V. Exª, ele ain da é um gran -
de par ti do de qua dros. Ele tem o de fe i to de ser um
par ti do con gres su al, pois nas ceu no Con gres so; ele
pre ci sa ser um par ti do de or ga ni za ção da so ci e da de.
Pa ra béns, Se na dor José Ser ra. O tem po não nos per -
mi te alon gar mo-nos. Tudo de bom em sua vida pes so -
al e pri va da. É uma hon ra ser seu ami go. V. Exª hon ra
o Bra sil.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Obri -
ga do, Se na dor Artur da Tá vo la.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor
José Ser ra, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Tem
a pa la vra V. Exª, Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – É com mu i ta 
emo ção que tra go um abra ço a V. Exª, por quem te -
nho uma lon ga ami za de, dos tem pos do ve lho MDB e
dos tem pos do PMDB, quan do o ami go e to dos nós
fa zía mos do MDB um par ti do ex tra or di ná rio. Sen ti -
mos mu i ta fal ta de V. Exª, de Fran co Mon to ro, de Má -
rio Co vas. E sen ti mos tan to que, até ago ra, de cer ta
for ma, ain da não nos en con tra mos. Mas faço ques tão
de di zer que V. Exª foi, na mi nha opi nião, o ma i or Mi -
nis tro da Sa ú de que ti ve mos. A sua atu a ção como Mi -
nis tro da Sa ú de foi, re al men te, ex cep ci o nal. V. Exª foi,
de lon ge, o gran de Mi nis tro, que teve atos de co ra gem 
que mar ca ram a vida bra si le i ra. A sua vi tó ria na ONU
com re la ção ao pa co te anti-Aids e a sua po si ção co ra -
jo sa em de fe sa dos ge né ri cos fo ram dig nas de ad mi -

ra ção. Impor tan te tam bém foi a sua atu a ção du ran te a 
cam pa nha, uma cam pa nha lim pa, aber ta, com um
de ba te fran co. V. Exª se guiu o ca mi nho que ti nha que
se guir. Esta era a vez do Lula, que já ti nha per di do por 
três ve zes as ele i ções pre si den ci a is. E, de cer ta for -
ma, a so ci e da de con si de rou que oito anos de Fer nan -
do Hen ri que Car do so já era um bom tem po e que de -
ve ria ha ver mu dan ça. Mas V. Exª foi um ho mem de
gran de va lor. V. Exª é um ho mem de gran de va lor.
Lem bro-me do res pe i to que Fran co Mon to ro ti nha por
V. Exª, quan do di zia que a for ça má xi ma do go ver no
dele era a sua se cre ta ria. Ele di zia que não sa bia di -
zer não e es tan do V. Exª na se cre ta ria, ele fi ca va tran -
qüi lo, pois quan do lhe vi nham fa lar ele já sa bia que
tudo o que ti nham de ou vir de co i sa bra va, Ser ra já ha -
via dito. V. Exª cum priu uma mis são his tó ri ca. V. Exª é
jo vem, tem o fu tu ro pela fren te, e sai com a ca be ça er -
gui da e com a dig ni da de de fa zer par te de uma cam -
pa nha como esta, em que seu nome, sua tra je tó ria,
seu tra ba lho e sua bi o gra fia fo ram ex pos tos e V. Exª
não tem nada do que se en ver go nhar. Fe li zes os ho -
mens que têm uma ca mi nha da como a de V. Exª. E
com toda a sin ce ri da de, nin guém ga nha ria essa ele i -
ção do Lula, nem V. Exª, nem qual quer ou tro can di da -
to. Era a vez de Luiz Iná cio Lula da Sil va. Mas V. Exª
sai com dig ni da de, com ca pa ci da de e com o res pe i to
de todo o Bra sil. Um abra ço mu i to fra ter no ao pre za do 
ami go, nos so que ri do can di da to. 

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Pe dro Si mon. Qu e ro di zer a V.
Exª que um dos as pec tos mais gra ti fi can tes da mi nha
cam pa nha foi ter con ta do com o seu apo io e ter ob ti do 
a vo ta ção que tive no seu Esta do, o Rio Gran de do
Sul. Esse é um dos as pec tos que mais me gra ti fi ca
em toda a mi nha vida pú bli ca. 

O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor José Ser -
ra?

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) –
Ouço com pra zer o apar te de V. Exª.

O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – Meu
caro ami go Ser ra, que ro di zer ago ra o que não pude
di zer em 1968, quan do V. Exª saiu exi la do do País, e
não só V. Exª, mas Má rio Co vas, Fer nan do Hen ri que
Car do so. Na que la épo ca, eu, Eu cli des Scal co e José
Ri cha su bi mos ao pa lan que, no Pa ra ná, de fen den do
a de mo cra cia. Ele gi-me Pre fe i to pelo MDB. Vejo hoje,
nes ta casa, Ni val do Krü ger, que era nos so com pa -
nhe i ro e foi Pre fe i to de Gu a ra pu a va, no Pa ra ná, de
1969 a 1973, na mes ma épo ca em que eu; vejo tam -
bém Oli vir Ga bar do. To dos éra mos do MDB, na épo -
ca, de fen día mos a de mo cra cia e la men tá va mos mu i -
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to ter per di do com pa nhe i ros ilus tres, que não po di am
es tar jun to co nos co de fen den do a de mo cra cia. Hoje
se pode fa lar, pode-se di zer a ver da de. Na que la épo -
ca, tudo era mu i to di fí cil. Se V. Exª não ven ceu as ele i -
ções, ven ceu a sua luta, com a sua boa von ta de, o
seu tra ba lho e a sua de di ca ção. Mas quem sabe po -
de re mos as sis tir a sua vi tó ria nas pró xi mas ele i ções.
Mu i to obri ga do pelo seu tra ba lho e pela sua com pre -
en são. E digo com or gu lho: pedi vo tos e fiz cam pa nha
para V. Exª. Fui o úni co, no meu Esta do, que pe diu vo -
tos para José Ser ra du ran te os co mí ci os. Em 33 anos, 
mu dei duas ve zes de par ti do, mas con ti nu a rei com a
mi nha fi de li da de: com pa nhe i ros e ami gos ja ma is de -
vem ser de i xa dos para trás. Sem pre es ta re mos jun -
tos. Mu i to obri ga do pela opor tu ni da de que me deu.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Chi co Sar to ri.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Meu
caro ami go, Se na dor José Ser ra, a sua vida pú bli ca
tem sido si nô ni mo de com pe tên cia, co ra gem e en -
fren ta men to de de sa fi os. V. Exª re gis trou aqui, ra pi da -
men te, a bi o gra fia e a ação da sua vida pú bli ca. Quer
na área po lí ti ca, quer na área eco nô mi ca, quer na
área so ci al, V. Exª en fren tou com co ra gem e com co e -
rên cia tudo o que de ve ria ser fe i to. V. Exª par ti ci pou do 
Go ver no em vá ri os se to res e, mes mo den tro do Go -
ver no, teve co ra gem de pre gar aqui lo que sua cons -
ciên cia lhe in di ca va, às ve zes até dis cor dan do, mas
efe ti va men te pen san do no bem do Bra sil. Foi as sim
na ques tão das ta ri fas de co mér cio ex te ri or do Mer co -
sul – e é im por tan te que fi que re gis tra do seu po si ci o -
na men to, por que essa é uma ques tão de que te re mos 
que tra tar no fu tu ro – e tam bém no en fren ta men to dos 
de sa fi os da Sa ú de. E aqui faço um re gis tro e um agra -
de ci men to em nome da Re gião Nor te, em nome do
meu Esta do de Ro ra i ma. Tal vez em ne nhu ma re gião
do Bra sil a mu dan ça na área da Sa ú de te nha sido tão
for te quan to na Re gião Nor te. V. Exª deu à re gião con -
di ção de en fren tar en de mi as, V. Exª com ba teu a ma lá -
ria e im plan tou o aten di men to à sa ú de in dí ge na, o
que fez com que os ín di os ia no mâ mis, os ín di os de
Ro ra i ma, os ín di os do Acre de i xas sem de mor rer,
como mor ri am, por fal ta de aten di men to. Qu e ro, por -
tan to, fa zer este agra de ci men to de pú bli co e de i xar
re gis tra do o seu po si ci o na men to so bre a ques tão das
ta ri fas, por que a pos tu ra que V. Exª de fen deu du ran te
a cam pa nha, nós tam bém de fen de mos. Ti ve mos a
hon ra de fa zer cam pa nha e de dis pu tar a ele i ção ao

seu lado. Não ga nha mos a dis pu ta ele i to ral, mas plan -
ta mos a co e rên cia e a in di ca ção do ca mi nho que o
PSDB deve de fen der e deve tri lhar da qui para fren te.
Sou ex tre ma men te gra to à con vi vên cia que ti ve mos e
ao apo io que sem pre re ce bi de V. Exª. Te nho cer te za
de que es ta re mos jun tos, en fren tan do no vos de sa fi -
os, per cor ren do no vos ca mi nhos, por que o tra ba lho
de V. Exª em prol do Bra sil não vai pa rar aqui, nem
ago ra. Empre en de re mos no vas ações, quer no Par ti -
do, quer na sua vida pú bli ca, e es pe ro es tar jun to de V. 
Exª para aju dar nes sa ca mi nha da. Meus pa ra béns!
Seja fe liz! Va mos con ti nu ar a lu tar pelo Bra sil que
acre di ta mos!

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Ro me ro Jucá. Em re la ção à
ques tão que V. Exª abor da, evi den te men te não dis po -
mos de tem po para uma ex pla na ção mais de ti da.
Mas, du ran te a cam pa nha, a ques tão fun da men tal do
Mer co sul foi le van ta da por mim. 

Sem pre fui a fa vor do Mer co sul, mas con trá rio
ao seu rit mo atro pe la do. Num pro ces so de in te gra ção
eco nô mi ca, há pelo me nos duas eta pas: a da zona de
li vre co mér cio e a da união al fan de gá ria. Zona de li vre 
co mér cio é o co mér cio li vre en tre os pa í ses, como o
Naf ta, for ma do pe los Esta dos Uni dos, Mé xi co e Ca -
na dá, que de ve rá ser com ple ta do em 2011. No caso
do Mer co sul, foi-se além do li vre co mér cio, que nem
exis te ple na men te até ago ra. Esta be le ceu-se uma
união al fan de gá ria, ou seja, ta ri fas ex ter nas co muns.
E isso amar rou as mãos do Bra sil para acor dos bi la te -
ra is de co mér cio. 

Ora, 50% do co mér cio mun di al hoje es tão ba se -
a dos em acor dos de zo nas de li vre co mér cio, e não fi -
ze mos ne nhum, fora o do Mer co sul, por que para isso
pre ci sa mos le var o Mer co sul jun to, o que é ope ra ci o -
nal men te com pli ca do. Além dis so, os ou tros pa í ses
do Mer co sul têm es tru tu ras eco nô mi cas di fe ren tes do 
Bra sil. Re sul ta do: fi ca mos pa ra li sa dos. Os Esta dos
Uni dos es tão com dez acor dos bi la te ra is em an da -
men to. Em bre ve, todo mun do terá acor dos, e va mos
fi car iso la dos. 

O que eu dis se du ran te a cam pa nha é que, ele i -
to Pre si den te, pos ter ga ria, fle xi bi li za ria o me ca nis mo
da união al fan de gá ria. Isso não foi en ten di do por que
dis se ram: “O Ser ra vai aca bar com o Mer co sul”. Não é 
isso. Até o meu opo nen te, o Sr. Luiz Iná cio Lula da Sil -
va, veio em de fe sa do Mer co sul, cer ta men te sem ter
com pre en di do o al can ce da qui lo que eu di zia. Cre io
que o novo Go ver no tem esta ta re fa: fle xi bi li zar o Mer -
co sul, de i xar a união al fan de gá ria de lado e en trar na
are na da dis pu ta no co mér cio in ter na ci o nal, via acor -
dos bi la te ra is. Se isso não ocor rer, o Bra sil vai se dar

26670 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002204    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



mu i to mal no fu tu ro, uma vez que as cir cuns tân ci as
eco nô mi cas mun di a is não são fa vo rá ve is. 

To dos os pa í ses de fen dem o li vre co mér cio para 
as suas ex por ta ções e tra tam de se de fen der com re -
la ção as suas im por ta ções. Pre ci sa mos exer cer o
nos so po der de gran de pólo co mer ci al que so mos no
mun do de hoje, fa zen do acor dos bi la te ra is com a
União Eu ro péia, os Esta dos Uni dos, os pa í ses da
Ásia e da pró pria Amé ri ca La ti na.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Con ce de-me um apar te, Se na dor José Ser ra?

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Con -
ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor José Ser ra, V. Exª fez uma re tros pec ti va da
sua vida pú bli ca, e to dos re co nhe ce mos que V. Exª já
tem ga ran ti do um lu gar na His tó ria do Bra sil, pela sua
atu a ção no mo vi men to es tu dan til, na luta pela re de -
mo cra ti za ção, como De pu ta do, como Se na dor e
como Mi nis tro. Pos so ga ran tir que este não é um
apar te pro to co lar, até por que, em uma en tre vis ta que
con ce di ao jor nal O Glo bo, em 2000, ao jor na lis ta
Jor ge Mo re no, quan do ele me per gun tou com quem
eu me sim pa ti za va, com quem eu me dava bem no
Go ver no, eu me re fe ri a V. Exª, di zen do que eu re co -
nhe cia a sua com pe tên cia e que V. Exª era uma pes -
soa com quem eu ti nha um bom con ví vio no Se na do.
Não há dú vi da de que V. Exª de sen vol veu um tra ba lho 
mu i to im por tan te no Mi nis té rio da Sa ú de e que, efe ti -
va men te, fez uma par ce ria com o Con gres so. Há duas 
ma té ri as de ini ci a ti va le gis la ti va de au to ria do De pu ta -
do Edu ar do Jor ge, a Lei dos Ge né ri cos e a PEC da
Sa ú de. To dos re co nhe ce mos que, se não fos se o em -
pe nho de V. Exª – te nho cer te za de que o pró prio De -
pu ta do Edu ar do Jor ge tam bém re co nhe ce isso, e a
pro va é que veio as sis tir ao seu dis cur so –, es sas
duas ma té ri as não te ri am sido apro va das no Con -
gres so, pelo grau de po lê mi ca que elas car re ga vam e
pe los in te res ses po de ro sos que, tan to nes ta Casa
quan to na Câ ma ra dos De pu ta dos, im pe di ri am a sua
apro va ção. Qu e ro tam bém dar meu tes te mu nho a
res pe i to de ou tro as pec to do seu pro nun ci a men to,
quan do V. Exª dis se que, à fren te do Mi nis té rio, não
dis cri mi na va pre fe i tos pelo fato de não se rem do seu
Par ti do. Não co nhe ço os ou tros ca sos, é cla ro, mas
sou tes te mu nha de que, em re la ção à Pre fe i tu ra de
Ara ca ju, ad mi nis tra da pelo PT, V. Exª sem pre teve um
com por ta men to re pu bli ca no, pois nun ca es ta be le ceu
dis cri mi na ções. Por tan to, que ro de se jar-lhe boa sor -
te. Ape nas fi quei cu ri o so em re la ção a uma pas sa gem 
do seu dis cur so, quan do, ao se re fe rir a Sta lin, V. Exª
dis se que aque le era ex-com pa nhe i ro de di ver sos Se -

na do res aqui pre sen tes. Olhei em vol ta e só con se gui
iden ti fi car uma pes soa. Fi quei cu ri o so so bre quem se -
ri am os ou tros ex-com pa nhe i ros de Sta lin. De se jo-lhe 
mu i to boa sor te. Mu i to obri ga do.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Eles
sa bem, Se na dor José Edu ar do Du tra.

O Sr. Oli vir Ga bar do (Blo co/PSDB – PR) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Oli vir Ga bar do (Blo co/PSDB – PR) – Emi -
nen te Se na dor José Ser ra, eu não po de ria de i xar
pas sar esta opor tu ni da de de me ma ni fes tar. Não tive
o pri vi lé gio de con vi ver com V. Exª nos idos de 1960,
por que fiz po lí ti ca es tu dan til na dé ca da de 50, quan do 
fui com pa nhe i ro de José Ri cha e de mu i tos ou tros
que fo ram seus com pa nhe i ros pos te ri or men te. Mas ti -
ve mos um pro fes sor co mum, que foi Fran co Mon to ro.
Meu pri me i ro man da to foi pelo PDC, e a gran de fi gu ra
de Fran co Mon to ro sem pre ba li zou a mi nha atu a ção,
como cer ta men te a de V. Exª. Mas que ro di zer ra pi da -
men te, por que já fo mos aler ta dos da exi güi da de do
tem po pelo Sr. Pre si den te, da mi nha ad mi ra ção por V.
Exª, pelo seu tra ba lho, pe los ide a is que aca len tou du -
ran te toda a sua vida. Seus ide a is de jus ti ça e de
trans for ma ção so ci al des te País cul mi na ram com a
sua atu a ção no Mi nis té rio da Sa ú de. A sua pas sa gem 
por esse Mi nis té rio de i xou uma mar ca. V. Exª foi, no
nos so en ten der, o ma i or Mi nis tro da Sa ú de que este
País teve. A sua ação vai re per cu tir du ran te mu i tos e
mu i tos anos. Oxa lá pos sa ha ver mais Mi nis tros da Sa -
ú de como V. Exª, a fim de que o Bra sil pos sa res ga tar
um pou co da dí vi da so ci al que tem es pe ci al men te no
se tor da Sa ú de com a po pu la ção bra si le i ra! Mu i to su -
ces so! Fol go em sa ber que V. Exª vai con ti nu ar atu an -
do. Esta mos aqui, como seus li de ra dos, para a luta fu -
tu ra. Mu i to obri ga do.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Oli vir Ga bar do. Tam bém la men -
to que não pos sa mos con vi ver, nes ta Casa, no pró xi -
mo se mes tre, quan do V. Exª es ta rá dan do sua gran de 
con tri bu i ção ao tra ba lho do Se na do e do Con gres so.

Mu i to obri ga do.
O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Se -

na dor José Ser ra, per mi te-me V. Exª um apar te?
O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) –

Ouço, com pra zer, V. Exª.
O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Eu

não po de ria de i xar de par ti ci par, em bo ra mo des ta -
men te, do dis cur so de V. Exª. Em pri me i ro lu gar, que ro 
lhe di zer o quan to foi hon ro so para mim, nes ses úl ti -
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mos dois anos, sen do Se na dor do PSDB e ten do sido
dis tin gui do com a con fi an ça dos meus com pa nhe i ros
de Par ti do para li de rar a Ban ca da, sa ber que par ti ci -
pa va des sa Ban ca da um ho mem como V. Exª. Com
todo o res pe i to, ca ri nho e gra ti dão que te nho pe los
de ma is com pa nhe i ros, devo di zer que V. Exª sou be
de mons trar que é ma i or do que to dos nós. Agra de -
ço-lhe o apo io que deu, para que eu, de uma po si ção
mo des ta, pu des se de sem pe nhar a mi nha ta re fa, que
ago ra ter mi na jun to com a de V. Exª. Em se gun do lu -
gar, que ro lhe di zer, como nor des ti no e como bra si le i -
ro, que foi para mim tam bém uma imen sa hon ra po der 
le var o nome de V. Exª ao meu povo. Sem pre pro cu rei, 
ao lon go do tem po, nun ca en ga nar o povo de mi nha
ter ra e, quan do de fen dia o nome de V. Exª, eu ti nha
cer te za de que es ta va de fen den do uma gran de so lu -
ção para o meu País e para mi nha re gião. Fi nal men te, 
eu que ria lhe di zer, no mo men to em que V. Exª en cer -
ra a sua mis são no Se na do, que va mos es tar se pa ra -
dos pela rosa-dos-ven tos, por que sa i re mos da qui
para di re ções di fe ren tes, mas con ti nu a re mos uni dos
à som bra da ban de i ra do nos so Par ti do e pela for ça
da de di ca ção, da fé e do amor que nós dois sei que te -
mos pelo nos so País e pelo nos so povo. Foi uma gran -
de hon ra con vi ver com V. Exª, Se na dor José Ser ra.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Se -
na dor Ge ral do Melo, a nos sa ami za de e o nos so com -
pa nhe i ris mo irão além do man da to. Qu e ro di zer a V.
Exª, que, como eu, de i xa rá esta Casa, que, para mim,
foi uma ex pe riên cia mu i to boa a con vi vên cia com V.
Exª. Con vi vi com mu i tos Par la men ta res, De pu ta dos,
Se na do res da Re gião Nor des te, po rém, V. Exª, em
de ter mi na do mo men to, deu a ma i or con tri bu i ção ao
nos so Pro gra ma para o Nor des te e à mi nha vi são a
res pe i to da que la Re gião. Esta é uma di men são de V.
Exª, téc ni ca, de pre pa ro, de co nhe ci men to que pude
apre ci ar du ran te a nos sa con vi vên cia no Mi nis té rio e
na cam pa nha.

A rosa-dos-ven tos pode nos se pa rar, mas a
ami za de e o com pa nhe i ris mo nos te rão mais per to.

Mu i to obri ga do mes mo.
O Sr. Fer nan do Be zer ra (PTB – RN) – V. Exª

me con ce de um apar te, Se na dor José Ser ra?
O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Con -

ce do um apar te ao Se na dor Fer nan do Be zer ra.
O Sr. Fer nan do Be zer ra (PTB – RN) – Se na dor

José Ser ra, tal vez a gran de ma i o ria des ta Casa te nha
uma ima gem di fe ren te da qui lo que eu fui. Di vi di com
mu i tos da mi nha ge ra ção o so nho utó pi co da igual da -
de ou, pelo me nos, da re du ção da de si gual da de. Qu -
e ro di zer e aqui lem brar que tam bém es ta va em San to 

André em 1963, e tive a hon ra e o pra zer de vo tar em
V. Exª para pre si den te da UNE. Não me lem bra va que
o Se na dor Su plicy ali es ta va, nem tan tos ou tros que o
tem po re ti rou da mi nha me mó ria. Infe liz men te, as cir -
cuns tân ci as po lí ti cas e par ti dá ri as não me fi ze ram re -
pe tir o mes mo voto de 1963. Vo tei em Ciro Go mes, no
pri me i ro tur no, e em Lula, no se gun do. Mas, se não
fos sem as cir cuns tân ci as par ti dá ri as, te ria gran de
pra zer em ter vo ta do em V. Exª, pela con vic ção que
te nho de que, da mes ma for ma que aque les ou tros
que dis pu ta ram a Pre si dên cia da Re pú bli ca, V. Exª
hon ra ria nos so País e, com cer te za, aju da ria na re a li -
za ção dos ve lhos so nhos que jun tos ti ve mos, há qua -
se 40 anos. Qu e ro de cla rar aqui o gran de res pe i to
que te nho por V. Exª e di zer o quan to foi hon ro so, para 
mim, di vi dir, no Go ver no de Fer nan do Hen ri que Car -
do so, essa par ti ci pa ção por um Bra sil me nos de si -
gual: V. Exª, na con di ção de Mi nis tro da Sa ú de, e eu,
na con di ção de Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal. Re -
co nhe ço, como todo o Bra sil, a com pe tên cia, a co e -
rên cia, a dig ni da de, a hon ra dez com que V. Exª se
hou ve nes ses car gos. Te nho cer te za de que os mes -
mos so nhos vão con ti nu ar em sua vida. Fico mu i to fe -
liz em ter ou vi do V. Exª di zer que a von ta de de mu dar
é a mes ma. O Bra sil não abre mão da sua par ti ci pa -
ção, ago ra e no fu tu ro. Se na dor Ser ra, foi uma gran de
hon ra ter di vi di do, nes ta Casa, o man da to de Se na dor 
da Re pú bli ca com V. Exª. Seja fe liz! Mu i to obri ga do.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Fer nan do Be zer ra pe las suas
pa la vras. Sa i ba V. Exª tam bém do res pe i to e da ad mi -
ra ção que sem pre tive pelo seu tra ba lho, pela sua pre -
sen ça.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Per mi te-me V.
Exª um apar te, Se na dor?

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) –
Ouço V. Exª, Se na dor Ro meu Tuma, meu co le ga de
São Pa u lo.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Não po de ria
de i xar de ocu par o mi cro fo ne – por ser pa u lis ta, como
V. Exª – e de lem brar aqui um pou co o pas sa do re cen -
te, no qual tive a opor tu ni da de de ca mi nhar com V.
Exª, com Má rio Co vas e Sér gio Mot ta, quan do da
cam pa nha para a Pre fe i tu ra de São Pa u lo. Eu ain da
era neó fi to em ma té ria de po lí ti ca. Re cém-ele i to, com
V. Exª, para o Se na do, ca mi nha mos jun tos du ran te a
cam pa nha e fo mos apo i a dos por vá ri as co mu ni da -
des, com o voto co e ren te den tro da dis pu ta ele i to ral
para o Se na do. Apren di mu i to, nes sa ca mi nha da em
que V. Exª era can di da to a pre fe i to, como se con duz
um po lí ti co com dig ni da de, com res pe i to e com amor
ao pró xi mo. Essa foi uma ca mi nha da que mu i to me
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en si nou, pe las pes so as que co nos co con vi ve ram e
que, in fe liz men te, es tão na sa u da de do nos so co ra -
ção e na me mó ria da gran de ma i o ria que aqui se en -
con tra. V. Exª fez um re tros pec to de sua vida po lí ti ca,
que é exem plar; é uma his tó ria de vida que ser ve de
en si na men to para aque les que pre ten dem in gres sar
na vida po lí ti ca. Entre tan to, foi no Mi nis té rio da Sa ú -
de, onde se cos tu ma ver o so fri men to da po pu la ção,
que V. Exª con se guiu le var um pou co de es pe ran ça:
na dis tri bu i ção de me di ca men tos para aque les que
não ti nham di nhe i ro para che gar ao hos pi tal; no en -
fren ta men to aos gran des la bo ra tó ri os, com co ra gem
e des te mor, con se guin do ven cê-los com sua fir me za
de ca rá ter. Não há dú vi das de que tive mais sor te que
o Se na dor Ge ral do Melo: a rosa-dos-ven tos nos leva
ao mes mo lu gar. Mas dis se a S. Exª que ti ves se es pe -
ran ça, que a rosa-dos-ven tos é fixa, mas o ho mem
cir cu la e nos en con tra re mos por este País imen so e
ma ra vi lho so. Te nho cer te za de que, vi ven do o mes mo 
des ti no da nos sa ci da de, es ta re mos sem pre nos cru -
zan do. De se jo a V. Exª toda a sor te e toda a ale gria
que a vida pos sa lhe dar, em re com pen sa aos ser vi -
ços pres ta dos ao País.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Ro meu Tuma, meu co le ga de
São Pa u lo, que vai exer cer o seu novo man da to e vai
con ti nu ar, como tem fe i to, a de fen der o nos so Esta do
e, ao mes mo tem po, a co o pe rar para o avan ço do tra -
ba lho do Con gres so, que será tão fun da men tal nos
pró xi mos anos. 

Mu i to obri ga do.
O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – V. Exª me

per mi te um apar te?
O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) –

Ouço V. Exª, com mu i to pra zer.
O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor

José Ser ra, gos ta ria de apro ve i tar a opor tu ni da de,
nes te pe que no es pa ço de tem po, não para fa zer um
re gis tro so bre a sua bri lhan te car re i ra po lí ti ca, como
lí der es tu dan til, como De pu ta do Fe de ral duas ve zes
con sa gra do nas ele i ções, como um dos Se na do res
mais vo ta dos no Esta do, ou a sua per for man ce na
Cons ti tu in te de 1988 e o tra ba lho no Se na do, mas
para fa zer uma re fe rên cia mu i to es pe ci al ao Mi nis tro
da Sa ú de José Ser ra. O tra ba lho de V. Exª foi mu i to
im por tan te. Para en fren tar o lobby de la bo ra tó ri os, de 
pla nos de sa ú de e de com pa nhi as de ci gar ro é pre ci -
so ser um ho mem de ter mi na do, com pe ten te e ho nes -
to. Essa foi a ma i or pro va da tra je tó ria po lí ti ca de V.
Exª. Não po de mos es que cer tam bém a con quis ta dos 
ge né ri cos e a cam pa nha con tra o uso do ci gar ro, que

teve uma re per cus são enor me no País. A par tir da
sua atu a ção no Mi nis té rio da Sa ú de, o povo bra si le i ro
pas sou a en ten der os ma les pro ve ni en tes do ci gar ro.
Gos ta ria de dar o tes te mu nho de que re ce bi uma de -
fe rên cia mu i to es pe ci al do Pre si den te do Se na do, Ra -
mez Te bet, que me in di cou para re pre sen tar o Se na -
do em Doha, no Qa tar. E, lá, eu es ti ve jun to com V.
Exª, com os Emba i xa do res Cel so La fer, Sér gio Ama -
ral e o Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es. Acom pa nhei V. Exªs 
de per to. Esti ve mos lá até de ma dru ga da. Obser vei o
tra ba lho de V. Exª, de ter mi na do e in sis ten te, no sen ti -
do de con ven cer 152 pa í ses pre sen tes e mar can do a
pre sen ça do Bra sil na agri cul tu ra, por in ter mé dio do
Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es, e, prin ci pal men te, a sua
obs ti na ção no que diz res pe i to à que bra das pa ten tes. 
Re gis tro-o por que fui tes te mu nha des te fato, do tra ba -
lho de V. Exª até al tas ho ras da ma dru ga da, do seu
po der de con vic ção. Fi nal men te, foi uma gran de con -
quis ta. O Bra sil se saiu bem em Qa tar e, prin ci pal -
men te, na ca pi tal, Doha. Acom pa nhei, re pi to, esse
tra ba lho que se deu até al tas ho ras da ma dru ga da. Eu 
di ria, hoje, que o Mi nis té rio da Sa ú de teve duas fa ses:
an tes e de po is de José Ser ra. Fi nal men te, o de ver
cum pri do me re ce um novo man da to. Va mos em fren -
te, por que o Bra sil pre ci sa mu i to do tra ba lho de V. Exª.
Pa ra béns por toda a sua car re i ra po lí ti ca. Mu i to obri -
ga do.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB –   SP) – Mu -
i to obri ga do, Se na dor Lind berg Cury, pelo seu apar te
e pela aju da de V. Exª, por que – a mo dés tia não lhe
per mi te di zer –, na as sem bléia da OMC, em Doha. V.
Exª nos aju dou na que la vi tó ria.

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Se na dor José
Ser ra, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) –
Ouço o apar te de V. Exª.

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Se na dor José
Ser ra, é para mim uma gran de hon ra po der par ti ci par
do pro nun ci a men to de V. Exª, não de des pe di da, mas
de co me mo ra ção de mais uma eta pa, con clu í da com
su ces so, na vida po lí ti ca de V. Exª, tão co ro a da de êxi -
to em to dos os car gos pú bli cos que V. Exª as su miu e
que sou be de sem pe nhar com dig ni da de, cor re ção e
hon ra. Não sou da dé ca da de 50 nem da de 60 – aqui,
há co le gas de V. Exª da dé ca da de 50. Eu não sa bia
que V. Exª já fa zia po lí ti ca na dé ca da de 50.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Só
no pri má rio ou na es co la se cun dá ria!

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Co nhe ci V. Exª
de per to na dé ca da de 90. Por tan to, so mos con tem -
po râ ne os do Se na do, mas eu já ti nha co nhe ci men to
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da ex ten sa vida pú bli ca de V. Exª e da gran de con tri -
bu i ção que já ha via dado ao País quan do veio para
esta Casa. Qu an do V. Exª as su miu a Pre si dên cia da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, eu era um dos
in te gran tes da que la Co mis são e apren di mu i to com V. 
Exª. Po rém, o que mais mar cou a sua pas sa gem por
Bra sí lia, nes ses úl ti mos anos, foi a sua par ti ci pa ção à
fren te do Mi nis té rio da Sa ú de, quan do pôde co me mo -
rar o que pou cos sa bi am – sou be mos dis to mu i to tem -
po de po is: V. Exª foi es co lhi do o me lhor Mi nis tro da
Sa ú de do mun do. Isso deve ser vir de or gu lho não
ape nas para os que se con si de ram ami gos de V. Exª,
mas para to dos os bra si le i ros. É mu i to im por tan te sa -
ber mos que uma área tão fun da men tal para um País
es te ja sen do cu i da da por mãos cor re tas, como as de
V. Exª, e, so bre tu do, pela sua com pe tên cia. Para mim, 
foi um or gu lho e uma hon ra ter par ti ci pa do do seu
man da to de Se na dor. Te nho a cer te za de que a enor -
me con tri bu i ção dada por V. Exª ao Bra sil e aos bra si -
le i ros con ti nu a rá ain da por mu i to tem po, por que V. Exª 
terá a opor tu ni da de de dar uma con tri bu i ção ain da
ma i or, den tro de mu i to pou co tem po, se Deus qui ser.
Su ces so a V. Exª. Mu i to obri ga do.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Obri -
ga do, Se na dor Osmar Dias. Eu só acres cen ta ria algo: 
va mos fa zer isso jun tos.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) –
Ouço o apar te do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. 

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor José Ser ra, não sei se vem dos anos 50 ou dos
anos 60 a mi nha ad mi ra ção por V. Exª. Só sei que ela
é mu i to an ti ga! Acom pa nho a evo lu ção da sua vida
po lí ti ca mu i to de per to. Os ide a is de V. Exª co in ci dem
com os que sem pre de fen di. Sem pre me or gu lhei mu i -
to des sa ami za de e sem pre me re go zi jei com os êxi -
tos ine gá ve is, re co nhe ci dos com una ni mi da de, que V. 
Exª foi co lhen do ao lon go da sua vida, mu i to es pe ci al -
men te no Mi nis té rio da Sa ú de. É ver da de, o re co nhe -
ci men to é ab so lu ta men te unâ ni me! Mas, an tes dis so,
na fun ção exer ci da como Re la tor, na Cons ti tu in te, V.
Exª fez um tra ba lho mag ní fi co, e até mes mo nes ta
cam pa nha der ra de i ra, em que V. Exª não foi ven ce -
dor, mas teve um de sem pe nho à al tu ra da sua es ta tu -
ra po lí ti ca, que apren di a ad mi rar – como dis se an te ri -
or men te – des de os anos 50 ou 40. Meus cum pri men -
tos, meus pa ra béns, meu abra ço fra ter no. Mu i to obri -
ga do. 

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i -
to obri ga do, meu ami go Ro ber to Sa tur ni no. 

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, Se na dor José Ser ra? 

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) –
Ouço o Se na dor Tião Vi a na.

 O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
José Ser ra, nes te mo men to, de se jo ape nas ex pres -
sar a gra ti dão do povo da Ama zô nia pela sua ges tão à 
fren te do Mi nis té rio da Sa ú de. Por mu i tos mo men tos,
ma ni fes tei-me so bre a sa ú de pú bli ca do Bra sil no ple -
ná rio do Se na do Fe de ral e te nho cla ra re cor da ção de
que, na ma i o ria das ve zes, ex pres sei con si de ra ções
mu i to po si ti vas em re la ção à ges tão de V. Exª à fren te
do Mi nis té rio da Sa ú de. Enten do que o que foi fe i to
em re la ção à po lí ti ca in dí ge na é, de fato, o es ta be le ci -
men to de um pa ra dig ma. Se ob ser var mos bem, ve re -
mos que sa í mos do caos – como se en con tra va a as -
sis tên cia mé di ca aos po vos in dí ge nas – e, de po is de
V. Exª à fren te da Pas ta da sa ú de, hou ve uma con cep -
ção de sa ú de cla ra, es ta be le ci da com con tro le so ci al,
com a par ti ci pa ção do ter ce i ro se tor da so ci e da de e
com o con ce i to de pro mo ção da sa ú de. Isso me de i -
xou pro fun da men te en tu si as ma do com o tra ba lho de -
sen vol vi do por V. Exª. Enten do que foi fe i to o pos sí vel.
Di fi cil men te, al guém, no seu lu gar, com as di fi cul da -
des que a con jun tu ra na ci o nal im pu nha, te ria fe i to
mais do que o que V. Exª fez. Sei que ain da há dí vi das
cla ras em re la ção à sa ú de, como a eli mi na ção da
han se nía se, que po de ria ter sido uma con quis ta na
ges tão do atu al Go ver no. Não o foi, mas en ten do que
hou ve mu i tas re a li za ções. Fo ram tan tos os avan ços
que o sen ti men to que deve pa i rar no par la men to bra -
si le i ro é o de gra ti dão. Acre di to que nós, do Acre, te -
mos mu i to a agra de cer pelo que V. Exª fez du ran te
toda a cam pa nha. Ape sar da de fe sa in tran si gen te que 
fi ze mos, do can di da to Luiz Iná cio Lula da Sil va, nun ca 
de i xa mos de re co nhe cer o va lor e a gran de za de V.
Exª como ges tor pú bli co à fren te do Mi nis té rio da Sa -
ú de. V. Exª im plan tou po lí ti ca de sa ú de em re giões até 
en tão es que ci das. Por tan to, da mi nha par te, há um
gran de res pe i to e uma ele va da ad mi ra ção pela con -
du ção do Mi nis té rio da Sa ú de, pela fi gu ra po lí ti ca que
V. Exª re pre sen ta. Sei que V. Exª con ti nu a rá aju dan do
o Bra sil no gran de de ba te na ci o nal. Mu i to obri ga do.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Con -
ce do um apar te ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Se na dor 
José Ser ra, em nome do PMDB, nes te rá pi do apar te,
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que ro pa ra be ni zar V. Exª por tudo o que tem fe i to pelo
nos so País, como De pu ta do cons ti tu in te, como Se na -
dor da Re pú bli ca, como Mi nis tro do Pla ne ja men to e,
prin ci pal men te, como Mi nis tro da Sa ú de. Eu mes mo,
quan do Mi nis tro da Jus ti ça, tive a hon ra de, jun ta men -
te com V. Exª, com ba ter, fir me men te, a fal si fi ca ção de
re mé di os. Envi ei para o Con gres so Na ci o nal um pro -
je to que, ra pi da men te, agra vou pe nas, tor nou esse
cri me he di on do e aca bou com essa prá ti ca ter rí vel
que, la men ta vel men te, ha via en tre nós. V. Exª de i xa
aqui – sei que cir cuns tan ci al men te – um gran de va zio, 
um imen so va zio. Não que ro, nes tas pou cas pa la vras, 
dar ab so lu ta men te ne nhum tes te mu nho, por que,
mes mo os seus ad ver sá ri os, os ma i o res ad ver sá ri os
que por ven tu ra V. Exª te nha, re co nhe cem em V. Exª
con sis tên cia in te lec tu al, com pe tên cia, pro bi da de e
co ra gem. Em nome de to dos os com pa nhe i ros do
PMDB, eu gos ta ria de pa ra be ni zar V. Exª por tudo.
Mais do que nun ca, o Bra sil re co nhe ce o seu va lor.
Mu i to obri ga do.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB –   SP) – Mu -
i to obri ga do, Se na dor Re nan Ca lhe i ros. 

Qu e ro, por in ter mé dio de V. Exª, des ta tri bu na,
agra de cer mu i to ao povo de Ala go as pelo apo io que
nos deu no 1º e 2º tur nos, cer ta men te com a con du -
ção de V. Exª e do nos so ami go co mum, Se na dor Te o -
tô nio Vi le la. Por in ter mé dio de V. Exª, faço este agra -
de ci men to ao povo de Ala go as, di zen do que con ti nu -
em con tan do co mi go, mu i to cla ra men te, onde eu es ti -
ver.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Con -
ce do o 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) – Se na dor José Ser ra, gos ta ria de cum pri men -
tá-lo e di zer da ale gria de con vi ver com V. Exª. O tem -
po de V. Exª aqui no Se na do foi cur to, mas, em de cor -
rên cia de sua atu a ção como Mi nis tro da Sa ú de no
Bra sil, o meu Esta do, Mato Gros so, é mu i to agra de ci -
do pe los avan ços que ti ve mos na sa ú de pú bli ca. E
não fo ram pou cos. Sem dú vi da, so mos um dos Esta -
dos que mais avan ça ram no País, gra ças aos pro je tos 
ide a li za dos em seu Mi nis té rio. É in ques ti o ná vel que a
ini ci a ti va da vin cu la ção dos re cur sos é do De pu ta do
Fe de ral Edu ar do Jor ge, mas é in ques ti o ná vel tam -
bém que a li de ran ça de V. Exª aju dou a tor nar pos sí -
vel essa apro va ção. E é essa vin cu la ção de re cur sos
que re vo lu ci o na o se tor da sa ú de pú bli ca. V. Exª tem
mu i tas vir tu des. A ma i or vir tu de, tal vez, seja o uso de

um ad vér bio mo der nís si mo na po lí ti ca, que pou cos
têm co ra gem de usar: o ad vér bio de ne ga ção. V. Exª
diz “não” a com pa nhe i ros e, às ve zes, sur gem in com -
pre en sões por ca u sa des ses “nãos”. Mas são “nãos”
que de vem ser di tos. V. Exª é cor re to e, no Mi nis té rio,
tra ba lhou com cri té ri os para to dos os par ti dos. Por
isso cum pri men to-o com a con vic ção de que che ga -
ram ao se gun do tur no os dois me lho res can di da tos;
com a con vic ção de quem tra ba lhou mu i to pela can di -
da tu ra de V. Exª. Sou ad mi ra dor do Lula tam bém. O
Lula é uma das ma i o res re fe rên ci as pú bli cas des te
País. Sem dú vi da, des de quan do per deu as ele i ções,
é uma li de ran ça po pu lar in ques ti o ná vel nes te País.
Mas eu não ti nha a me nor dú vi da de que a mu dan ça
es ta va sim bo li za da na can di da tu ra de V. Exª. Eu te -
nho medo, não do Lula ou do PT. Não! Com sua bi o -
gra fia, o Lula me re ce go ver nar o País. Mas re ce io que 
os avan ços que o Bra sil po de ria ter pos sam ser di mi -
nu í dos, de sa ce le ra dos pelo fato do re sul ta do. Con tu -
do, deve ser fe i ta a von ta de do povo. O Lula me re ce, o
Bra sil tem um gran de ho mem na Pre si dên cia da Re -
pú bli ca, e nós fi ca mos na ex pec ta ti va de que Sua
Exce lên cia faça um bom man da to e pro mo va as mu -
dan ças anun ci a das – como te nho cer te za de que V.
Exª pro mo ve ria as mu dan ças que anun ci ou.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB  SP) –Qu e ro
di zer que uma das boas co i sas que acon te ce ram no
meu re gres so ao Se na do, na se gun da le gis la tu ra, foi
ter con vi vi do com V. Exª e ter en con tra do em V. Exª
um ami go, como V. Exª en con tra em mim tam bém um
ami go e com pa nhe i ro.

Mu i to obri ga do, Se na dor Ante ro Paes de Bar -
ros.

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

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Se -
na dor Ma u ro Mi ran da, V. Exª tem a pa la vra.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
José Ser ra, en dos so as pa la vras de qua se to dos os
Se na do res so bre o seu per fil, a sua se ri e da de, a sua
in te li gên cia, so bre o seu amor ao Bra sil e o seu de se -
jo de con tri bu ir com este País. V. Exª dis se mu i to bem
que esta é uma eta pa e que a fé está em seu co ra ção,
para con ti nu ar uma luta ma i or ain da, a mes ma luta de
quan do nos en con tra mos no Con gres so da UNE, em
San to André. Pen so que isto é o prin ci pal que te mos
de ter: ju ven tu de, co ra gem, de ter mi na ção e fé. Ma ni -
fes to tam bém um agra de ci men to mu i to gran de do
Cen tro-Oes te re la ti vo ao pe río do em que V. Exª es te -
ve no Mi nis té rio do Pla ne ja men to. Foi fe i to o pla ne ja -
men to do Pla no Avan ça Bra sil e se de se nha ram os
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gran des ei xos de trans por te des te País, que es tão se
con cre ti zan do ago ra. Agra de ce mos mu i to, por que V.
Exª en ten deu que o Cen tro-Oes te é uma das Re giões 
mais pro mis so ras para este País. Sei das di fi cul da des 
que ti ve mos para fi car jun tos nes sa cam pa nha po lí ti -
ca, di fi cul da des que acon te ce ram mu i to pelo amor à
nos sa pro vín cia; mas re co nhe ço em V. Exª um gran de 
ho mem pú bli co, um ho mem sé rio e de pri me i ra gran -
de za. Mu i to obri ga do.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB  SP) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

Foi Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos dos
Esta dos Uni dos, du ran te mu i to tem po – lá é per mi ti da
a re e le i ção para a Mesa –, um po lí ti co cha ma do Tip
O’Neil. Era um po lí ti co sá bio e co nhe ci do. Ele es cre -
veu um li vro que sem pre me im pres si o nou mu i to. Eu
ain da mo ra va lá e não me ha via in te gra do à mi li tân cia
par ti dá ria atu al. O tí tu lo do li vro é All Po li tics Is Lo -
cal: and ot her Ru les of the Game, ou seja, toda po lí -
ti ca é lo cal. O Bra sil não é um país di fe ren te. Mu i tas
ve zes, a po lí ti ca lo cal ter mi na se pa ran do quem de ve -
ria es tar jun to na po lí ti ca na ci o nal.

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

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Con -
ce do o apar te à Se na do ra Ma ri na Sil va, nos sa fu tu ra
Mi nis tra do Meio Ambi en te.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Se na dor
José Ser ra, que ro cum pri men tar V. Exª nes se dis cur -
so que faz e que, com cer te za, não é de des pe di da da
vida pú bli ca, mas um dis cur so do afas ta men to tem po -
rá rio em re la ção ao Con gres so. Como ho mem pú bli -
co, te nho cer te za de que dará con ti nu i da de ao seu
tra ba lho na qui lo que acre di ta ser o me lhor para o Bra -
sil. Mu i to ra pi da men te, que ria re gis trar que, da nos sa
con vi vên cia – em que pese V. Exª ter sa í do para con -
tri bu ir com o País na qui lo que com pre en dia o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que era área de sua com pe tên -
cia, no Pla ne ja men to e no Mi nis té rio da Sa ú de –, lem -
bro-me do epi só dio da apro va ção do sub sí dio da bor -
ra cha. Na que la épo ca, en con trei di fi cul da de para
apro var aque la ma té ria. Nem sei se V. Exª re cor da-se
do fato. Con fes so que, na que le mo men to, pa re cia
blas fê mia fa lar em uma ati vi da de que pu des se re ce -
ber di nhe i ro do Go ver no para po der exis tir, ain da
mais quan do ha via toda uma vi são pre con ce i tu o sa de 
que era uma ati vi da de eco nô mi ca em de ca dên cia e
que, por isso mes mo, de ve ria ser su plan ta da. Nes te
meu es pí ri to de pri me i ro ver as co i sas e de “crer para
ver”, não me in ti mi dei e fui con ver sar com V. Exª, pre -
o cu pa da por vá ri os mo ti vos: pelo fato de V. Exª ser ori -

un do da área eco nô mi ca, por que sua vi são tal vez fos -
se com par ti lha da por mu i tos e tam bém pe los ru mo res 
que ou via so bre o Mi nis té rio da Fa zen da. Assim, pen -
sei que tal vez a mi nha pro pos ta não en con tras se abri -
go; mas, quan do con ver sa mos, V. Exª ime di a ta men te
as su miu o com pro mis so. E não foi só um com pro mis -
so ver bal, como acon te ce mu i tas ve zes, por ser mu i to
fá cil de fa zer. V. Exª ope rou aqui no Ple ná rio para a
apro va ção de uma pro pos ta que con si de ro al ta men te
re le van te para a pre ser va ção do meio am bi en te na
Ama zô nia e para a me lho ria das con di ções de vida
das po pu la ções tra di ci o na is. Con fes so a V. Exª que,
mes mo na cam pa nha, quan do V. Exª dis pu ta va com
Lula – e eu es ta va do lado opos to –, nun ca me fur tei
de di zer que a apro va ção des se be ne fí cio que aju dou
mi lha res e mi lha res de fa mí li as ex tra ti vis tas na Ama -
zô nia con tou com o apo io e o voto de V. Exª. Alguns
até acha vam meio es qui si to que eu fi zes se esse re -
gis tro, mas a mi nha cons ciên cia cris tã me le va va
sem pre a fazê-lo, por que era a ver da de. Acre di to que,
quan do te mos bons pro pó si tos, as di fe ren ças ide o ló -
gi cas se pa ram-nos em al gu mas ques tões, mas,
quan do nos de pa ra mos com o que é cor re to e com o
qual con cor da mos, aca ba mos nos en con tran do em
prol des ses bons pro pó si tos. Qu e ro re gis trar que, em
toda a Ama zô nia e em todo o Acre, os se rin gue i ros
de vem a V. Exª a aju da sig ni fi ca ti va para a apro va ção
de um sub sí dio para a bor ra cha que be ne fi cia não
ape nas os ex tra ti vis tas da Ama zô nia, mas to dos os
pro du to res de bor ra cha do País. Boa sor te e que
Deus o acom pa nhe em seu novo de sa fio!

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB  SP) – Mu i to
obri ga do, Se na do ra Ma ri na Sil va.

Qu e ria di zer que a mi nha po si ção a res pe i to da
bor ra cha foi V. Exª quem des per tou. Ha via tam bém
ou tro ele men to, que era o do co mér cio in ter na ci o nal.
Não é pos sí vel, em nome de uma su pos ta te o ria das
van ta gens com pa ra ti vas, o Bra sil vi ver da im por ta ção
de bor ra cha da Ma lá sia. Re al men te, essa si tu a ção
con ti nua não fa zen do sen ti do. Por essa ra zão, acres -
cen tei aos ar gu men tos de V. Exª, no que se re fe re ao
meio am bi en te e ao tra ba lho no Acre e na Ama zô nia,
ou tro ele men to de na tu re za eco nô mi ca.

Se na do ra Ma ri na Sil va, es ti ve mos jun tos na -
que le se mi ná rio em Ber ke ley, quan do fa lei de eco no -
mia, ape sar de es tar atu an do no Mi nis té rio da Sa ú de,
e V. Exª, de meio am bi en te. Per ce bi, na que la oca sião,
sua ca pa ci da de de mo bi li za ção e a in fluên cia que V.
Exª pode exer cer, in clu si ve no cam po in ter na ci o nal e
no tra ta men to das ques tões am bi en ta is no Bra sil.

De se jo-lhe mu i ta sor te e que ro que V. Exª sa i ba
que sou um am bi en ta lis ta fa ná ti co. Nun ca me ma ni -
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fes tei so bre o as sun to por fal ta de opor tu ni da de na
mi nha área. Esta rei acom pa nhan do com mu i ta aten -
ção o seu tra ba lho e co lo co-me à dis po si ção não ape -
nas pela de fe sa, mas pelo apri mo ra men to da nos sa
ba ta lha de pre ser va ção am bi en tal e so ci al. Mu i to obri -
ga do.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Se -
na dor José Ser ra, V. Exª de sem pe nhou bem to das as
res pon sa bi li da des que lhe fo ram con fe ri das du ran te
sua vida. O re la tó rio apre sen ta do por V. Exª diz bem à
Na ção bra si le i ra a sua com pe tên cia. Com pe tên cia
im põe res pon sa bi li da de para com o País. Pen so que
es ses úl ti mos acon te ci men tos fa zem par te do apri -
mo ra men to do ci da dão. V. Exª deve sair en gran de ci do 
des sas úl ti mas ele i ções. Espe ro e peço que con ti nue
tra ba lhan do pela Na ção, pois V. Exª é im por tan te para 
o Bra sil. Fe li ci da des.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB –   SP) – Mu -
i to obri ga do, Se na dor Lú dio Co e lho, meu bom ami go,
nos sa ami za de se man te rá fir me ape sar da
rosa-dos-ven tos.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Se -
na dor Ma gui to Vi le la, ouço, V. Exª.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Qu e ro
tam bém ma ni fes tar-lhe meus cum pri men tos. V. Exª
pode se con si de rar um ho mem pú bli co fe liz, por que
hon rou e dig ni fi cou to dos os car gos pú bli cos, to das as 
fun ções pú bli cas que de sem pe nhou. Hon ra e dig ni fi -
ca esta Casa, hon rou e dig ni fi cou o Bra sil no Mi nis té -
rio da Sa ú de e a de mo cra cia bra si le i ra na dis pu ta
pela Pre si dên cia da Re pú bli ca. Qu e ro de se jar-lhe
mu i to êxi to no fu tu ro, V. Exª é re al men te um dos ho -
mens pú bli cos hon ra dos des te País, sé rio, tra ba lha -
dor, com pe ten te, efi ci en te. Por tan to, o Bra sil, na tu ral -
men te, ain da pre ci sa rá mu i to de seus prés ti mos. Qu e -
ro de se jar-lhe mu i tas fe li ci da des e um bre ve re tor no a
esta Casa ou a ou tra po si ção em que pos sa con ti nu ar
hon ran do e dig ni fi can do a clas se po lí ti ca bra si le i ra.
Mu i to obri ga do.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB –   SP) – Mu -
i to obri ga do, Se na dor Ma gui to Vi le la. Se V. Exª me
per mi te, como pa la vras va lem as que eu dis se ao Se -
na dor e nos so ami go Ma u ro Mi ran da.

Mu i to obri ga do.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – V.
Exª tem a pa la vra.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Se na -
dor José Ser ra, nota-se a una ni mi da de no re co nhe ci -
men to não só de sua com pe tên cia, mas no ex tra or di -
ná rio de sem pe nho das mis sões pú bli cas que lhe fo -
ram con fe ri das, no ta da men te nos anos mais re cen -
tes, à fren te do Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men -
to e Ges tão e, so bre tu do, à fren te do Mi nis té rio da Sa -
ú de. O Bra sil, efe ti va men te, ex pe ri men tou uma mu -
dan ça, uma sa cu di da vi go ro sa nas ações pu bli cas de
Sa ú de, pro te gen do, prin ci pal men te, o mais ne ces si -
ta do e o mais po bre. Em par ti cu lar, gos ta ria de di zer o
pri vi lé gio que tive de con vi ver com V. Exª nes ta Casa,
ain da que por bre ves mo men tos, já que V. Exª con vi -
veu me nos no Se na do, cum prin do mais uma mis são
em fa vor do Bra sil nos Mi nis té ri os que di ri giu. Por tan -
to, es ta mos se gu ros de que V. Exª dig ni fi cou este
País, hon rou os bra si le i ros e de i xou fe li zes seus ami -
gos por ver essa tra je tó ria vi to ri o sa, que acom pa nha -
mos con fi an tes, in clu si ve ago ra na sua con cor rên cia
à Pre si dên cia da Re pú bli ca. Esta mos se gu ros de que
o fu tu ro de V. Exª tem mu i to a ver com o fu tu ro do Bra -
sil, e o Bra sil pre ci sa mu i to de sua com pe tên cia.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB –   SP) –  
Mu i to obri ga do, Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha. Qu e ro
agra de cer-lhe e di zer que para mim foi um pri vi lé gio
sem pre ter con ta do com V. Exª nes ta Casa para to das 
as ques tões que a Sa ú de pre ci sa va en ca mi nhar,
quan do pre ci sa va de apo io, de co ber tu ra.

Mu i to obri ga do.
A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Con ce -

de-me V. Exª um apar te?
O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Pois

não, Exce lên cia.
A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – No bre Se -

na dor José Ser ra, não po de ria de i xar de le var a mi nha 
so li da ri e da de a V. Exª e di zer do pra zer de es tar hoje
aqui pres tan do um de po i men to como os de ma is. É
hon ro so para um po lí ti co ser re co nhe ci do pela sua le -
al da de, com pe tên cia e hon ra dez até por seus ad ver -
sá ri os, e é o que es ta mos acom pa nhan do nes ta tar -
de. E eu não po de ria de i xar de fa zer um agra de ci men -
to, por que to das as ve zes que o pro cu rei em seu Mi -
nis té rio, fui sem pre mu i to bem aten di da nas re i vin di -
ca ções do meu Esta do de Ro ra i ma. Le van do em con -
si de ra ção a pro por ci o na li da de, meu Esta do foi um
dos que mais re ce beu de V. Exª não só re cur sos para
hos pi ta is, uni da des mó ve is de sa ú de, como me di ca -
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men tos e sa ne a men to bá si co. Lá qua se não exis tia
es go tos e ser vi ços de dre na gem. Se hoje te mos, de -
ve mos ao re co nhe ci men to e à sen si bi li da de de V. Exª. 
É um pra zer acom pa nhar um ho mem pú bli co de sua
en ver ga du ra. Em ne nhum mo men to, mes mo no se -
gun do tur no, quan do os in di ca do res já mos tra vam
que se ria ele i to o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, 
em meus co mí ci os, tra ba lhan do para o Go ver na dor
Oto mar Pin to, ja ma is de i xei de pe dir voto para V. Exª.
Qu es ti o na da por al guns pou cos por que con ti nu a va
pe din do vo tos, quan do a ten dên cia era a vi tó ria de
Lula, res pon dia: sou o tipo de pes soa que não sabe
re ce ber sem re tri bu ir. Ti nha dois com pro mis sos com
V. Exª: o pes so al, pelo aten di men to ao nos so Esta do,
e o par ti dá rio. Cre io que hoje sua des pe di da é tem po -
rá ria, por que, como ou vi mos até dos Se na do res do
PT, V. Exª não fi ca rá fora. Po de rá, no pri me i ro ano, ter
um ou tro des ti no, mas, pelo com pro mis so que teve
para com o nos so País, pelo de sem pe nho que teve à
fren te de dois Mi nis té ri os, prin ci pal men te no da Sa ú -
de, como De pu ta do Fe de ral e como Se na dor, te nho
cer te za de que será con vi da do a com par ti lhar e pros -
se guir seu belo tra ba lho. Mu i ta sor te, mu i tas fe li ci da -
des! Que Deus lhe acom pa nhe sem pre!

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i -
to obri ga do, sin ce ra men te, Se na do ra Mar lu ce Pin to.

Ro ra i ma, Ama pá, Acre re ce be ram um apo io
mais do que pro por ci o nal ao res to do Bra sil do Mi nis -
té rio da Sa ú de, mas não como fa vor, como obri ga ção, 
foi para a re cu pe ra ção da de fa sa gem exis ten te. V.
Ex.ª foi uma das pes so as que co la bo rou para que
essa ten dên cia se trans for mas se em ação prá ti ca do
Mi nis té rio. Mu i to obri ga do.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – V. Exª me
con ce de um apar te, Se na dor José Ser ra?

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Tem
a pa la vra V. Exª.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – No bre
Se na dor, tam bém que ro fa zer coro com to dos aque -
les Co le gas que já enal te ce ram as qua li da des do Se -
na dor José Ser ra. V. Exª pres tou um gran de ser vi ço à
Na ção bra si le i ra. Qu e ro, aqui, tes te mu nhar como Se -
na dor, como ci da dão e, prin ci pal men te, como mé di co. 
Os avan ços al can ça dos no Mi nis té rio da Sa ú de fo ram 
al ta men te be né fi cos para toda a po pu la ção bra si le i ra.
E gos ta ria, para não ser pro li xo, ape nas de des ta car
dois itens: a im plan ta ção de fi ni ti va da po lí ti ca de ge -
né ri cos no País, ini ci a da ain da no Go ver no de Ita mar
Fran co, quan do era Mi nis tro o que ri do Ja mil Had dad,
mas V. Exª foi quem im plan tou essa po lí ti ca que tem
be ne fi ci a do so bre tu do a po pu la ção mais po bre do

País; e seu en fren ta men to na ques tão po lê mi ca que
diz res pe i to à pa ten te dos re mé di os da Aids. Nes se
pon to V. Exª ga nhou o ce ná rio po lí ti co in ter na ci o nal. E 
foi lou va do, que ro crer, so bre tu do nos pa í ses que
mais ne ces si tam des ses me di ca men tos para aten der
a sua po pu la ção. Por tan to, emi nen te Se na dor José
Ser ra, de se jo di zer que V. Exª foi um ex ce len te au xi li ar 
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, tan to no
Mi nis té rio do Pla ne ja men to quan to, e so bre tu do, no
Mi nis té rio da Sa ú de. V. Exª é uma re fe rên cia na ci o nal. 
Te nho dito isso a to dos os meus ami gos. Se ria, sem
som bra de dú vi da, um gran de Pre si den te da Re pú bli -
ca. E, quem sabe, ain da o será.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Car los Pa tro cí nio. Mu i to obri ga -
do pela ge ne ro si da de de suas pa la vras. De se jo re gis -
trar a to dos que o apo io de V. Exª no Se na do Fe de ral à 
po lí ti ca do Mi nis té rio da Sa ú de foi fun da men tal no
sen ti do de que nos sos pro je tos e nos sa po lí ti ca pu -
des sem ser apro va dos nes ta Casa, tor nan do-se re a li -
da de. Mu i to obri ga do. Te re mos sem pre essa dí vi da
para com V. Exª.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – V. Exª me
per mi te um apar te, no bre Se na dor José Ser ra?

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Pois
não, no bre Se na dor José Agri pi no.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na dor
José Ser ra, em po lí ti ca, há co i sas que são de fi ni ti vas
e ou tras que não são. As vi tó ri as e as der ro tas não
são de fi ni ti vas; de fi ni ti vo é o con ce i to. Esse, sim, é o
que fica. Ele i ção se ga nha e se per de; per de-se ago ra
e ga nha-se na fren te. E o con ce i to, quan do se per de,
per de-se de fi ni ti va men te. E V. Exª se des pe de cir -
cuns tan ci al men te des ta Casa, mas se des pe de, e
está vis to pe los apar tes que aqui fo ram pro fe ri dos,
com seu con ce i to in te i ro. V. Exª aca bou de dis pu tar a
ele i ção para Pre si den te da Re pú bli ca, e dis pu tou du -
ra men te com o PT. Vo tei em V. Exª, per di como V. Exª.
Mas até os que fa zem o PT o elo gi a ram, ates tan do o
seu con ce i to de ho mem pú bli co, de qua dro, de que o
Bra sil não pode pres cin dir. Não pode pres cin dir por
quê? Pelo exem plo de vida. Se na dor José Ser ra, de i -
xa-me ser fran co e sin ce ro, até por que so mos ami gos
de mu i to tem po, aju da mo-nos mu tu a men te e cre io
que te nho o di re i to de lhe di zer que há aque les que o
acham sim pá ti co e os que não o acham sim pá ti co; há
os que o acham aten ci o so e os que não o acham
aten ci o so. Mas não co nhe ço quem não o con si de re
co ra jo so, com pe ten te e ho nes to. Não co nhe ço. Essa
é a mar ca do seu con ce i to, de um ho mem que bri lhou
ao lon go de toda a vida pú bli ca, como Mi nis tro do Pla -
ne ja men to, como Cons ti tu in te, como Se na dor, como
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Mi nis tro da Sa ú de – es co lhi do o me lhor Mi nis tro da
Sa ú de do mun do. Fico ima gi nan do as di fi cul da des
que V. Exª deve ter en fren ta do para do brar in te res ses
e im plan tar a po lí ti ca de fa bri ca ção de ge né ri cos no
Bra sil. Só um Mi nis tro com for ça e cre di bi li da de pe -
ran te a so ci e da de, pe ran te o Pre si den te da Re pú bli -
ca, fa ria o que V. Exª fez. E pode es tar cer to de que V.
Exa é o res pon sá vel por uma das me lho res mar cas
no cam po so ci al do Go ver no do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so. Pre ci sa va di zer-lhe isso na hora
em V. Exª se des pe de, re pi to, cir cuns tan ci al men te
des ta Casa, por que te nho cer te za de que o povo do
Bra sil não vai que rer vê-lo fora da po lí ti ca. Ou tros em -
ba tes vi rão, e, pelo meu de se jo, V. Exª vol ta rá à cena
po lí ti ca, de pre fe rên cia nes ta Casa do Con gres so Na -
ci o nal. Que Deus o pro te ja!

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Agri pi no. So mos ami gos há mu i -
to tem po, te mos um em re la ção ao ou tro res pe i to,
ami za de, mas que ro lhe di zer que suas pa la vras, hoje
à tar de, para mim, são es pe ci al men te gra ti fi can tes.

Mu i to obri ga do. Obri ga do, mes mo.
O SR. NIVALDO KRÜGER (PMDB – PR) – Se -

na dor José Ser ra, V. Exª con ce de-me um apar te?
O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) –Tem

a pa la vra V. Exª, Se na dor Ni val do Krü ger.
O Sr. Ni val do Krü ger (PMDB – PR) – Se na dor

José Ser ra, não po de ria de i xar de as so ci ar-me às
ma ni fes ta ções de apo io, de ad mi ra ção e de apla u so à 
ação do Mi nis tro, do Se na dor, do ho mem pú bli co. Qu -
e ro fa zer esta ma ni fes ta ção em res pe i to e em so li da ri -
e da de à atu a ção de V. Exª e, de for ma mu i to es pe ci al,
ao exem plo que V. Exª dá à Na ção bra si le i ra. Falo de
seu com por ta men to dig no, sé rio, hon ra do e de seu
ca rá ter. Uma Na ção é fe i ta ba si ca men te por ho mens
de ca rá ter. Te nho, nes te mo men to, a in cum bên cia de
trans mi tir a V. Exª o teor de um te le fo ne ma que aca bo
de re ce ber do in te ri or do Pa ra ná nos se guin tes ter -
mos: “Trans mi ta um abra ço ao Se na dor José Ser ra.
Esta mos aqui emo ci o na dos. Qu e ro que V. Exª seja o
por ta dor des sa emo ção.” Tive o pri vi lé gio, em meu pri -
me i ro dia de Se na do, de ouvi-lo. Pa ra béns, Se na dor
José Ser ra. Mi nha ad mi ra ção.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Ni val do Krü ger.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, Se na dor José Ser ra, o Ple ná rio fa lou
pela Mesa. Tive a gra ta sa tis fa ção, a gran de ale gria
mes mo de co nhe cê-lo mais re cen te men te, mas co -
nhe cia sua his tó ria, co nhe cia sua tra je tó ria. E co nhe -
cia de V. Exª só a tra je tó ria po lí ti ca, não a sua tra je tó -

ria ad mi nis tra ti va. Sa bia de sua luta em fa vor das li -
ber da des pú bli cas do País, con tra a di ta du ra, em fa -
vor da re de mo cra ti za ção na ci o nal, em fa vor das di re -
tas. Sa bia que V. Exª, por essa luta, pa gou o pre ço do
exí lio, sa bia do seu com por ta men to no exí lio.

Mas, quan do o co nhe ci pes so al men te, V. Exª já
es ta va no Mi nis té rio do Pla ne ja men to e, aí, co nhe ci
uma ou tra fa ce ta de V. Exª. Co nhe ci o José Ser ra bom
ad mi nis tra dor, com pe ten te, ca paz. Ínte gro eu já sa bia
que era.

No Mi nis té rio do Pla ne ja men to, in clu si ve, uma
vez cha ma do até por V. Exª que, mu i to éti co, pe dia,
como Mi nis tro do Pla ne ja men to, a nós, po lí ti cos, que
o aju dás se mos na que la Pas ta, numa obra que V. Exª
sa bia ser do in te res se de São Pa u lo, do Mato Gros so
do Sul e do Bra sil, e que está lá hoje. Re fi ro-me à Fer -
ro Nor te. Foi um dos pri me i ros en con tros que tive com 
V. Exª. Dali para cá, a ad mi ra ção sem pre au men tou.

Sem pre ouvi tam bém fa lar, Se na dor José Ser ra, 
que não há nin guém in subs ti tu í vel, mas, que ro di -
zer-lhe que fará mu i ta fal ta aqui, no Se na do da Re pú -
bli ca, mu i ta fal ta mes mo. Mas, com cer te za, ela será
com pen sa da, por que seu es pí ri to pú bli co não per mi ti -
rá a V. Exª uma aco mo da ção. Mes mo sem man da to, V. 
Exª con ti nu a rá a tra je tó ria de de fen der os in te res ses
do nos so País e de lu tar para uma me lhor qua li da de
de vida para a nos sa gen te, tal qual V. Exª fez quan do
Mi nis tro da Sa ú de, pon ti fi can do já aí, não só no ce ná -
rio na ci o nal, mas tam bém no in ter na ci o nal. Qu e ro
que V. Exª re ce ba os cum pri men tos da Mesa e os
meus, de for ma mu i to efu si va. Mu i to obri ga do.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Mu i -
to obri ga do, Pre si den te Ra mez Te bet. Nós já nos dá -
va mos bem, mas que ro di zer que a mi nha ad mi ra ção
por V. Exª cres ceu mu i to quan do acom pa nhei o tra ba -
lho que fez nes ta Casa, por sua ca pa ci da de de li de -
ran ça, com cor di a li da de, com pre en são e fir me za.

Saio da qui sa ben do que vol tou do Mato Gros so
do Sul um gran de Se na dor, com o man da to re no va do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O que é
isso? Obri ga do.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Com 
mu i ta sa tis fa ção. E, por meio de V. Exª, que ro aqui ex -
pres sar a to dos que sen ti rei mu i ta fal ta des ta Casa e
das pes so as.

Como eu dis se no meu dis cur so, eu pre ten dia
fa zer um ba lan ço, mas per ce bi que, mais que um pon -
to de che ga da, o meu dis cur so de hoje e as ma ni fes -
ta ções que re ce bi aqui re pre sen tam um pon to de par -
ti da. Para onde, qual o fu tu ro, os ou tros é que di rão.

Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pro je to de lei do Se na do que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
 Nº 270, DE 2002

Alte ra o art. 1º da Lei nº 8.427, de
1992, vi san do à cri a ção de equa li za ção
para ma nu ten ção de con tas ban cá ri as de 
mini e pe que nos pro du to res ru ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 

1992, pas sa a vi go rar acres ci do do in ci so III:

Art. 1º ...................................................
..............................................................
III – equa li za ção para ma nu ten ção de

con tas ban cá ri as de mini e pe que nos pro du -
to res ru ra is to ma do res de em prés ti mos do
cré di to ru ral.

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

Art. 2º Ca be rá ao Con se lho Mo ne tá rio Na ci o -
nal de ci dir a res pe i to das de fi ni ções, con di ções e
pro ce di men tos ne ces sá ri os para a im plan ta ção da
sub ven ção eco nô mi ca de que tra ta o ar ti go an te ri or.

Art. 3º Os re cur sos ne ces sá ri os ao cum pri men -
to des ta lei de vem cons tar do Orça men to Ge ral da
União para o Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio,
para o Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci -
men to, para as Ope ra ções Ofi ci a is de Cré di to, ou
para os Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do
Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te, con for me o tipo de
fi nan ci a men to que o mu tuá rio con tra ir pe ran te os
ban cos ofi ci a is fe de ra is e os ban cos co o pe ra ti vos.

Art. 4º A equa li za ção para ma nu ten ção de con -
tas ban cá ria, du ran te o pe río do que a ope ra ção de
em prés ti mo per ma ne cer em ser, só será de vi da se o
mu tuá rio es ti ver adim plen te com to das as obri ga ções
fi nan ce i ras as su mi das no âm bi to do Sis te ma Na ci o -
nal de Cré di to Ru ral.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor trin ta dias a par tir
da data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A re du ção de trans fe rên ci as in fla ci o ná ri as após
a es ta bi li za ção da eco no mia ad vin da com o Pla no
Real pro vo cou uma for te re es tru tu ra ção do Sis te ma
Fi nan ce i ro Na ci o nal.

Após o Pro gra ma de Incen ti vo à Re du ção do
Se tor Pú bli co Esta du al na Ati vi da de Ban cá ria
(PROES) e o Pro gra ma de Estí mu lo à Re es tru tu ra ção 
e ao For ta le ci men to do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal
(PROER), as ins ti tu i ções fi nan ce i ras pro cu ra ram re -
du zir o grau de ala van ca gem e, tam bém, au men tar a
por cen ta gem de pro vi sões para li qui da ção de cré di -
tos du vi do sos.

Com efe i to, as ins ti tu i ções fi nan ce i ras pro cu -
ra ram, por um lado, me lho rar a ges tão dos re cur sos
vi san do in clu si ve à re du ção da ina dim plên cia e, por
ou tro, con tro lar de for ma mais di li gen te seus cus -
tos.

No âm bi to des sa úl ti ma me di da, as ins ti tu i -
ções ban cá ri as, so bre tu do as pú bli cas, pro cu ra ram
im plan tar sis te mas mais efi ca zes de co bran ça e
con tro le de cus tos de ma nu ten ção dos ser vi ços
ban cá ri os.

No en tan to, ob ser va-se que o se tor dos mini e
dos pe que nos pro du to res ru ra is so freu so bre ma ne i ra
com es sas me di das.

Como é de co nhe ci men to pú bli co, o se tor agro -
pe cuá rio en fren ta ele va dos ris cos ine ren tes ao modo
pro du ti vo e vem so fren do sis te ma ti ca men te com a
po lí ti ca de ju ros e de ga ran tia de pre ços, so bre tu do
para mini e pe que nos pro du to res ru ra is, ain da mais
os de base fa mi li ar.

A re gu la men ta ção da co bran ça de ta ri fas ban -
cá ri as ge rou para esse seg men to uma di fi cul da de a
mais para pa ga men to de seus com pro mis sos. Além
dos ju ros, os mu tuá ri os pas sa ram a ar car com as des -
pe sas ban cá ri as que che gam a mais de 4% ao ano
para cer tos ti pos de em prés ti mo a mini e pe que nos
pro du to res.

Des ta ca-se que re cen te men te o cres ci men to
dos fi nan ci a men tos ru ra is na rede ban cá ria foi sig -
ni fi ca ti vo. Se gun do in for ma ções do Ban co do Bra -
sil, em 1994, 15% da pro du ção na ci o nal eram fi -
nan ci a dos pe los ban cos. Atu al men te, 28% da pro -
du ção bra si le i ra têm fi nan ci a men to ban cá rio. Nes -
ses nú me ros es tão in clu í dos os em prés ti mos no
âm bi to da agri cul tu ra fa mi li ar e dos pe que nos pro -
du to res.

Assim, o pre sen te pro je to tem por fi na li da de a
cri a ção da equa li za ção para ma nu ten ção de con tas
ban cá ri as de mini e pe que nos pro du to res ru ra is to -
ma do res de em prés ti mos do cré di to ru ral de ban cos 
ofi ci a is fe de ra is e co o pe ra ti vos.

Vi san do não ca u sar de se qui lí bri os no Sis te ma
Fi nan ce i ro Na ci o nal, pro põe-se que os cus tos des sa
sub ven ção eco nô mi ca se jam con si de ra dos no or ça -
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men to ge ral da união uma vez que é no tó rio o fato de
a cre di bi li da de e o grau de de sen vol vi men to do sis te -
ma fi nan ce i ro se rem es sen ci a is para o cres ci men to
do país.

Acre di tan do que a pro po si ção con tri bu i rá para
se fa zer jus ti ça aos mini e pe que nos pro du to res ru ra is 
que en fren tam ele va do cus to ao re cor rer ao sis te ma
fi nan ce i ro, mais ain da após a es ta bi li za ção eco nô mi -
ca, es ta mos con fi an tes que a ma té ria con ta rá com o
va li o so apo io dos mem bros do Con gres so Na ci o nal.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Mo re i ra Men des.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pro je to 
será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe ten te.
Sua tra mi ta ção dar-se-á a par tir de 17 de fe ve re i ro do
pró xi mo ano.

So bre a mesa, pro je to re ce bi do 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 Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 771, DE 2002

(Nº 2.660/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Dis põe so bre a re mu ne ra ção dos
mem bros do Con gres so Na ci o nal du ran -
te a 52ª Le gis la tu ra.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Até que seja apro va da a lei de ini ci a ti va

con jun ta de que tra ta o art. 48, XV, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, a re mu ne ra ção dos Mem bros do Con gres so
Na ci o nal cor res pon de rá à ma i or re mu ne ra ção per ce -
bi da, a qual quer tí tu lo, por Mi nis tro do Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral, in clu í das as re la ti vas ao exer cí cio de ou -
tras atri bu i ções cons ti tu ci o na is, e se cons ti tu i rá de
sub sí dio fixo, va riá vel e adi ci o nal.

§ 1º Na apli ca ção do dis pos to no ca put, fi cam
man ti dos os cri té ri os de pa ga men to e a pro por ção en -
tre sub sí di os fi xos e va riá ve is e adi ci o nal fi xa da pelo
De cre to Le gis la ti vo nº 7, de 1995, cuja vi gên cia foi
pror ro ga da pelo De cre to Le gis la ti vo nº 7, de 1999.

§ 2º As Me sas do Se na do Fe de ral e da Câ ma ra
dos De pu ta dos re gu la rão, em ato con jun to, a apli ca -
ção des te de cre to le gis la ti vo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos fi nan ce i -
ros a par tir de 10 de fe ve re i ro de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pro je to 
será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

So bre a mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lida a se guin te:

COMUNICAÇÃO

Em vir tu de de ter sido ele i to go ver na dor do
Esta do do Ce a rá, co mu ni co, nos ter mos do art. 29 do
Re gi men to Inter no, a mi nha re nún cia ao man da to de
Se na dor da Re pú bli ca, a par tir des ta data.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A re nún -
cia do Se na dor Lú cio Alcân ta ra tem am pa ro re gi men -
tal e se tor na rá ir re tra tá vel de po is de sua pu bli ca ção
no Diá rio do Se na do Fe de ral.

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 751, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do art. 222 do Re gi men to
Inter no, seja apre sen ta do pelo Se na do Fe de ral voto
de apla u sos e con gra tu la ções ao jo ga dor de fu te bol,
Ro nal do Na zá rio, o Ro nal di nho.

Jus ti fi ca ção

O jo ga dor de fu te bol, Ro nal do Na zá rio, o Ro -
nal di nho, tor nou-se uma das mais im por tan tes per -
so na li da des do Bra sil e a nos sa prin ci pal re fe rên cia
es por ti va no mun do. Atle ta con sa gra do pe los seus
mé ri tos e ha bi li da des in con tes tá ve is, Ro nal do tam -
bém tem sido, fora de cam po, um exem plo para os
nos sos jo vens, man ten do a sua pos tu ra hu mil de e
em pres tan do o seu pres tí gio e o seu ca ris ma a inú -
me ras ini ci a ti vas so ci a is, a prin ci pal de las li ga da ao
Fun do das Na ções Uni das para a Infân cia e a Ado -
les cên cia, o Uni cef.

Ago ra, ao ser es co lhi do pela Fifa como o me lhor
jo ga dor do mun do pela ter ce i ra vez, fe i to úni co na his -
tó ria do fu te bol, Ro nal do vê co ro a do não ape nas as
suas qua li da des como jo ga dor, mas seu es for ço e
sua per sis tên cia para sair do cal vá rio de con tu sões
que o acom pa nha des de a fi nal da Copa do Mun do de 
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1998. Além do prê mio da Fifa, Ro nal do con quis tou to -
dos os prê mi os im por tan tes de 2002, não de i xan do
dú vi das de que é hoje, de fato, o me lhor jo ga dor do
mun do e um dos ma i o res atle tas do sé cu lo.

O prê mio da Fifa é o mais im por tan te por que se
tra ta de uma ele i ção fe i ta com o voto de 148 tre i na do -
res de se le ções. Ou seja, uma es co lha fe i ta por quem
mais en ten de de fu te bol no pla ne ta. O pla car da ele i -
ção, di vul ga do on tem na so le ni da de de pre mi a ção em 
Ma drid, na Espa nha, não de i xa mar gem para dú vi -
das. Ro nal do ob te ve 387 pon tos con tra ape nas 171
pon tos do se gun do co lo ca do, o go le i ro Oli ver Kahn,
da Ale ma nha.

Além do prê mio con ce di do pela Fifa, a Bola de
Ouro como me lhor do mun do, Ro nal do re ce beu di ver -
sas ou tras con de co ra ções este ano.

– Bola de Ouro por ter sido o ar ti lhe i ro da Copa
do Mun do.

– Tro féu Onze de Ouro, da re vis ta fran ce sa
Onze Mon di al.

– Bola de Ouro como me lhor jo ga dor da Eu ro pa, 
con ce di da pela re vis ta Fran ce Fo ot ball.

– Per so na li da de es tran ge i ra do ano, ele i to pela
rede de te le vi são BBC, de Lon dres.

– Me lhor Atle ta do Ano, ele i to pela Aca de mia
Fran ce sa de Espor tes.

– Me lhor jo ga dor do ano, es co lhi do pela re vis ta
in gle sa WorI ci Soc cer.

– E me lhor jo ga dor do Cam pe o na to Mun di al
lnter clu bes.

To dos es ses prê mi os não vi e ram por aca so. As
con quis tas de Ro nal do em 2002 fo ram ex tra or di ná ri -
as. Cam peão do Mun do pela se le ção bra si le i ra e ar ti -
lhe i ro da Copa com oito gols. Além dis so, Cam peão
do Mun do no Mun di al lnter clu bes, pelo Real Ma drid,
da Espa nha.

Tra ta do pela im pren sa como Fe nô me no, Ro nal -
do mos trou ao mun do nos úl ti mos qua tro anos que,
aci ma de tudo, é um fe nô me no de de ter mi na ção, e
for ça de von ta de. Des de a Copa de 98, quan do já so -
fria de ten di ni te no jo e lho, vi veu pro ble mas sé ri os,
teve que su pe rar com mu i to es for ço.

Em no vem bro de 99, Ro nal do se ma chu ca gra -
ve men te num jogo da Inter de Mi lão, seu clu be na
épo ca, o que o le vou a fa zer a pri me i ra ci rur gia em Pa -
ris.

Após cin co me ses, vol ta a jo gar, mas atua ape -
nas seis mi nu tos e rom pe o ten dão pa te lar. Nes se
mo men to, qua se to das as pre vi sões da vam como
cer to o fim da car re i ra de Ro nal do.

Ele é no va men te ope ra do e fica um ano sem tre -
i nar. Após 17 me ses, vol ta a par ti ci par de um jogo ofi -
ci al pela Inter e tem atu a ção dis cre ta. Em se gui da, do -
res mus cu la res o afas tam no va men te de jo gos de seu 
clu be. Mes mo as sim, o tre i na dor Luiz Fe li pe Sco la ri
apos ta na sua re cu pe ra ção e o con vo ca para a Copa
de 2002. Uma de ci são que se mos trou ab so lu ta men te 
acer ta da.

Pela sua bri lhan te car re i ra como jo ga dor de fu -
te bol, pe los seus exem plos den tro e fora de cam po
como per so na li da de pú bli ca, pelo or gu lho que pro -
por ci o na a to dos os bra si le i ros, é que apre sen to este
re que ri men to de Voto de Apla u so ao me lhor jo ga dor
de fu te bol do mun do, o bra si le i ro Ro nal do Na zá rio, ou
como se mos tra hoje mais apro pri a do: Ro nal do, o Fe -
nô me no.

Ao apro var esta pro po si ção, o Se na do Fe de ral
es ta rá pres tan do uma jus ta ho me na gem a uma das
mais im por tan tes per so na li da des bra si le i ras de to dos 
os tem pos.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2002.  –
Se na dor Maguito Vi le la.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
dor Ma gui to Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria de en ca mi nhar a vo ta ção des se 
re que ri men to. 

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

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Se
V. Exª en ten der que deva ser fe i to de po is, aca to sua
de ci são. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re -
que ri men to é tão jus to que me per mi to di zer a V. Exª 
que a Casa o con si de ra apro va do e en ca mi nha rá o
voto de apla u so e con gra tu la ções ao jo ga dor de fu -
te bol Ro nal do Na zá rio, o Ro nal di nho.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, agra de ço mu i to a V. Exª, mas gos ta ria
de po der en ca mi nhá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sim, V.
Exª tem a pa la vra por cin co mi nu tos. 

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. 
Pre si den te, Srªs. e Srs Se na do res, es tou apre sen -
tan do hoje ao Ple ná rio do Se na dor Fe de ral um re -
que ri men to de Voto de Apla u so ao jo ga dor Ro nal do
Na zá rio, o nos so Ro nal di nho, que on tem foi ele i to
pela Fifa o me lhor jo ga dor de fu te bol do mun do.
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Ro nal do Na zá rio tor nou-se uma das mais im -
por tan tes per so na li da des do Bra sil e nos sa prin ci pal
re fe rên cia es por ti va mun di al. Atle ta con sa gra do pe los 
seus mé ri tos e ha bi li da des in con tes tá ve is, Ro nal do
tam bém tem sido fora de cam po um exem plo para os
nos sos jo vens, man ten do a sua pos tu ra hu mil de e
em pres tan do o seu pres tí gio e ca ris ma a inú me ras
ini ci a ti vas so ci a is. A prin ci pal de las, Sr. Pre si den te, li -
ga da ao Fun do das Na ções Uni das para a Infân cia e a 
Ado les cên cia, o Uni cef. Ulti ma men te, na Espa nha,
Ro nal do tem fe i to do a ções a obras de ca ri da de, o que 
me re ce a aten ção de to dos os jo vens bra si le i ros.

Ago ra, ao ser es co lhi do pela Fifa como o me lhor
jo ga dor do mun do pela ter ce i ra vez, fe i to úni co na his -
tó ria do fu te bol, Ro nal do vê co ro a do não ape nas as
suas qua li da des como jo ga dor, mas seu es for ço e
sua per sis tên cia para sair do cal vá rio de con tu sões
que o acom pa nha des de a fi nal da Copa do Mun do de 
1998. Além do prê mio da Fifa, Ro nal do con quis tou to -
dos os prê mi os im por tan tes de 2002 con ce di dos a um 
jo ga dor, não de i xan do dú vi das de que é, de fato, o
me lhor do mun do e um dos ma i o res do sé cu lo.

O prê mio da Fifa é o mais im por tan te por que se
tra ta de uma ele i ção fe i ta com o voto de 148 téc ni cos
de se le ções, ou seja, uma es co lha fe i ta por quem
mais en ten de de fu te bol no mun do. O pla car da ele i -
ção, di vul ga do on tem na so le ni da de de pre mi a ção em 
Ma drid, na Espa nha, não de i xa dú vi da. Ro nal do ob te -
ve 387 pon tos, con tra 171 do se gun do co lo ca do, o go -
le i ro Oli ver Kahn, da Ale ma nha.

Além do prê mio con ce di do pela Fifa, a Bola de
Ouro, como me lhor do mun do, Ro nal do já ha via re ce -
bi do di ver sas ou tras con de co ra ções: Bola de Ouro
por ter sido o ar ti lhe i ro da Copa do Mun do; Tro féu
Onze de Ouro, da re vis ta fran ce sa Onze Mon di al;
Bola de Ouro como me lhor jo ga dor da Eu ro pa, con ce -
di da pela re vis ta Fran ce Fo ot ball; per so na li da de es -
tran ge i ra do ano, ele i to pela rede de te le vi são BBC,
de Lon dres; me lhor atle ta do ano, ele i to pela Aca de -
mia Fran ce sa de Espor tes; me lhor jo ga dor do ano,
es co lhi do pela re vis ta in gle sa World Soc cer; e me lhor
jo ga dor do Cam pe o na to Mun di al Inter clu bes.

De for ma, Sr. Pre si den te, que hoje os jor na is do
mun do in te i ro es tam pam a ce le bri da de Ro nal do como
um exem plo para as no vas ge ra ções. E é im por tan te
que o Se na do da Re pú bli ca se ma ni fes te, que a im pren -
sa bra si le i ra –   que tam bém tem dado uma gran de co -
ber tu ra –   ma ni fes te-se, por que Ro nal do é um exem plo
hoje para essa nova ge ra ção de bra si le i ros.

To dos es ses prê mi os não vi e ram por aca so. As
con quis tas fo ram ex tra or di ná ri as. Cam peão do Mun -

do pela se le ção bra si le i ra e ar ti lhe i ro da Copa com
oito gols. Além dis so, Cam peão do Mun do no Mun di al
Inter clu bes, pelo Real Ma drid, da Espa nha.

Tra ta do pela im pren sa como “Fe nô me no”, Ro -
nal do mos trou ao mun do que, aci ma de tudo, é um fe -
nô me no de de ter mi na ção e for ça de von ta de. Des de
a Copa, re pi to, de 1998, quan do já so fria de ten di ni te
no jo e lho, vi veu pro ble mas sé ri os, que teve que su pe -
rar com mu i to es for ço. Em no vem bro de 1999, ma chu -
cou-se gra ve men te, o que o le vou a uma das ci rur gi as 
mais de li ca das.

Após cin co me ses, vol tou a jo gar, vol tou a se
ma chu car, e nes se mo men to qua se to das as pre vi -
sões da vam como cer to o fim da car re i ra des se fe nô -
me no. Por tan to, é um exem plo de de ter mi na ção, de
per sis tên cia e de fé para to dos nós. Por sua bri lhan te
car re i ra, por seus exem plos den tro e fora do cam po
como per so na li da de pú bli ca que hoje di vul ga o Bra sil
no mun do in te i ro, pelo or gu lho que pro por ci o na a to -
dos os bra si le i ros é que apre sen to esse re que ri men to 
de Voto de Apla u so ao me lhor jo ga dor de fu te bol do
mun do, ou, como se mos tra hoje mais apro pri a do:
Ro nal do, o Fe nô me no.

Ao apro var essa pro po si ção, o Se na do Fe de ral
es ta rá pres tan do uma jus ta ho me na gem a uma das
mais im por tan tes per so na li da des bra si le i ras do es -
por te de to dos os tem pos. Por isso, con to com o apo io 
das Srªs. e dos Srs. Se na do res.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo -
ta ção o Re que ri men to nº 751, 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) – So bre a 
mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti. 

São li dos os se guin tes:

Ofi cio nº 1. 025-L-PFL/2002

Bra sí lia, 17 de de zem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 82, de 12 de
de zem bro de 2002, que “dis põe so bre a trans fe rên cia
da União para os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral de par te 
da ma lha ro do viá ria sob ju ris di ção fe de ral, nos ca sos
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que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi den ci as”, em subs ti -
tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vo:

De pu ta do Eli seu Re sen de
De pu ta do Ne u ton Lima

Su plen te:

De pu ta do João Men des
De pu ta do Lael Va rel la

Aten ci o sa men te,   –   De pu ta do Ino cên cio Oli -
ve i ra, Lí der do PFL.

Ofi cio nº 1 027-L-PFL/2002

Bra sí lia, 17 de de zem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 83, de 12 de
de zem bro de 2002, que “dis põe so bre a con ces são
da apo sen ta do ria es pe ci al ao co o pe ra do de co o pe ra -
ti va de tra ba lho ou de pro du ção e dá ou tras pro vi dên -
ci as”, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vo:

De pu ta do Abe lar do Lu pi on
De pu ta da Cel ci ta Pi nhe i ro

Su plen te:

De pu ta do  Fran cis co Co e lho
De pu ta do  La vo i si er Maia

Aten ci o sa men te,   –   De pu ta do Ino cên cio
Oli ve i ra, Lí der do PFL.

OF. PSDB/I/Nº 1.218/2002

Bra sí lia, 18 de de zem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar a subs ti -

tu i ção do De pu ta do Sam pa io Dó ria pelo De pu ta do
Jú lio Se meg hi ni, como mem bro su plen te, na Co mis -
são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li -
za ção.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se rão fe -
i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Me di da Pro vi só -

ria nº 85, de 2002, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio,
em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no va -
lor de R$45.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca”,
será en ca mi nha da, nos ter mos do § 6º do art. 2º da
Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, após o
tér mi no do pra zo para re ce bi men to de emen das.

Fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio de tra -
mi ta ção:

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs. e
Srs. Se na do res, há con sen so das Li de ran ças para
se rem apre ci a das nes ta ses são as se guin tes ma té ri -
as: Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 112, de 2002; Pro je -
tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 690 e 771, de 2002; Pa -
re ce res nºs 1.361, 1.362, 1.363, 1.364 e 1.365 e a
Men sa gem nº 364, de 2002.

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 Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:
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PS-GSE/956/02

Bra sí lia, 17 de de zem 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 31, de 2002, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 66/02), que
“Dis põe so bre a não cu mu la ti vi da de na 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 (PASEP) , nos ca sos que es pe ci fi ca; so bre o pa ga -
men to e o par ce la men to de dé bi tos tri bu tá ri os fe de ra -
is, a com pen sa ção de cré di tos fis ca is, a de cla ra ção
de inap ti dão de ins cri ção de pes so as ju rí di cas, a le -
gis la ção adu a ne i ra, 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.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 31, DE 2002

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 66, de 2002)

Dis põe so bre a não cu mu la ti vi da de
na 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 (PASEP), nos ca sos que es pe ci fi ca;
so bre o pa ga men to e o par ce la men to de
dé bi tos tri bu tá ri os fe de ra is, a com pen sa -
ção de cré di tos fis ca is, a de cla ra ção de
inap ti dão de ins cri ção de pes so as ju rí di -
cas, a le gis la ção adu a ne i ra, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Cobrança não Cumulativa do Pis e do Pa sep
Art. 1º A con tri bu i ção para o PIS/Pa sep tem

como fato ge ra dor o fa tu ra men to men sal, as sim en -
ten di do o to tal das re ce i tas au fe ri das pela pes soa ju rí -
di ca, in de pen den te men te de sua de no mi na ção ou
clas si fi ca ção con tá bil.

§ 1º Para efe i to do dis pos to nes te ar ti go, o to tal
das re ce i tas com pre en de a re ce i ta bru ta da ven da de
bens e ser vi ços nas ope ra ções em con ta pró pria ou
alhe ia e to das as de ma is re ce i tas au fe ri das pela pes -
soa ju rí di ca.

§ 2º A base de cál cu lo da con tri bu i ção para o
PIS/Pa sep é o va lor do fa tu ra men to, con for me de fi ni -
do no ca put.

§ 3º Não in te gram a base de cál cu lo a que se re -
fe re este ar ti go, as re ce i tas:

I – de cor ren tes de sa í das isen tas da con tri bu i -
ção ou su je i tas à alí quo ta zero;

II – não-ope ra ci o na is, de cor ren tes da ven da de
ati vo per ma nen te;

III – au fe ri das pela pes soa ju rí di ca re ven de do ra, 
na re ven da de mer ca do ri as em re la ção às qua is a
con tri bu i ção seja exi gi da da em pre sa ven de do ra, na
con di ção de subs ti tu ta tri bu tá ria;

IV – de ven da dos pro du tos de que tra tam as
Leis nº 9.990, de 21 de ju lho de 2000, nº 10.147, de
21 de de zem bro de 2000, e nº 10.485, de 3 de ju lho
de 2002, ou qua is quer ou tras sub me ti das à in ci dên cia 
mo no fá si ca da con tri bu i ção;

V – re fe ren tes a:
a) ven das can ce la das e aos des con tos in con di -

ci o na is con ce di dos;
b) re ver sões de pro vi sões e re cu pe ra ções de

cré di tos ba i xa dos como per da, que não re pre sen tem
in gres so de no vas re ce i tas, o re sul ta do po si ti vo da
ava li a ção de in ves ti men tos pelo va lor do pa tri mô nio li -
qui do e os lu cros e di vi den dos de ri va dos de in ves ti -
men tos ava li a dos pelo cus to de aqui si ção, que te -
nham sido com pu ta dos como re ce i ta.

Art. 2º Para de ter mi na ção do va lor da con tri bu i -
ção para o PIS/Pa sep apli car-se-á, so bre a base de
cál cu lo apu ra da con for me o dis pos to no art. 1º, a alí -
quo ta de um in te i ro e ses sen ta e cin co cen té si mos
por cen to.

Art. 3º Do va lor apu ra do na for ma do art. 2º a
pes soa ju rí di ca po de rá des con tar cré di tos cal cu la dos
em re la ção a:

I – bens ad qui ri dos para re ven da, ex ce to em re -
la ção às mer ca do ri as e aos pro du tos re fe ri dos nos in -
ci sos III e IV do § 3º do art. 1º;

II – bens e ser vi ços uti li za dos como in su mo na
fa bri ca ção de pro du tos des ti na dos à ven da ou à pres -
ta ção de ser vi ços, in clu si ve com bus tí ve is e lu bri fi can -
tes;

III – ener gia elé tri ca e ser vi ços de te le co mu ni ca -
ção con su mi dos nos es ta be le ci men tos da pes soa ju -
rí di ca;

IV – alu guéis de pré di os, má qui nas e equi pa -
men tos, pa gos a pes soa ju rí di ca, uti li za dos nas ati vi -
da des da em pre sa;

V – des pe sas fi nan ce i ras de cor ren tes de em -
prés ti mos e fi nan ci a men tos de pes soa ju rí di ca, ex ce -
to de op tan te pelo Sis te ma Inte gra do de Pa ga men to
de Impos tos e Con tri bu i ções das Mi cro em pre sas e
das Empre sas de Pe que no Por te (SIMPLES);
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VI – má qui nas e equi pa men tos ad qui ri dos para
uti li za ção na fa bri ca ção de pro du tos des ti na dos à
ven da, bem como a ou tros bens in cor po ra dos ao ati -
vo imo bi li za do;

VII – edi fi ca ções e ben fe i to ri as em imó ve is de
ter ce i ros, quan do o cus to, in clu si ve de mão-de-obra,
te nha sido su por ta do pela lo ca tó ria;

VIII – bens re ce bi dos em de vo lu ção, cuja re ce i ta 
de ven da te nha in te gra do fa tu ra men to do mês ou de
mês an te ri or, e tri bu ta da con for me o dis pos to nes ta
Lei.

§ 1º O cré di to será de ter mi na do me di an te a apli -
ca ção da alí quo ta pre vis ta no art. 20 so bre o va lor:

I – dos itens men ci o na dos nos in ci sos I e II, ad -
qui ri dos no mês;

II – dos itens men ci o na dos nos in ci sos III a V, in -
cor ri dos no mês;

III – dos en car gos de de pre ci a ção e amor ti za -
ção dos bens men ci o na dos nos in ci sos VI e VII, in cor -
ri dos no mês;

IV – dos bens men ci o na dos no in ci so VIII, de vol -
vi dos no mês.

§ 2º Não dará di re i to a cré di to o va lor de
mão-de-obra paga a pes soa fí si ca.

§ 3º O di re i to ao cré di to apli ca-se, ex clu si va -
men te, em re la ção:

I – aos bens e ser vi ços ad qui ri dos de pes soa ju -
rí di ca do mi ci li a da no País;

II – aos cus tos e des pe sas in cor ri dos, pa gos ou
cre di ta dos a pes soa ju rí di ca do mi ci li a da no País;

III – aos bens e ser vi ços ad qui ri dos a aos cus tos 
e des pe sas in cor ri dos a par tir do mês em que se ini ci -
ar a apli ca ção do dis pos to nes ta Lei.

§ 4º O cré di to não apro ve i ta do em de ter mi na do
mês po de rá sê–lo nos me ses sub se qüen tes.

§ 5º Sem pre ju í zo do apro ve i ta men to dos cré di -
tos apu ra dos ria for ma des te ar ti go, as pes so as ju rí di -
cas que pro du zam ou co mer ci a li zem mer ca do ri as de
ori gem ani mal ou ve ge tal clas si fi ca das nos ca pí tu los
2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos có di gos 0504.00, 0710, 0712
a 0714, 1507 a 1514, 1515.2, 1516.20.00, 1517,
1701.11.00, 1701.99.00, 17.02.90.00, 1803,
1804.00.00, 1805.00.00, 2009, 2101.11.10 e
2209.00.00, to dos da No men cla tu ra Co mum do Mer -
co sul, des ti na dos à ali men ta ção hu ma na ou ani mal,
po de rão de du zir da con tri bu i ção para o PIS/Pa sep,
de vi da em cada pe río do de apu ra ção, cré di to pre su -

mi do, cal cu la do so bre o va lor dos bens e ser vi ços re -
fe ri dos no in ci so II do ca put, ad qui ri dos, no mes mo
pe río do, de pes so as fí si cas re si den tes no País.

§ 6º Re la ti va men te ao cré di to pre su mi do re fe ri -
do no § 5º.

I – seu mon tan te será de ter mi na do me di an te
apli ca ção, so bre o va lor das men ci o na das aqui si ções, 
de alí quo ta cor res pon den te a se ten ta por cen to da -
que la cons tan te do art. 2º;

II – o va lor das aqui si ções não po de rá ser su pe -
ri or ao que vier a ser fi xa do, por es pé cie de bem ou
ser vi ço, pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral.

§ 7º Na hi pó te se de a pes soa ju rí di ca su je i -
tar–se à in ci dên cia não cu mu la ti va da con tri bu i ção
para o PIS/Pa sep, em re la ção ape nas a par te de suas 
re ce i tas, o cré di to será apu ra do, ex clu si va men te, em
re la ção aos cus tos, des pe sas e en car gos vin cu la dos
a es sas re ce i tas.

§ 8º Obser va das as nor mas a se rem edi ta das
pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, no caso de cus -
tos, des pe sas e en car gos vin cu la dos às re ce i tas re fe -
ri das no § 70 e àque las sub me ti das ao re gi me de in ci -
dên cia cu mu la ti va des sa con tri bu i ção, o cré di to será
de ter mi na do, a cri té rio da pes soa ju rí di ca, pelo mé to -
do de:

I – apro pri a ção di re ta, in clu si ve em re la ção aos
cus tos, por meio de sis te ma de con ta bi li da de de cus -
tos in te gra da e co or de na da com a es cri tu ra ção; ou

II – ra te io pro por ci o nal, apli can do-se aos cus tos,
des pe sas e en car gos co muns a re la ção per cen tu al exis -
ten te en tre a re ce i ta bru ta su je i ta à in ci dên cia não cu mu -
la ti va e a re ce i ta bru ta to tal, au fe ri das em cada mês.

§ 9º O mé to do ele i to pela pes soa ju rí di ca será
apli ca do con sis ten te men te por todo o ano ca len dá rio, 
ob ser va das as nor mas a se rem edi ta das pela Se cre -
ta ria da Re ce i ta Fe de ral.

Art. 4º O con tri bu in te da con tri bu i ção para o
PIS/Pa sep é a pes soa ju rí di ca que au fe rir as re ce i tas
a que se re fe re o art. 1º.

Art. 5º A con tri bu i ção para o PIS/Pa sep não in ci -
di rá so bre as re ce i tas de cor ren tes das ope ra ções de:

I – ex por ta ção de mer ca do ri as para o ex te ri or;
II – pres ta ção de ser vi ços para pes soa fí si ca ou

ju rí di ca do mi ci li a da no ex te ri or, com pa ga men to em
mo e da con ver sí vel;

III – ven das a em pre sa co mer ci al ex por ta do ra
com o fim es pe cí fi co de ex por ta ção.
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§ 1º Na hi pó te se des te ar ti go, a pes soa ju rí di ca
ven de do ra po de rá uti li zar o cré di to apu ra do na for ma
do art. 3º para fins de:

I – de du ção do va lor da con tri bu i ção a re co lher,
de cor ren te das de ma is ope ra ções no mer ca do in ter no;

II – com pen sa ção com dé bi tos pró pri os, ven ci dos
ou vin cen dos, re la ti vos a tri bu tos e con tri bu i ções ad mi -
nis tra dos pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, ob ser va -
da a le gis la ção es pe cí fi ca apli cá vel, à ma té ria.

§ 2º A pes soa ju rí di ca que, até o fi nal de cada tri -
mes tre do ano ci vil, não con se guir uti li zar o cré di to
por qual quer das for mas pre vis tas no § 1º, po de rá so -
li ci tar o seu res sar ci men to em di nhe i ro, ob ser va da a
le gis la ção es pe cí fi ca apli cá vel à ma té ria.

Art. 6º O di re i to ao res sar ci men to da con tri bu i ção
para o PIS/Pa sep de que tra tam as Leis nº 9.363, de 16
de de zem bro de 1996, e nº 10.276, de 10 de se tem bro
de 2001, não se apli ca à pes soa ju rí di ca sub me ti da à
apu ra ção do va lor de vi do na for ma dos arts. 2º e 3º

Pa rá gra fo úni co. Re la ti va men te à pes soa ju rí di -
ca re fe ri da no ca put:

I – o per cen tu al re fe ri do no § 1º do art. 2º da Lei
nº 9.363, de 16 de de zem bro de 1996, será de qua tro
in te i ros e qua tro cen té si mos por cen to;

II – o ín di ce da fór mu la de de ter mi na ção do fa tor 
(F), cons tan te do ane xo úni co da Lei nº 10.276, de 10
de se tem bro de 2001, será 0,03.

Art. 7º A em pre sa co mer ci al ex por ta do ra que
hou ver ad qui ri do mer ca do ri as de ou tra pes soa ju rí di -
ca, com o fim es pe ci fi co de ex por ta ção para o ex te ri -
or, que, no pra zo de cen to e oi ten ta dias, con ta do da
data da emis são da nota fis cal pela ven de do ra, não
com pro var o seu em bar que para o ex te ri or, fi ca rá su -
je i ta ao pa ga men to de to dos os im pos tos e con tri bu i -
ções que de i xa ram de ser pa gos pela em pre sa ven -
de do ra, acres ci dos de ju ros de mora e mul ta, de mora 
ou de ofí cio, cal cu la dos na for ma da le gis la ção que
rege a co bran ça do tri bu to não pago.

§ 1º Para efe i to do dis pos to nes te ar ti go, con si de -
ra–se ven ci do o pra zo para o pa ga men to na data em
que a em pre sa ven de do ra de ve ria fazê–lo, caso a ven -
da hou ves se sido efe tu a da para o mer ca do in ter no.

§ 2º No pa ga men to dos re fe ri dos tri bu tos, a em -
pre sa co mer ci al ex por ta do ra não po de rá de du zir, do
mon tan te de vi do, qual quer va lor a tí tu lo de cré di to de
Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI) ou de

con tri bu i ção para o PIS/Pa sep, de cor ren te da aqui si -
ção das mer ca do ri as e ser vi ços ob je to da in ci dên cia.

§ 3º  A em pre sa de ve rá pa gar, tam bém, os im -
pos tos e con tri bu i ções de vi dos nas ven das para o
mer ca do in ter no, caso, por qual quer for ma, te nha ali -
e na do ou uti li za do as mer ca do ri as.

Art. 8º Per ma ne cem su je i tas às nor mas da le -
gis la ção da con tri bu i ção para o PIS/Pa sep, vi gen tes
an te ri or men te a esta Lei, não se lhes apli can do as
dis po si ções dos arts. 1º a 6º:

I – as pes so as ju rí di cas re fe ri das nos §§ 6º, 8º e
9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de no vem bro de
1998 e Lei nº 7.102, de 20 de ju nho de 1983;

II – as pes so as ju rí di cas tri bu ta das pelo im pos to
de ren da com base no lu cro pre su mi do ou ar bi tra do;

III – as pes so as ju rí di cas op tan tes pelo SIMPLES;
IV – as pes so as ju rí di cas imu nes a im pos tos;
V – os ór gãos pú bli cos, as au tar qui as e fun da -

ções pú bli cas fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is, e as
fun da ções cuja cri a ção te nha sido au to ri za da por lei,
re fe ri das no art. 61 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 de 1988;

VI – as pes so as ju rí di cas que im por tem mer ca -
do ri as do ex te ri or e as ven dam no va re jo, di re ta men te
aos con su mi do res fi na is, re la ti va men te ao fa tu ra men -
to ori un do des sas ven das di re tas;

VII – as re ce i tas de cor ren tes das ope ra ções:
a) re fe ri das no in ci so IV do § 3º do art. 1º;
b) su je i tas à subs ti tu i ção tri bu tá ria da con tri bu i -

ção para o PIS/Pa sep;
c) re fe ri das no art. 5º da Lei nº 9.716, de 26 de

no vem bro de 1998;
VIII – as re ce i tas de cor ren tes de pres ta ção de

ser vi ços de te le co mu ni ca ções;
IX – as re ce i tas de cor ren tes de pres ta ção de

ser vi ços das em pre sas jor na lís ti cas e de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens.

Art. 9º As so ci e da des co o pe ra ti vas pa gam a
con tri bu i ção para o PIS/Pa sep à alí quo ta de um por
cen to so bre a fo lha de pa ga men to men sal, re la ti va -
men te às ope ra ções pra ti ca das com as so ci a dos, e à
alí quo ta de ses sen ta e cin co cen té si mos por cen to,
so bre o fa tu ra men to do mês, em re la ção às re ce i tas
de cor ren tes de ope ra ções pra ti ca das com não as so -
ci a dos, con for me dis põe o § 1º do art. 2º da Lei nº
9.715, de 25 de no vem bro de 1998.
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Art. 10. A con tri bu i ção de que tra ta o art. 1º de ve -
rá ser paga até o úl ti mo dia útil da pri me i ra quin ze na do 
mês sub se qüen te ao da ocor rên cia do fato ge ra dor.

Art. 11. A pes soa ju rí di ca con tri bu in te do
PIS/Pa sep, sub me ti da à apu ra ção do va lor de vi do
na for ma do art. 3º, terá di re i to a des con to cor res -
pon den te ao es to que de aber tu ra dos bens de que
tra tam os in ci sos I e II des se ar ti go, ad qui ri dos de
pes soa ju rí di ca do mi ci li a da no País, exis ten tes em
10 de de zem bro de 2002.

§ 1º O mon tan te de cré di to pre su mi do será
igual ao re sul ta do da apli ca ção do per cen tu al de
ses sen ta e cin co cen té si mos por cen to so bre o va -
lor do es to que.

§ 2º O cré di to pre su mi do cal cu la do se gun do o § 1º
será uti li za do em doze par ce las men sa is, igua is e su ces si -
vas, a par tir da data a que se re fe re o ca put des te ar ti go.

§ 3º A pes soa ju rí di ca que, tri bu ta da com base
no lu cro pre su mi do, pas sar a ado tar o re gi me de tri bu -
ta ção com base no lu cro real, terá, na hi pó te se de, em 
de cor rên cia des sa op ção, su je i tar-se à in ci dên cia não 
cu mu la ti va da con tri bu i ção para o PIS/Pa sep , di re i to
a des con to cor res pon den te ao es to que de aber tu ra
dos bens e ao apro ve i ta men to do cré di to pre su mi do
na for ma pre vis ta nes te ar ti go.

Art. 12. Até 31 de de zem bro de 2003, o Po der Exe -
cu ti vo sub me te rá ao Con gres so Na ci o nal pro je to de lei
tor nan do não cu mu la ti va a co bran ça da Con tri bu i ção
para o Fi nan ci a men to da Se gu ri da de So ci al (COFINS).

Pa rá gra fo úni co. O pro je to con te rá tam bém a
mo di fi ca ção, se ne ces sá ria, da alí quo ta da con tri bu i -
ção para o PIS/Pa sep, com a fi na li da de de man ter
cons tan te, em re la ção a pe río dos an te ri o res, a par ce -
la da ar re ca da ção afe ta da pe las al te ra ções in tro du zi -
das por esta lei.

Ou tras Dis po si ções Re la ti vas à Le gis la ção
Tri bu tá ria e Adu a ne i ra

Art. 13. Po de rão ser pa gos até o úl ti mo dia útil de 
ja ne i ro de 2003, em par ce la úni ca, os dé bi tos a que
se re fe re o art. 11 da Me di da Pro vi só ria nº 2.158-35,
de 24 de agos to de 2001, vin cu la dos ou não a qual -
quer ação ju di ci al, re la ti vos a fa tos ge ra do res ocor ri -
dos até 30 de abril de 2002.

§ 1º Para os efe i tos des te ar ti go, a pes soa ju rí di ca
de ve rá com pro var a de sis tên cia ex pres sa e ir re vo gá vel
de to das as ações ju di ci a is que te nham por ob je to os tri -
bu tos a se rem pa gos e re nun ci ar a qual quer ale ga ção de 

di re i to so bre a qual se fun dam as re fe ri das ações.
§ 2º Na hi pó te se de que tra ta este ar ti go, se rão

dis pen sa dos os ju ros de mora de vi dos até ja ne i ro de
1999, sen do exi gi do esse en car go, na for ma do § 4º
do art. 17 da Lei nº 9.779, de 19 de ja ne i ro de 1999, a

par tir do mês:
I – de fe ve re i ro do re fe ri do ano, no caso de fa tos

ge ra do res ocor ri dos até ja ne i ro de 1999;
II – se guin te ao da ocor rên cia do fato ge ra dor,

nos de ma is ca sos.
§ 3º Na hi pó te se des te ar ti go, a mul ta, de mora

ou de ofí cio, in ci den te so bre o dé bi to cons ti tu í do ou
não, será re du zi da no per cen tu al fi xa do no ca put do

art. 6º da Lei nº 8.218, de 29 de agos to de 1991.
§ 4º Para efe i to do dis pos to no ca put, se os dé bi tos

fo rem de cor ren tes de lan ça men to de ofí cio e se en con -
tra rem com exi gi bi li da de sus pen sa por for ça do in ci so III
do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de ou tu bro de 1966, o
su je i to pas si vo de ve rá de sis tir ex pres sa men te e de for ma 
ir re vo gá vel da im pug na ção ou do re cur so in ter pos to.

Art. 14. Os dé bi tos de que tra ta o art. 13, re la ti vos
a fa tos ge ra do res vin cu la dos a ações ju di ci a is pro pos -
tas pelo su je i to pas si vo con tra exi gên cia de im pos to ou
con tri bu i ção ins ti tu í do após 1º de ja ne i ro de 1999 ou
con tra ma jo ra ção, após aque la data, de tri bu to ou con -
tri bu i ção an te ri or men te ins ti tu í do, po de rão ser pa gos

em par ce la úni ca até o úl ti mo dia útil de ja ne i ro de 2003
com a dis pen sa de mul tas mo ra tó ria e pu ni ti vas.

§ 1º Para efe i to des te ar ti go, o con tri bu in te ou o res -
pon sá vel de ve rá com pro var a de sis tên cia ex pres sa e ir -
re vo gá vel de to das as ações ju di ci a is que te nham por ob -
je to os tri bu tos a se rem pa gos na for ma do ca put, e re -
nun ci ar a qual quer ale ga ção de di re i to so bre as qua is se
fun dam as re fe ri das ações.

§ 2º O be ne fí cio de que tra ta este ar ti go so men -
te po de rá ser usu fru í do caso o con tri bu in te ou o res -
pon sá vel pa gue in te gral men te, no mes mo pra zo es ta -
be le ci do no ca put, os dé bi tos nele re fe ri e dos, re la ti -
vos a fa tos ge ra do res ocor ri dos de maio de 2002 até o 
mês an te ri or ao do pa ga men to.

26688 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002222    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26689

    223DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26690 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002224    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26691

    225DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26692 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002226    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26693

    227DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26694 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002228    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26695

    229DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26696 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002230    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26697

    231DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26698 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002232    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26699

    233DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26700 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002234    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26701

    235DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26702 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002236    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26703

    237DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26704 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002238    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26705

    239DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26706 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002240    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26707

    241DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26708 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002242    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26709

    243DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26710 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002244    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26711

    245DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26712 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002246    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26713

    247DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26714 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002248    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26715

    249DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26716 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002250    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26717

    251DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26718 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002252    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26719

    253DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26720 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002254    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26721

    255DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26722 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002256    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26723

    257DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26724 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002258    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26725

    259DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26726 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002260    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26727

    261DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26728 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002262    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26729

    263DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26730 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002264    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26731

    265DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26732 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002266    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26733

    267DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26734 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002268    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26735

    269DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26736 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002270    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26737

    271DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26738 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002272    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26739

    273DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26740 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002274    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26741

    275DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26742 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002276    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26743

    277DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26744 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002278    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26745

    279DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26746 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002280    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26747

    281DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26748 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002282    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26749

    283DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26750 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002284    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26751

    285DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26752 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002286    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26753

    287DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26754 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002288    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26755

    289DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26756 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002290    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26757

    291DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26758 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002292    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26759

    293DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26760 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002294    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26761

    295DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26762 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002296    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26763

    297DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26764 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002298    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26765

    299DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26766 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002300    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26767

    301DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26768 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002302    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26769

    303DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26770 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002304    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26771

    305DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26772 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002306    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26773

    307DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26774 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002308    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26775

    309DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26776 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002310    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26777

    311DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26778 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002312    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26779

    313DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26780 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002314    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26781

    315DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26782 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002316    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26783

    317DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26784 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002318    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26785

    319DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26786 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002320    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26787

    321DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26788 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002322    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26789

    323DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26790 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002324    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26791

    325DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26792 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002326    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26793

    327DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26794 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002328    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26795

    329DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26796 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002330    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26797

    331DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26798 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002332    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26799

    333DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26800 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002334    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26801

    335DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26802 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002336    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26803

    337DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26804 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002338    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26805

    339DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26806 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002340    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26807

    341DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26808 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002342    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26809

    343DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26810 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002344    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26811

    345DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26812 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002346    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  19 26813

    347DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26814 Quinta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro  de 2002

DEZEMBRO 2002348    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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PS-GSE/956/02 

Bra sí lia, 17 de de zem 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

Senhor Secretário,
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 31, de 2002, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 66/02), que
“Dis põe so bre a não cu mu la ti vi da de na 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 (Pa sep), nos ca sos que es pe ci fi ca; so bre o pa ga -
men to e o par ce la men to de dé bi tos tri bu tá ri os fe de ra -
is, a com pen sa ção de cré di tos fis ca is, a de cla ra ção
de inap ti dão de ins cri ção de pes so as ju rí di cas, a le -
gis la ção adu a ne i ra, 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 9.990, DE 21 DE JULHO DE 2000

Pror ro ga o pe río do de trans cri ção
pre vis to na Lei nº 9.478, de 6 de agos to de
1997, que dis põe so bre a po lí ti ca ener gé ti -
ca na ci o nal, as ati vi da des re la ti vas ao mo -
no pó lio o pe tró leo, ins ti tui o Con se lho Na -
ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca e a Agên cia
Na ci o nal do Pe tró leo, e dá ou tras pro vi -
dên ci as, a al te ra dis po si ti vos da Lei nº
9.718, de 27 de no vem bro de 1998, que al -
te ra a le gis la ção tri bu tá ria fe de ral.

LEI Nº 10.147, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000

Dis põe so bre a in ci dên cia da con tri -
bu i ção para os Pro gra ma de Inte gra ção
So ci al e de For ma ção do Pa tri mô nio do
Ser vi dor Pú bli co  – PIS/Pa sep, e da Con -
tri bu i ção para o Fi nan ci a men to da Se gu -
ri da de So ci al  – Co fins, nas ope ra ções de 
ven das dos pro du tos que es pe ci fi ca.

LEI Nº 10.485, DE 3 DE JULHO DE 2002

Dis põe so bre a in ci dên cia das con -
tri bu i ções para os Pro gra mas de Inte gra -
ção So ci al e de For ma ção do Pa tri mô nio
do Ser vi dor Pú bli co (PIS/Pa sep) e da
Con tri bu i ção para o Fi nan ci a men to da
Se gu ri da de So ci al (Co fins), nas hi pó te -
ses que men ci o na, e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

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

Art. 1º As pes so as ju rí di cas fa bri can tes e as
im por ta do ras dos pro du tos clas si fi ca dos nos có di -
gos: 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433. 
30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03,
87.04, 87.05 e 87.06, da Ta be la de Inci dên cia do
Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos (TIPI),
apro va da pelo De cre to nº 4.070, de 28 de de zem bro 
de 2001, re la ti va men te à re ce i ta bru ta de cor ren te da 
ven da des ses pro du tos, fi cam su je i tas ao pa ga men -
to das con tri bu i ções para os Pro gra mas de Inte gra -
ção So ci al e de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi -
dor Pú bli co (PIS/Pa sep) e da Con tri bu i ção para o Fi -
nan ci a men to da Se gu ri da de So ci al (Co fins) às alí -
quo tas de 1,47% (um in te i ro e qua ren ta e sete cen -
té si mos por cen to) e 6,79% (seis in te i ros e se ten ta e 
nove cen té si mos por cen to), res pec ti va men te.

§ 1º O dis pos to no ca put, re la ti va men te aos pro -
du tos clas si fi ca dos no Ca pí tu lo 84 da TIPI, apli ca -se,
ex clu si va men te, aos pro du tos au to pro pul sa dos.

§ 2º A base de cál cu lo das con tri bu i ções de que
tra ta este ar ti go fica re du zi da:

I  – em 30,2% (trin ta in te i ros e dois dé ci mos por
cen to), no caso da ven da de ca mi nhões chas si com
car ga útil igual ou su pe ri or a 1.800 kg e ca mi nhão mo -
no blo co com car ga útil igual ou su pe ri or a 1.500 kg,
clas si fi ca dos na po si ção 87.04 da TIPI, ob ser va das
as es pe ci fi ca ções es ta be le ci das pela Se cre ta ria da
Re ce i ta Fe de ral;

II  – em 48,1% (qua ren ta e oito in te i ros e um dé -
ci mo por cen to), no caso de ven da de pro du tos clas si -
fi ca dos nos se guin tes có di gos da TIPI: 84.29,
8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 8702. 10.00 Ex 02,
8702.90.90 Ex 02, 8704.10.00, 87.05 e 8706.00.10
Ex 01 (so men te os des ti na dos aos pro du tos clas si fi -
ca dos nos Ex 02 dos có di gos 8702.10.00 e
8702.90.90).

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se, in clu si ve,
às pes so as ju rí di cas a que se re fe re o art. 17, § 5º, da
Me di da Pro vi só ria nº 2.189-49, de 23 de agos to de
2001.
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....................................................................................

LEI Nº 9.363, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre a ins ti tu i ção de cré di -
to pre su mi do do Impos to so bre Pro du tos 
Indus tri a li za dos, para res sar ci men to do
va lor do PIS/PASEP e COFINS nos ca sos
que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 2º A base de cál cu lo do cré di to pre su mi do
será de ter mi na da me di an te a apli ca ção, so bre o va -
lor to tal das aqui si ções de ma té ri as-pri mas, pro du -
tos in ter me diá ri os e ma te ri al de em ba la gem re fe ri -
dos no ar ti go an te ri or, do per cen tu al cor res pon den te 
à re la ção en tre a re ce i ta de ex por ta ção e a re ce i ta
ope ra ci o nal bru ta do pro du tor ex por ta dor.

1º O cré di to fis cal será o re sul ta do da apli ca ção
do per cen tu al de 5,37% so bre a base de cál cu lo de fi -
ni da nes te ar ti go.

2º No caso de em pre sa com mais de um es ta be -
le ci men to pro du tor ex por ta dor, a apu ra ção do cré di to
pre su mi do po de rá ser cen tra li za da na ma triz.

3º O cré di to pre su mi do, apu ra do na for ma do
pa rá gra fo an te ri or, po de rá ser trans fe ri do para qual -
quer es ta be le ci men to da em pre sa para efe i to de com -
pen sa ção com o Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li -
za dos, ob ser va das as nor mas ex pe di das pela Se cre -
ta ria da Re ce i ta Fe de ral.

4º A em pre sa co mer ci al ex por ta do ra que, no
pra zo de 180 dias, con ta do da data da emis são da
nota fis cal de ven da pela em pre sa pro du to ra, não
hou ver efe tu a do a ex por ta ção dos pro du tos para o ex -
te ri or, fica obri ga da ao pa ga men to das con tri bu i ções
para o PIS/PASEP e COFINS re la ti va men te aos pro -
du tos ad qui ri dos e não ex por ta dos, bem as sim de va -
lor cor res pon den te ao do cré di to pre su mi do atri bu í do
à em pre sa pro du to ra ven de do ra.

5º Na hi pó te se do pa rá gra fo an te ri or, o va lor a
ser pago, cor res pon den te ao cré di to pre su mi do, será
de ter mi na do me di an te a apli ca ção do per cen tu al de
5,37%, so bre ses sen ta por cen to do pre ço de aqui si -
ção dos pro du tos ad qui ri dos e não ex por ta dos.

6º Se a em pre sa co mer ci al ex por ta do ra re ven -
der, no mer ca do in ter no, os pro du tos ad qui ri dos para
ex por ta ção, so bre o va lor de re ven da se rão de vi das
as con tri bu i ções para o PIS/PASEP e COFINS, sem
pre ju í zo do dis pos to no § 4º

7º O pa ga men to dos va lo res re fe ri dos nos §§ 4º
e 5º de ve rá ser efe tu a do até o dé ci mo dia sub se qüen -
te ao do ven ci men to do pra zo es ta be le ci do para a efe -
ti va ção da ex por ta ção, acres ci do de mul ta de mora e

de ju ros equi va len tes à taxa re fe ren ci al do Sis te ma
Espe ci al de Li qui da ção e Cus tó dia  – SELIC, para tí tu -
los fe de ra is, acu mu la da men sal men te, cal cu la dos a
par tir do pri me i ro dia do mês sub se qüen te ao da
emis são da nota fis cal de ven da dos pro du tos para a
em pre sa co mer ci al ex por ta do ra até o úl ti mo dia do
mês an te ri or ao do pa ga men to e de um por cen to no
mês do pa ga men to.
....................................................................................

LEI Nº 10.276, DE 10 DE SETEMBRO DE 2001

Dis põe so bre o res sar ci men to das
con tri bu i ções para os Pro gra mas de Inte -
gra ção So ci al e de For ma ção do Pa tri mô nio 
do Ser vi dor Pú bli co – PIS/PASEP e para a
Se gu ri da de So ci al  – COFINS in ci den tes so -
bre in su mos uti li za dos na fa bri ca ção de
pro du tos des ti na dos à ex por ta ção.

LEI Nº 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998

Alte ra a Le gis la ção Tri bu tá ria Fe de ral.

Art 3º O fa tu ra men to a que se re fe re o ar ti go an -
te ri or cor res pon de à re ce i ta bru ta da pes soa ju rí di ca. 

§ 1º Enten de-se por re ce i ta bru ta a to ta li da de
das re ce i tas au fe ri das pela pes soa ju rí di ca, sen do ir -
re le van tes o tipo de ati vi da de por ela exer ci da e a
clas si fi ca ção con tá bil ado ta da para as re ce i tas.

§ 2º Para fins de de ter mi na ção da base de cál -
cu lo das con tri bu i ções a que se re fe re o art. 2º, ex clu -
em-se da re ce i ta bru ta:

I – as ven das can ce la das, os des con tos in con di -
ci o na is con ce di dos, o Impos to so bre Pro du tos Indus -
tri a li za dos – IPI e o Impos to so bre Ope ra ções re la ti -
vas à Cir cu la ção de Mer ca do ri as e so bre Pres ta ções
de Ser vi ços de Trans por te Inte res ta du al e Inter mu ni -
ci pal e de Co mu ni ca ção – ICMS, quan do co bra do
pelo ven de dor dos bens ou pres ta dor dos ser vi ços na
con di ção de subs ti tu to tri bu tá rio;

II – as re ver sões de pro vi sões ope ra ci o na is e re -
cu pe ra ções de cré di tos ba i xa dos como per da, que
não re pre sen tem in gres so de no vas re ce i tas, o re sul -
ta do po si ti vo da ava li a ção de in ves ti men tos pelo va lor
do pa tri mô nio lí qui do e os lu cros e di vi den dos de ri va -
dos de in ves ti men tos ava li a dos pelo cur so de aqui si -
ção, que te nham sido com pu ta dos como re ce i ta;

III – os va lo res que, com pu ta dos como re ce i ta,
te nha sido trans fe ri dos para ou tra pes soa ju rí di ca, ob -
ser va das nor mas re gu la men ta do ras ex pe di das pelo
Po der Exe cu ti vo.

IV – a re ce i ta de cor ren te da ven da de bens do
ati vo per ma nen te.
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§ 3º Nas ope ra ções re a li za das em mer ca dos fu -
tu ros, con si de ra-se re ce i ta bru ta o re sul ta do po si ti vo
dos ajus tes diá ri os ocor ri dos no mês.

§ 4º Nas ope ra ções de câm bio, re a li za das por
ins ti tu i ção au to ri za da pelo Ban co Cen tral do Bra sil,
con si de ra-se re ce i ta bru ta a di fe ren ça po si ti va en tre o 
pre ço de ven da e o pre ço de com pra da mo e da es -
tran ge i ra.

§ 5º Na hi pó te se das pes so as ju rí di cas re fe ri das 
no § 1º do art. 2º da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de
1991, se rão ad mi ti das, para os efe i tos da Co fins, as
mes mas ex clu sões e de du ções fa cul ta das para fins
de de ter mi na ção da base de cál cu lo da con tri bu i ção
para o PIS/PASEP.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.158-35
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Alte ra a le gis la ção das Con tri bu i -
ções para a Se gu ri da de So ci al – COFINS, 
para os Pro gra mas de Inte gra ção So ci al
e de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi -
dor Pú bli co – PIS/PASEP e do Impos to
so bre a Ren da, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 2º O art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de no vem -

bro de 1998, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
“Art. 3º ...............................................................

....................................................................................
2º .......................................................................

....................................................................................
II – as re ver sões de pro vi sões e re cu pe ra ções

de cré di tos ba i xa dos como per da, que não re pre sen -
tem in gres so de no vas re ce i tas, o re sul ta do po si ti vo
da ava li a ção de in ves ti men tos pelo va lor do pa tri mô -
nio lí qui do e os lu cros e di vi den dos de ri va dos de in -
ves ti men tos ava li a dos pelo cus to de aqui si ção, que
te nham sido com pu ta dos como re ce i ta;
....................................................................................

6º Na de ter mi na ção da base de cál cu lo das con -
tri bu i ções para o PIS/PASEP e Co fins, as pes so as ju -
rí di cas re fe ri das no § 1º do art. 2º da Lei nº 8.212, de
1991, além das ex clu sões e de du ções men ci o na das
no § 5º po de rão ex clu ir ou de du zir:

I – no caso de ban cos co mer ci a is, ban cos de in -
ves ti men tos, ban cos de de sen vol vi men to, ca i xas eco -
nô mi cas, so ci e da des de cré di to, fi nan ci a men to e in -
ves ti men to, so ci e da des de cré di to imo bi liá rio, so ci e -
da des cor re to ras, dis tri bu i do ras de tí tu los e va lo res
mo bi liá ri os, em pre sas de ar ren da men to mer can til e
co o pe ra ti vas de cré di to:

a) des pe sas in cor ri das nas ope ra ções de in ter -
me di a ção fi nan ce i ra;

b) des pe sas de obri ga ções por em prés ti mos,
para re pas se, de re cur sos de ins ti tu i ções de di re i to
pri va do;

c) de sá gio na co lo ca ção de tí tu los;
d) per das com tí tu los de ren da fixa e va riá vel,

ex ce to com ações;
e) per das com ati vos fi nan ce i ros e mer ca do ri as,

em ope ra ções de hed ge;
II – no caso de em pre sas de se gu ros pri va dos, o 

va lor re fe ren te às in de ni za ções cor res pon den tes aos
si nis tros ocor ri dos, efe ti va men te pago, de du zi do das
im por tân ci as re ce bi das a tí tu lo de cos se gu ro e res se -
gu ro, sal va dos e ou tros res sar ci men tos.

III – no caso de en ti da des de pre vi dên cia pri va -
da, aber tas e fe cha das, os ren di men tos au fe ri dos nas 
apli ca ções fi nan ce i ras des ti na das ao pa ga men to de
be ne fí ci os de apo sen ta do ria, pen são, pe cú lio e de
res ga tes;

IV – no caso de em pre sas de ca pi ta li za ção, os
ren di men tos au fe ri dos nas apli ca ções fi nan ce i ras
des ti na das ao pa ga men to de res ga te de tí tu los.

§ 7º As ex clu sões pre vis tas nos in ci sos III e IV
do § 6º res trin gem-se aos ren di men tos de apli ca ções
fi nan ce i ras pro por ci o na dos pe los ati vos ga ran ti do res
das pro vi sões téc ni cas, li mi ta dos es ses ati vos ao
mon tan te das re fe ri das pro vi sões.

§ 8º Na de ter mi na ção da base de cál cu lo da
con tri bu i ção para o PIS/PASEP e Co fins, po de rão ser
de du zi das as des pe sas de cap ta ção de re cur sos in -
cor ri das pe las pes so as ju rí di cas que te nham por ob -
je to a se cu ri ti za ção de cré di tos:

I – imo bi liá ri os, nos ter mos da Lei nº 9.514, de
20 de no vem bro de 1997;

II – fi nan ce i ros, ob ser va da re gu la men ta ção edi -
ta da pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal.

§ 9º Na de ter mi na ção da base de cál cu lo da con -
tri bu i ção para o PIS/PASEP e Co fins, as ope ra do ras de 
pla nos de as sis tên cia à sa ú de po de rão de du zir:

I – co-res pon sa bi li da des ce di das;
II – a par ce la das con tra pres ta ções pe cu niá ri as

des ti na da à cons ti tu i ção de pro vi sões téc ni cas;
III – o va lor re fe ren te às in de ni za ções cor res -

pon den tes aos even tos ocor ri dos, efe ti va men te pago, 
de du zi do das im por tân ci as re ce bi das a tí tu lo de
trans fe rên cia de res pon sa bi li da des.”

....................................................................................
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Art. 10. O art. 17 da Lei nº 9.779, de 19 de ja ne i -
ro de 1999, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes
pa rá gra fos:

“§ 1º O dis pos to nes te ar ti go es ten de-se:
I – aos ca sos em que a de cla ra ção de cons ti tu ci -

o na li da de te nha sido pro fe ri da pelo Su pre mo Tri bu nal 
Fe de ral, em re cur so ex tra or di ná rio;

II – a con tri bu in te ou res pon sá vel fa vo re ci do por
de ci são ju di ci al de fi ni ti va em ma té ria tri bu tá ria, pro fe -
ri da sob qual quer fun da men to, em qual quer grau de
ju ris di ção;

III – aos pro ces sos ju di ci a is aju i za dos até 31 de
de zem bro de 1998, ex ce to os re la ti vos à exe cu ção da
Dí vi da Ati va da União.

§ 2º O pa ga men to na for ma do ca put des te ar ti -
go apli ca-se à exa ção re la ti va a fato ge ra dor:

I – ocor ri do a par tir da data da pu bli ca ção do pri -
me i ro Acór dão do Tri bu nal Ple no do Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral, na hi pó te se do in ci so I do § 1º;

II – ocor ri do a par tir da data da pu bli ca ção da
de ci são ju di ci al, na hi pó te se do in ci so II do § 1º; 

III – al can ça do pelo pe di do, na hi pó te se do in ci -
so III do § 1º.

§ 3º O pa ga men to re fe ri do nes te ar ti go:
I – im por ta em con fis são ir re tra tá vel da di vi da;
II – cons ti tui con fis são ex tra ju di ci al, nos ter mos

dos arts. 348, 353 e 354 do Có di go de Pro ces so Ci vil;
III – po de rá ser par ce la do em até seis par ce las

igua is, men sa is e su ces si vas, ven cen do-se a pri me i ra 
no mes mo pra zo es ta be le ci do no ca put para o pa ga -
men to in te gral e as de ma is no úl ti mo dia útil dos me -
ses sub se qüen tes;

IV – re la ti va men te aos tri bu tos e con tri bu i ções
ad mi nis tra dos pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral,
po de rá ser efe tu a do em quo ta úni ca, até o úl ti mo dia
útil do mês de ju lho de 1999.

§ 4º As pres ta ções do par ce la men to re fe ri do no
in ci so III do § 3º se rão acres ci das de ju ros equi va len -
tes à taxa re fe ren ci al do Sis te ma Espe ci al de Li qui da -
ção e de Cus tó dia – SELIC, para tí tu los fe de ra is, acu -
mu la da men sal men te, cal cu la dos a par tir do mês de
ven ci men to da pri me i ra par ce la até o mês an te ri or ao
pa ga men to e de um por cen to no mês do pa ga men to.

§ 5º Na hi pó te se do in ci so IV do § 3º os ju ros a
que se re fe re o § 4º se rão cal cu la dos a par tir do mês
de fe ve re i ro de 1999.

§ 6º O pa ga men to nas con di ções des te ar ti go
po de rá ser par ci al, re fe ren te ape nas a de ter mi na do
ob je to da ação ju di ci al, quan do esta en vol ver mais de
um ob je to.

§ 7º No caso de pa ga men to par ci al, o dis pos to
nos in ci sos I e II do § 3º al can ça ex clu si va men te os
va lo res pa gos.

§ 8º Apli ca-se o dis pos to nes te ar ti go às con tri -
bu i ções ar re ca da das pelo Insti tu to Na ci o nal do Se gu -
ro So ci al – INSS.”

Art. 11. Esten de-se o be ne fí cio da dis pen sa de
acrés ci mos le ga is, de que tra ta o art. 17 da Lei nº
9.779, de 1999, com a re da ção dada pelo art. 10, aos
pa ga men tos re a li za dos até o úl ti mo dia útil do mês de
se tem bro de 1999, em quo ta úni ca, de dé bi tos de
qual quer na tu re za, jun to à Se cre ta ria da Re ce i ta Fe -
de ral ou à Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal,
ins cri tos ou não em Dí vi da Ati va da União, des de que
até o dia 31 de de zem bro de 1998 o con tri bu in te te -
nha aju i za do qual quer pro ces so ju di ci al onde o pe di -
do abran gia a exo ne ra ção do dé bi to, ain da que par ci -
al men te e sob qual quer fun da men to.

§ 1º A dis pen sa de acrés ci mos le ga is, de que
tra ta o ca put des te ar ti go, não en vol ve mul tas mo ra -
tó ri as ou pu ni ti vas e os ju ros de mora de vi dos a par tir
do mês de fe ve re i ro de 1999.

§ 2º O pe di do de con ver são em ren da ao juiz do
fe i to onde exis ta de pó si to com o ob je ti vo de sus pen der
a exi gi bi li da de do cré di to, ou ga ran tir o ju í zo, equi va le,
para os fins do gozo do be ne fi cio, ao pa ga men to.

§ 3º O gozo do be ne fí cio e a cor res pon den te ba -
i xa do dé bi to en vol vi do pres su põe re que ri men to ad -
mi nis tra ti vo ao di ri gen te do ór gão da Se cre ta ria da
Re ce i ta Fe de ral ou da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen -
da Na ci o nal res pon sá vel pela sua ad mi nis tra ção, ins -
tru í do com a pro va do pa ga men to ou do pe di do de
con ver são em ren da.

§ 4º No caso do § 2º, a ba i xa do dé bi to en vol vi do 
pres su põe, além do cum pri men to do dis pos to no §3º,
a efe ti va con ver são em ren da da União dos va lo res
de po si ta dos.

§ 5º Se o dé bi to es ti ver par ci al men te sol vi do ou
em re gi me de par ce la men to, apli car-se-á o be ne fi cio
pre vis to nes te ar ti go so men te so bre o va lor con so li -
da do re ma nes cen te.

§ 6º O dis pos to nes te ar ti go não im pli ca rá res ti tu i -
ção de quan ti as pa gas, nem com pen sa ção de dí vi das.

§ 7º As exe cu ções ju di ci a is para co bran ça de cré -
di tos da Fa zen da Na ci o nal não se sus pen dem, nem se
in ter rom pem, em vir tu de do dis pos to nes te ar ti go.

§ 8º O pra zo pre vis to no art. 17 da Lei nº 9.779,
de 1999, fica pror ro ga do para o úl ti mo dia útil do mês
de fe ve re i ro de 1999.

§ 9º Relativamente às contribuições
arrecadadas pelo INSS, o prazo a que se refere o § 8º
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fica prorrogado para o último dia útil do mês de abril
de 1999.

Art. 15. As sociedades cooperativas poderão,
observado o disposto nos arts. 2º e 3º da Lei nº 9.718,
de 1998, excluir da base de cálculo da Cofins e do
PIS/PASEP:

I – os valores repassados aos associados,
decorrentes da comercialização de produto por eles
entregue à cooperativa;

II – as receitas de venda de bens e mercadorias
a associados;

III  – as receitas decorrentes da prestação, aos
associados, de serviços especializados, aplicáveis na 
atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e
assemelhadas; 

IV  – as receitas decorrentes do beneficiamento, 
armazenamento e industrialização de produção do
associado;

V  – as receitas financeiras decorrentes de
repasse de empréstimos rurais contraídos junto a
instituições financeiras, até o limite dos encargos a
estas devidos.

§ 1º Para os fins do disposto no inciso II, a
exclusão alcançará somente as receitas decorrentes
da venda de bens e mercadorias vinculados
diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo 
associado e que seja objeto da cooperativa.

§ 2º Relativamente às operações referidas nos
incisos I a V do caput:

I  – a contribuição para o PIS/Pasep será
determinada, também, de conformidade com o
disposto no art. 13;

II  – serão contabilizadas destacadamente, pela
cooperativa, e comprovadas mediante documentação 
hábil e idônea, com a identificação do associado, do
valor da operação, da espécie do bem ou
mercadorias e quantidades vendidas.
....................................................................................

Art. 77. O parágrafo único do art 3º do
Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º ...............................................................
Parágrafo único. É responsável solidário:
I  – o adquirente ou cessionário de mercadoria

beneficiada com isenção ou redução do imposto; 
II  – o representante, no País, do transportador

estrangeiro;
III  – o adquirente de mercadoria de procedência 

estrangeira, no caso de importação realizada por sua
conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora.” (NR)

Art. 78. O art 95 do Decreto-Lei nº 37, de 1966,
passa a vigorar acrescido do inciso V, com a seguinte
redação:

“V  – conjunta ou isoladamente, o adquirente de
mercadoria de procedência estrangeira, no caso da
importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora.” (NR) 

Art. 79. Equi pa ram-se a es ta be le ci men to in dus -
tri al os es ta be le ci men tos, ata ca dis tas ou va re jis tas,
que ad qui ri rem pro du tos de pro ce dên cia es tran ge i ra,
im por ta dos por sua con ta e or dem, por in ter mé dio de
pes soa ju rí di ca im por ta do ra.

Art 80. A Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral po de rá:
I  – es ta be le cer re qui si tos e con di ções para a

atu a ção de pes soa ju rí di ca im por ta do ra por con ta e
or dem de ter ce i ro; e

II  – exi gir pres ta ção de ga ran tia como con di ção
para a en tre ga de mer ca do ri as, quan do o va lor das
im por ta ções for in com pa tí vel com o ca pi tal so ci al ou o 
pa tri mô nio lí qui do do im por ta dor ou do ad qui ren te.

Art. 81. Apli cam-se à pes soa ju rí di ca ad qui ren te
de mer ca do ria de pro ce dên cia es tran ge i ra, no caso
da im por ta ção re a li za da por sua con ta e or dem, por
in ter mé dio de pes soa ju rí di ca im por ta do ra, as nor -
mas de in ci dên cia das con tri bu i ções para o PIS/Pa -
sep e Co fins so bre a re ce i ta bru ta do im por ta dor.

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

LEI Nº 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999

Alte ra a le gis la ção do Impos to so -
bre a Ren da, re la ti va men te à tri bu ta ção
dos Fun dos de Inves ti men to Imo bi liá rio 
e dos ren di men tos au fe ri dos em apli ca -
ção ou ope ra ção fi nan ce i ra de ren da
fixa ou va riá vel, ao Sis te ma Inte gra do
de Pa ga men to de Impos tos e Con tri bu i -
ções das Mi cro em pre sas e das Empre -
sas de Pe que no Por te  – SIMPLES, à in -
ci dên cia so bre ren di men tos de be ne fi -
ciá ri os no ex te ri or, bem as sim a le gis la -
ção do Impos to so bre Pro du tos Indus -
tri a li za dos  – IPI, re la ti va men te ao apro -
ve i ta men to de cré di tos e à equi pa ra ção
de ata ca dis ta a es ta be le ci men to in dus -
tri al, do Impos to so bre Ope ra ções de
Cré di to, Câm bio e Se gu ros ou re la ti vas
a Tí tu los e Va lo res Mo bi liá ri os  – IOF, re -
la ti va men te às ope ra ções de mú tuo, e
da Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro
Lí qui do, re la ti va men te às des pe sas fi -
nan ce i ras, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
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Art 17. Fica con ce di do ao con tri bu in te ou res -
pon sá vel exo ne ra do do pa ga men to de tri bu to ou
con tri bu i ção por de ci são ju di ci al pro fe ri da, em qual -
quer grau de ju ris di ção, com fun da men to em in cons -
ti tu ci o na li da de de lei, que hou ver sido de cla ra da
cons ti tu ci o nal pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, em
ação di re ta de cons ti tu ci o na li da de ou in cons ti tu ci o -
na li da de, o pra zo até o úl ti mo dia útil do mês de ja -
ne i ro de 1999 para o pa ga men to, isen to de mul ta e
ju ros de mora, da exa ção al can ça da pela de ci são
de cla ra tó ria, cujo fato ge ra dor te nha ocor ri do pos te -
ri or men te à data de pu bli ca ção do per ti nen te acór -
dão do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.
....................................................................................

LEI Nº 8.218, DE 29 DE AGOSTO DE 1991

Dis põe so bre im pos tos e con tri bu i -
ções fe de ra is, dis ci pli na a uti li za ção de
cru za dos no vos e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 6º Será con ce di da re du ção de cin qüen ta por 
cen to da mul ta de lan ça men to de ofí cio, ao con tri bu in -
te que, no ti fi ca do, efe tu ar o pa ga men to do dé bi to no
pra zo le gal de im pug na ção.

Pa rá gra fo úni co. Se hou ver im pug na ção tem -
pes ti va, a re du ção será de trin ta por cen to se o pa ga -
men to de dé bi to for efe tu a do den tro de trin ta dias da
ciên cia da de ci são de pri me i ra ins tân cia.
....................................................................................

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Dis põe so bre o Sis te ma Tri bu tá rio
Na ci o nal e ins ti tui nor mas ge ra is de di re -
i to tri bu tá rio apli cá ve is à União, Esta dos
e Mu ni cí pi os.

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

Art. 151. Sus pen dem a exi gi bi li da de do cré di to
tri bu tá rio:

I  – mo ra tó ria;

II  – o de pó si to do seu mon tan te in te gral;

III  – as re cla ma ções e os re cur sos, nos ter -
mos das leis re gu la do ras do pro ces so tri bu tá rio ad -
mi nis tra ti vo;

IV  – a con ces são de me di da li mi nar em man -
da do de se gu ran ça.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go não
dis pen sa o cum pri men to das obri ga ções as ses só ri -
as de pen den tes da obri ga ção prin ci pal cujo cré di to
seja sus pen so, ou dela con se qüen tes.

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

DECRETO Nº 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972

Dis põe so bre o pro ces so ad mi nis -
tra ti vo fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

LEI Nº 9.703, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1998

Dis põe so bre os de pó si tos ju di ci a is
e ex tra ju di ci a is de tri bu tos e con tri bu i -
ções fe de ra is.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.222
DE 4 DE SETEMBRO DE 2001

Dis põe so bre a tri bu ta ção, pelo
Impos to de Ren da, dos pla nos de be ne fí -
ci os de ca rá ter pre vi den ciá rio.

....................................................................................
Art. 5º Os op tan tes pelo re gi me es pe ci al de tri -

bu ta ção po de rão pa gar ou par ce lar, até o úl ti mo dia
útil do mês de ja ne i ro de 2002, nas con di ções es ta be -
le ci das pelo art 17 da Lei nº 9.779, de 19 de ja ne i ro de 
1999, os dé bi tos re la ti vos a tri bu tos ad mi nis tra dos
pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, in ci den tes so bre
os ren di men tos e ga nhos re fe ri dos no ca put do art 2º
e os lu cros que lhes se jam, to tal ou par ci al men te, de -
cor ren tes, bem as sim em re la ção à mo vi men ta ção
dos res pec ti vos re cur sos.

§ 1º Para efe i to do dis pos to nes te ar ti go, a pes -
soa ju rí di ca de ve rá com pro var a de sis tên cia ex pres sa 
e ir re vo gá vel de to das as ações ju di ci a is que te nham
por ob je to os tri bu tos in di ca dos no ca put, e re nun ci ar
a qual quer ale ga ção de di re i to so bre as qua is se fun -
dam as re fe ri das ações.

§ 2º Na hi pó te se do § 1º o va lor da ver ba de su -
cum bên cia será de até um por cen to do va lor do dé bi to
de cor ren te da de sis tên cia da res pec ti va ação ju di ci al.

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se, tam bém,
aos dé bi tos da mes ma na tu re za dos re fe ri dos no ca -
put que não te nham sido ob je to de ação ju di ci al, cu -
jos fa tos ge ra do res te nham ocor ri do até 31 de agos to
de 2001.

§ 4º Na hi pó te se de par ce la men to, os ju ros a
que se re fe re o § 4º do art 17 da Lei nº 9.779, de 1999, 
se rão cal cu la dos a par tir do mês de ja ne i ro de 2002.

§ 5º A op ção pelo par ce la men to re fe ri do no
ca put dar-se-á pelo pa ga men to da pri me i ra par ce -
la, no mes mo pra zo es ta be le ci do para o pa ga men to 
in te gral.

LEI Nº 10.433, DE 24 DE ABRIL DE 2002
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Dis põe so bre a au to ri za ção para a
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.

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

Art. 2º São ór gãos do MAE a Assem bléia-Ge -
ral, o Con se lho de Admi nis tra ção e a Su pe rin ten -
dên cia.

§ 1º As atri bu i ções dos ór gãos pre vis tos no ca -
put se rão es ta be le ci das em es ta tu to pró prio, ela bo ra -
do pe los ti tu la res de con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção e ou tros agen tes men ci o na dos no art. 1º.

§ 2º A Aneel regulamentará a forma de custeio
administrativo e operacional do MAE, que poderá
incluir contribuições de seus membros, emolumentos
cobrados sobre as transações realizadas e encargos.

§ 3º A forma de solução das eventuais
divergências entre os agentes integrantes do MAE,
será estabelecida na Convenção de Mercado e no
estatuto, que contemplarão e regulamentarão
mecanismo e convenção de arbitragem, a eles se
aplicando os arts. 267, inciso VII; 301, inciso IX; 520,
inciso VI; e 584, inciso III, do Código de Processo
Civil.

§ 4º Fi cam as em pre sas pú bli cas e so ci e da des
de eco no mia mis ta, suas sub si diá ri as ou con tro la das, 
ti tu la res de con ces são, per mis são e au to ri za ção, au -
to ri za das a ade ri rem ao MAE, in clu si ve ao me ca nis -
mo e à con ven ção de ar bi tra gem pre vis tos no § 3º.

§ 5º Con si de ram-se dis po ní ve is os di re i tos re la -
ti vos a cré di tos e dé bi tos de cor ren tes das ope ra ções
re a li za das no MAE.
....................................................................................

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 -ELETROBRAS e de suas sub si diá ri -
as e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 14. Cabe ao po der con ce den te es ta be le cer 
a re gu la men ta ção do MAE, co or de nar a as si na tu ra
do Acor do de Mer ca do pe los agen tes, de fi nir as re -
gras da or ga ni za ção ini ci al do Ope ra dor Na ci o nal do 

Sis te ma Elé tri co é im ple men tar os pro ce di men tos
ne ces sá ri os para o seu fun ci o na men to.

§ 1º A re gu la men ta ção pre vis ta nes te ar ti go
abran ge rá, den tre ou tros, os se guin tes as pec tos:

a) o processo de definição de preços de curto
prazo;

b) a definição de mecanismo de realocação de
energia para mitigação do risco hidrológico;

c) as regras para intercâmbios internacionais;
d) o processo de definição das tarifas de uso

dos sistemas de transmissão;
e) o tratamento dos serviços ancilares e das

restrições de transmissão;
f) os processos de contabilização e liquidação

financeira.
§ 2º A as si na tu ra do Acor do de Mer ca do e a

cons ti tu i ção do Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma Elé tri -
co, de que tra tam os arts. 12 e 13, de vem es tar con -
clu í das até 30 de se tem bro de 1998.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 105, 
DE 10 DE JANEIRO DE 2001

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

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

Art. 5º O Po der Exe cu ti vo dis ci pli na rá, in clu si ve 
quan to à pe ri o di ci da de e aos li mi tes de va lor, os cri -
té ri os se gun do os qua is as ins ti tu i ções fi nan ce i ras
in for ma rão à ad mi nis tra ção tri bu tá ria da União, as
ope ra ções fi nan ce i ras efe tu a das pe los usuá ri os de
seus ser vi ços.

§ 1º Consideram-se operações financeiras, para 
os efeitos deste artigo:

I – depósitos à vista e a prazo, inclusive em
conta de poupança;

II – pagamentos efetuados em moeda corrente
ou em cheques;

III – emissão de ordens de crédito ou
documentos assemelhados;

IV – resgates em contas de depósitos à vista ou
a prazo, inclusive de poupança; 

V – contratos de mútuo;
VI – descontos de duplicatas, notas

promissórias e outros títulos de crédito;
VII – aqui si ções e ven das de tí tu los de ren da

fixa ou va riá vel;
VIII – apli ca ções em fun dos de in ves ti men tos;
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IX – aqui si ções de mo e da es tran ge i ra;
X – con ver sões de mo e da es tran ge i ra em mo e -

da na ci o nal;
XI – trans fe rên ci as de mo e da e ou tros va lo res

para o ex te ri or;
XII – ope ra ções com ouro, ati vo fi nan ce i ro;
XIII – ope ra ções com car tão de cré di to;
XIV – ope ra ções de ar ren da men to mer can til; e
XV – qua is quer ou tras ope ra ções de na tu re za

se me lhan te que ve nham a ser au to ri za das pelo Ban -
co Cen tral do Bra sil, Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os
ou ou tro ór gão com pe ten te.

§ 2º As in for ma ções trans fe ri das na for ma do
ca put des te ar ti go res trin gir-se-ão a in for mes re la ci o -
na dos com a iden ti fi ca ção dos ti tu la res das ope ra -
ções e os mon tan tes glo ba is men sal men te mo vi men -
ta dos, ve da da a in ser ção de qual quer ele men to que
per mi ta iden ti fi car a sua ori gem ou a na tu re za dos
gas tos a par tir de les efe tu a dos.

§ 3º Não se in clu em en tre as in for ma ções de
que tra ta este ar ti go as ope ra ções fi nan ce i ras efe tu a -
das pe las ad mi nis tra ções di re ta e in di re ta da União,
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

§ 4º Re ce bi das as in for ma ções de que tra ta este 
ar ti go, se de tec ta dos in dí ci os de fa lhas, in cor re ções
ou omis sões, ou de co me ti men to de ilí ci to fis cal, a au -
to ri da de in te res sa da po de rá re qui si tar as in for ma -
ções e os do cu men tos de que ne ces si tar, bem como
re a li zar fis ca li za ção ou au di to ria para a ade qua da
apu ra ção dos fa tos.

§ 5º As in for ma ções a que re fe re este ar ti go se -
rão con ser va das sob si gi lo fis cal, na for ma da le gis la -
ção em vi gor.

Art. 6º As au to ri da des e os agen tes fis ca is tri bu -
tá ri os da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os so men te po de rão exa mi nar do cu men -
tos, li vros e re gis tros de ins ti tu i ções fi nan ce i ras, in clu -
si ve os re fe ren tes a con tas de de pó si tos e apli ca ções
fi nan ce i ras, quan do hou ver pro ces so ad mi nis tra ti vo
ins ta u ra do ou pro ce di men to fis cal em cur so e tais
exa mes se jam con si de ra dos in dis pen sá ve is pela au -
to ri da de ad mi nis tra ti va com pe ten te.

Pa rá gra fo úni co. O re sul ta do dos exa mes, as in -
for ma ções e os do cu men tos a que se re fe re este ar ti -
go se rão con ser va dos em si gi lo, ob ser va da a le gis la -
ção tri bu tá ria.

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

LEI Nº 5.764, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971

De fi ne a Po lí ti ca Na ci o nal de Co o pe -
ra ti vis mo, ins ti tui o re gi me ju rí di co das

so ci e da des co o pe ra ti vas, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

Art. 28. As co o pe ra ti vas são obri ga das a cons -
ti tu ir:

I – Fun do de Re ser va des ti na do a re pa rar per -
das e aten der ao de sen vol vi men to de suas ati vi da -
des, cons ti tu í do com 10% (dez por cen to), pelo me -
nos, das so bras lí qui das do exer cí cio;

II – Fun do de Assis tên cia Téc ni ca, Edu ca ci o nal
e So ci al, des ti na do a pres ta ção de as sis tên cia aos
as so ci a dos, seus fa mi li a res e, quan do pre vis to nos
es ta tu tos, aos em pre ga dos da co o pe ra ti va, cons ti tu í -
do de 5% (cin co por cen to), pelo me nos, das so bras lí -
qui das apu ra das no exer cí cio.

§ 1º Além dos pre vis tos nes te ar ti go, a Assem -
bléia Ge ral po de rá cri ar ou tros fun dos, in clu si ve ro ta ti -
vos, com re cur sos des ti na dos a fins es pe cí fi cos fi xan -
do o modo de for ma ção, apli ca ção e li qui da ção.

§ 2º Os ser vi ços a se rem aten di dos pelo Fun do
de Assis tên cia Téc ni ca, Edu ca ci o nal e So ci al po de -
rão ser exe cu ta dos me di an te con vê nio com en ti da des 
pú bli cas e pri va das.
....................................................................................

MEDIDA PROVISORIA Nº 1.858-10, 
DE 26 DE OUTUBRO DE 1999

Alte ra a le gis la ção das Con tri bu i -
ções para a Se gu ri da de So ci al -COFINS,
para os Pro gra mas de Inte gra ção So ci al
e de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi -
dor Pú bli co – PIS/PASEP e do Impos to
so bre a Ren da, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Alte ra a le gis la ção do im pos to de
ren da das pes so as ju rí di cas, bem como
da con tri bu i ção so ci al so bre o lu cro lí -
qui do, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 9º A pes soa ju rí di ca po de rá de du zir, para
efe i tos da apu ra ção do lu cro real, os ju ros pa gos ou
cre di ta dos in di vi du a li za da men te a ti tu lar, só ci os ou
aci o nis tas, a tí tu lo de re mu ne ra ção do ca pi tal pró -
prio, cal cu la dos so bre as con tas do pa tri mô nio lí qui -
do e li mi ta dos à va ri a ção, pro rata dia, da Taxa de
Ju ros de Lon go Pra zo – TJLP.
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§ 1º O efe ti vo pa ga men to ou cré di to dos ju ros
fica con di ci o na do à exis tên cia de lu cros, com pu ta dos
an tes da de du ção dos ju ros, ou de lu cros acu mu la -
dos, em mon tan te igual ou su pe ri or ao va lor de duas
ve zes os ju ros a se rem pa gos ou cre di ta dos.

§ 2º Os ju ros fi ca rão su je i tos à in ci dên cia do im -
pos to de ren da na fon te à alí quo ta de quin ze por cen -
to, na data do pa ga men to ou cré di to ao be ne fi ciá rio.

3º O imposto retido na fonte será considerado:
I – an te ci pa ção do de vi do na de cla ra ção de ren -

di men tos, no caso de be ne fi ciá rio pes soa ju rí di ca tri -
bu ta da com base no lu cro real;

II – tri bu ta ção de fi ni ti va, no caso de be ne fi ciá rio
pes soa fí si ca ou pes soa ju rí di ca não tri bu ta da com
base no lu cro real, in clu si ve isen ta, res sal va do o dis -
pos to no § 4º;

§ 4º No caso de be ne fi ciá rio pes soa ju rí di ca tri -
bu ta da com base no lu cro pre su mi do ou ar bi tra do, os
ju ros de que tra ta este ar ti go se rão adi ci o na dos à
base de cál cu lo de in ci dên cia do adi ci o nal pre vis to no
§ 1º do art. 3º.

§ 5º No caso de be ne fi ciá rio so ci e da de ci vil de
pres ta ção de ser vi ços, sub me ti da ao re gi me de tri bu -
ta ção de que tra ta o art. 1º do De cre to-Lei nº 2.397, de 
21 de de zem bro de 1987, o im pos to po de rá ser com -
pen sa do com o re ti do por oca sião do pa ga men to dos
ren di men tos aos só ci os be ne fi ciá ri os.

 § 6º No caso de be ne fi ciá rio pes soa ju rí di ca tri -
bu ta da com base no lu cro real, o im pos to de que tra ta
o § 2º po de rá ain da ser com pen sa do com o re ti do por
oca sião do pa ga men to ou cré di to de ju ros, a tí tu lo de
re mu ne ra ção de ca pi tal pró prio, a seu ti tu lar, só ci os
ou aci o nis tas.

§ 7º O va lor dos ju ros pa gos ou cre di ta dos pela
pes soa ju rí di ca, a tí tu lo de re mu ne ra ção do ca pi tal
pró prio, po de rá ser im pu ta do ao va lor dos di vi den dos
de que tra ta o ad. 202 da Lei nº 6.404, de 15 de de -
zem bro de 1976, sem pre ju í zo do dis pos to no § 2º.

§ 8º Para os fins de cál cu lo da re mu ne ra ção pre -
vis ta nes te ar ti go, não será con si de ra do o va lor de re -
ser va de re a va li a ção de bens ou di re i tos da pes soa
ju rí di ca, ex ce to se esta for adi ci o na da na de ter mi na -
ção da base de cál cu lo do im pos to de ren da e da con -
tri bu i ção so ci al so bre o lu cro lí qui do.

§ 9º À op ção da pes soa ju rí di ca, o va lor dos ju -
ros a que se re fe re este ar ti go po de rá ser in cor po ra do 
ao ca pi tal so ci al ou man ti do em con ta de re ser va des -
ti na da a au men to de ca pi tal, ga ran ti da sua de du ti bi li -
da de, des de que o im pos to de que tra ta o § 2º, as su -
mi do pela pes soa ju rí di ca, seja re co lhi do no pra zo de
15 dias con ta dos a par tir da data do en cer ra men to do
pe río do-base em que te nha ocor ri do a de du ção dos

re fe ri dos ju ros, não sen do re a jus tá vel a base de cál -
cu lo nem de du tí vel o im pos to pago para fins de apu ra -
ção do lu cro real e da base de cál cu lo da con tri bu i ção
so ci al so bre o lu cro lí qui do.

§ 10. O va lor da re mu ne ra ção de du zi da, in clu si -
ve na for ma do pa rá gra fo an te ri or, de ve rá ser adi ci o -
na do ao lu cro lí qui do para de ter mi na ção da base de
cál cu lo da con tri bu i ção so ci al so bre o lu cro lí qui do.

....................................................................................
Art. 13. Para efe i to de apu ra ção do lu cro real e da

base de cál cu lo da con tri bu i ção so ci al so bre o lu cro lí -
qui do, são ve da das as se guin tes de du ções, in de pen -
den te men te do dis pos to no art. 47 da Lei nº 4.506, de 30 
de no vem bro de 1964:

I  –  de qual quer pro vi são, ex ce to as cons ti tu í das 
para o pa ga men to de fé ri as de em pre ga dos e de dé ci -
mo-ter ce i ro sa lá rio, a de que tra ta o art. 43 da Lei nº
8.981, de 20 de ja ne i ro de 1995, com as al te ra ções da 
Lei nº 9.065, de 20 de ju nho de 1995, e as pro vi sões
téc ni cas das com pa nhi as de se gu ro e de ca pi ta li za -
ção, bem como das en ti da des de pre vi dên cia pri va da, 
cuja cons ti tu i ção é exi gi da pela le gis la ção es pe ci al a
elas apli cá vel;

II  – das con tra pres ta ções de ar ren da men to
mer can til e do alu guel de bens mó ve is ou imó ve is, ex -
ce to quan do re la ci o na dos in trin se ca men te com a pro -
du ção ou co mer ci a li za ção dos bens e ser vi ços;

III  – de des pe sas de de pre ci a ção, amor ti za ção,
ma nu ten ção, re pa ro, con ser va ção, im pos tos, ta xas, se -
gu ros e qua is quer ou tros gas tos com bens mó ve is ou
imó ve is, ex ce to se in trin se ca men te re la ci o na dos com a
pro du ção ou co mer ci a li za ção dos bens e ser vi ços;

IV  – das des pe sas com ali men ta ção de só ci os,
aci o nis tas e ad mi nis tra do res;

V  – das con tri bu i ções não com pul só ri as, ex ce to 
as des ti na das a cus te ar se gu ros e pla nos de sa ú de, e
be ne fí ci os com ple men ta res as se me lha dos aos da
pre vi dên cia so ci al, ins ti tu í dos em fa vor dos em pre ga -
dos e di ri gen tes da pes soa ju rí di ca;

VI  – das do a ções, ex ce to as re fe ri das no § 2º;
VII  – das des pe sas com brin des.
§ 1º Admi tir-se-ão como de du tí ve is as des pe sas 

com ali men ta ção for ne ci da pela pes soa ju rí di ca, in -
dis tin ta men te, a to dos os seus em pre ga dos.

§ 2º Po de rão ser de du zi das as se guin tes do a -
ções:

I  – as de que tra ta a Lei nº 8.313, de 23 de de -
zem bro de 1991;

II  – as efe tu a das às ins ti tu i ções de en si no e
pes qui sa cuja cri a ção te nha sido au to ri za da por lei
fe de ral e que pre en cham os re qui si tos dos in ci sos I e 
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II do art. 213 da Cons ti tu i ção Fe de ral, até o li mi te de
um e meio por cen to do lu cro ope ra ci o nal, an tes de
com pu ta da a sua de du ção e a de que tra ta o in ci so
se guin te;

III  – as do a ções, até o li mi te de dois por cen to
do lu cro ope ra ci o nal da pes soa ju rí di ca, an tes de
com pu ta da a sua de du ção, efe tu a das a en ti da des ci -
vis, le gal men te cons ti tu í das no Bra sil, sem fins lu cra ti -
vos, que pres tem ser vi ços gra tu i tos em be ne fi cio de
em pre ga dos da pes soa ju rí di ca do a do ra, e res pec ti -
vos de pen den tes, ou em be ne fi cio da co mu ni da de
onde atu em, ob ser va das as se guin tes re gras:

a) as do a ções, quan do em di nhe i ro, se rão fe i tas
me di an te cré di to em con ta cor ren te ban cá ria di re ta -
men te em nome da en ti da de be ne fi ciá ria;

b) a pes soa ju rí di ca do a do ra man te rá em ar qui -
vo, à dis po si ção da fis ca li za ção, de cla ra ção, se gun do
mo de lo apro va do pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral,
for ne ci da pela en ti da de be ne fi ciá ria, em que esta se
com pro me te a apli car in te gral men te os re cur sos re -
ce bi dos na re a li za ção de seus ob je ti vos so ci a is, com
iden ti fi ca ção da pes soa fí si ca res pon sá vel pelo seu
cum pri men to, e a não dis tri bu ir lu cros, bo ni fi ca ções
ou van ta gens a di ri gen tes, man te ne do res ou as so ci a -
dos, sob ne nhu ma for ma ou pre tex to;

c) a en ti da de ci vil be ne fi ciá ria de ve rá ser re co -
nhe ci da de uti li da de pú bli ca por ato for mal de ór gão
com pe ten te da União.

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

LEI Nº 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

Alte ra a le gis la ção tri bu tá ria fe de ral
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art 12. Para efe i to do dis pos to no art. 150, in ci -
so VI, alí nea “c”, da Cons ti tu i ção, con si de ra-se imu -
ne a ins ti tu i ção de edu ca ção ou de as sis tên cia so ci -
al que pres te os ser vi ços para os qua is hou ver sido
ins ti tu í da e os co lo que à dis po si ção da po pu la ção
em ge ral, em ca rá ter com ple men tar às ati vi da des do 
Esta do, sem fins lu cra ti vos.

§ 1º Não es tão abran gi dos pela imu ni da de os
ren di men tos e os de ca pi tal au fe ri dos em apli ca ções
fi nan ce i ras de ren da fixa ou de ren da va riá vel.

§ 2º Para o gozo da imu ni da de, as ins ti tu i ções a
que se re fe re este ar ti go, es tão obri ga das a aten der
aos se guin tes re qui si tos:

a) não re mu ne rar, por qual quer for ma, seus di ri -
gen tes pe los ser vi ços pres ta dos;

b) apli car in te gral men te seus re cur sos na ma nu -
ten ção e de sen vol vi men to dos seus ob je ti vos so ci a is;

c) man ter es cri tu ra ção com ple ta de suas re ce i -
tas e des pe sas em li vros re ves ti dos das for ma li da des
que as se gu rem a res pec ti va exa ti dão;

d) con ser var em boa or dem, pelo pra zo de cin co 
anos, con ta do da data da emis são, os do cu men tos
que com pro vem a ori gem de suas re ce i tas e a efe ti va -
ção de suas des pe sas, bem as sim a re a li za ção de
qua is quer ou tros atos ou ope ra ções que ve nham a
mo di fi car sua si tu a ção pa tri mo ni al;

e) apre sen tar, anu al men te, De cla ra ção de Ren -
di men tos, em con for mi da de com o dis pos to em ato da 
Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral;

f) re co lher os tri bu tos re ti dos so bre os ren di -
men tos por elas pa gos ou cre di ta dos e a con tri bu i ção
para a se gu ri da de so ci al re la ti va aos em pre ga dos,
bem as sim cum prir as obri ga ções aces só ri as daí de -
cor ren tes;

g) as se gu rar a des ti na ção de seu pa tri mô nio a
ou tra ins ti tu i ção que às con di ções para gozo da imu -
ni da de, no caso de in cor po ra ção, fu são, ci são ou de
en cer ra men to de suas ati vi da des, ou a ór gão pú bli co;

h) ou tros re qui si tos, es ta be le ci dos em lei es pe -
cí fi ca, re la ci o na dos com o fun ci o na men to das en ti da -
des a que se re fe re este ar ti go.

§ 3º Con si de ra-se en ti da de sem fins lu cra ti vos a
que não apre sen te su pe rá vit em suas con tas ou, caso 
o apre sen te em de ter mi nan do exer cí cio, des ti ne re fe -
ri do re sul ta do in te gral men te ao in cre men to de seu ati -
vo imo bi li za do.

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

Art 48. O im por ta dor de ve rá re que rer à Se cre -
ta ria da Re ce i ta Fe de ral o for ne ci men to dos se los
de con tro le de que tra ta o art. 46 da Lei nº 4.502, de 
1964, de ven do, no re que ri men to, pres tar as se guin -
tes in for ma ções:

I  – nome e en de re ço do fa bri can te no ex te ri or;

II  – quan ti da de de vin te nas, mar ca co mer ci al e
ca rac te rís ti cas fí si cas do pro du to a ser im por ta do; III 
– pre ço do fa bri can te no pais de ori gem, ex clu í dos os
tri bu tos in ci den tes so bre o pro du to, pre ço FOB da im -
por ta ção e pre ço de ven da a va re jo pelo qual será fe i -
ta a co mer ci a li za ção do pro du to no Bra sil.

§ 1º O pre ço FOB de im por ta ção não po de rá ser 
in fe ri or ao pre ço do fa bri can te no país de ori gem, ex -
clu í dos os tri bu tos in ci den tes so bre o pro du to, ex ce to
na hi pó te se do pa rá gra fo se guin te.

§ 2º Será ad mi ti do pre ço FOB de im por ta ção
pro por ci o nal men te in fe ri or quan do o im por ta dor apre -
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sen tar pro va de que as su miu cus tos ou en car gos, no
Bra sil, ori gi nal men te atri bu í ve is ao fa bri can te.

Art 52. O va lor tri bu tá vel para o cál cu lo do IPI de -
vi do no de sem ba ra ço adu a ne i ro dos ci gar ros do có di -
go 2402.20.00 da TIPI será apu ra do da mes ma for ma
que para o pro du to na ci o nal, to man do-se por base o
pre ço de ven da no va re jo di vul ga do pela SRF na for ma 
do in ci so I do art. 49. Pa rá gra fo úni co. Os pro du tos de
que tra ta este ar ti go es tão su je i tos ao im pos to ape nas
por oca sião do de sem ba ra ço adu a ne i ro.
....................................................................................

LEI Nº 9.790, DE 23 DE MARÇO DE 1999

Dis põe so bre a qua li fi ca ção de pes -
so as ju rí di cas de di re i to pri va do, sem
fins lu cra ti vos, como Orga ni za ções da
So ci e da de Ci vil de Inte res se Pú bli co, ins -
ti tui e dis ci pli na o Ter mo de Par ce ria, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 7.689, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1988

Insti tui con tri bu i ção so ci al so bre o
lu cro das pes so as ju rí di cas e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre a le gis la ção tri bu tá ria
fe de ral, as con tri bu i ções para a se gu ri da -
de so ci al, o pro ces so ad mi nis tra ti vo de
con sul ta e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 18. Os cus tos, des pe sas e en car gos re la ti -
vos a bens, ser vi ços e di re i tos, cons tan tes dos do -
cu men tos de im por ta ção ou de aqui si ção, nas ope -
ra ções efe tu a das com pes soa vin cu la da, so men te
se rão de du tí ve is na de ter mi na ção do lu cro real até o 
va lor que não ex ce da ao pre ço de ter mi na do por um
dos se guin tes mé to dos:

I  – Mé to do dos Pre ços Inde pen den tes Com pa -
ra dos  – PIC: de fi ni do como a mé dia arit mé ti ca dos
pre ços de bens, ser vi ços ou di re i tos, idên ti cos ou si -
mi la res, apu ra dos no mer ca do bra si le i ro ou de ou tros
pa í ses, em ope ra ções de com pra e ven da, em con di -
ções de pa ga men to se me lhan tes;

II  – Mé to do do Pre ço de Re ven da me nos Lu cro 
– PRL: de fi ni do como a mé dia arit mé ti ca dos pre ços
de re ven da dos bens ou di re i tos, di mi nu í dos:

a) dos des con tos in con di ci o na is con ce di dos,

b) dos im pos tos e con tri bu i ções in ci den tes so -
bre as ven das;

c) das co mis sões e cor re ta gens pa gas,
d) de mar gem de lu cro de vin te por cen to, cal cu -

la da so bre o pre ço de re ven da;
III  – Mé to do do Cus to de Pro du ção mais Lu cro 

– CPL: de fi ni do como o cus to mé dio de pro du ção de
bens, ser vi ços ou di re i tos, idên ti cos ou si mi la res, no
país onde ti ve rem sido ori gi na ri a men te pro du zi dos,
acres ci do dos im pos tos e ta xas co bra dos pelo re fe ri -
do país na ex por ta ção e de mar gem de lu cro de vin te
por cen to, cal cu la da so bre o cus to apu ra do.

1º As mé di as arit mé ti cas dos pre ços de que tra -
tam os in ci sos I e II e o cus to mé dio de pro du ção de
que tra ta o in ci so III se rão cal cu la dos con si de ran do
os pre ços pra ti ca dos e os cus tos in cor ri dos du ran te
todo o pe río do de apu ra ção da base de cál cu lo do im -
pos to de ren da a que se re fe ri rem os cus tos, des pe -
sas ou en car gos.

2º Para efe i to do dis pos to no in ci so I, so men te
se rão con si de ra das as ope ra ções de com pra e ven da
pra ti ca das en tre com pra do res e ven de do res não vin -
cu la dos.

3º Para efe i to do dis pos to no in ci so II, so men te
se rão con si de ra dos os pre ços pra ti ca dos pela em pre -
sa com com pra do res não vin cu la dos.

4º Na hi pó te se de uti li za ção de mais de um mé -
to do, será con si de ra do de du tí vel o ma i or va lor apu ra -
do, ob ser va do o dis pos to no pa rá gra fo sub se qüen te.

5º Se os va lo res apu ra dos se gun do os mé to dos
men ci o na dos nes te ar ti go fo rem su pe ri o res ao de
aqui si ção, cons tan te dos res pec ti vos do cu men tos, a
de du ti bi li da de fica li mi ta da ao mon tan te des te úl ti mo.

6º Inte gram o cus to, para efe i to de de du ti bi li da -
de, o va lor do fre te e do se gu ro, cujo ônus te nha sido
do im por ta dor e os tri bu tos in ci den tes na im por ta ção.

7º A par ce la dos cus tos que ex ce der ao va lor
de ter mi na do de con for mi da de com este ar ti go de ve rá 
ser adi ci o na da ao lu cro lí qui do, para de ter mi na ção do 
lu cro real.

8º A de du ti bi li da de dos en car gos de de pre ci a ção
ou amor ti za ção dos bens e di re i tos fica li mi ta da, em
cada pe río do de apu ra ção, ao mon tan te cal cu la do com 
base no pre ço de ter mi na do na for ma des te ar ti go.

9º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca aos ca -
sos de ro yal ti es e as sis tên cia téc ni ca, ci en tí fi ca, ad mi -
nis tra ti va ou as se me lha da, os qua is per ma ne cem su -
bor di na dos às con di ções de de du ti bi li da de cons tan -
tes da le gis la ção vi gen te.

....................................................................................
Art. 42. Ca rac te ri zam-se tam bém omis são de

re ce i ta ou de ren di men to os va lo res cre di ta dos em
con ta de de pó si to ou de in ves ti men to man ti da jun to a
ins ti tu i ção fi nan ce i ra, em re la ção aos qua is o ti tu lar,
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pes soa fí si ca ou ju rí di ca, re gu lar men te in ti ma do, não
com pro ve, me di an te do cu men ta ção há bil e idô nea, a
ori gem dos re cur sos uti li za dos nes sas ope ra ções.

1º O va lor das re ce i tas ou dos ren di men tos omi -
ti do será con si de ra do au fe ri do ou re ce bi do no mês do 
cré di to efe tu a do pela ins ti tu i ção fi nan ce i ra.

2º Os va lo res cuja ori gem hou ver sido com pro -
va da, que não hou ve rem sido com pu ta dos na base
de cál cu lo dos im pos tos e con tri bu i ções a que es ti ve -
rem su je i tos, sub me ter-se-ão às nor mas de tri bu ta -
ção es pe cí fi cas, pre vis tas na le gis la ção vi gen te à
épo ca em que au fe ri dos ou re ce bi dos. 

3º Para efe i to de de ter mi na ção da re ce i ta omi ti -
da, os cré di tos se rão ana li sa dos in di vi du a li za da men -
te, ob ser va do que não se rão con si de ra dos:

I  – os de cor ren tes de trans fe rên ci as de ou tras
con tas da pró pria pes soa fí si ca ou ju rí di ca; 

II  – no caso de pes soa fí si ca, sem pre ju í zo do
dis pos to no in ci so an te ri or, os de va lor in di vi du al

igual ou in fe ri or a R$ 1.000,00 (mil re a is), des de
que o seu so ma tó rio, den tro do ano-ca len dá rio, não
ul tra pas se o va lor de R$12.000,00 (doze mil re a is).

4º Tra tan do-se de pes soa fí si ca, os ren di men tos 
omi ti dos se rão tri bu ta dos no mês em que con si de ra -
dos re ce bi dos, com base na ta be la pro gres si va vi gen -
te à épo ca em que te nha sido efe tu a do o cré di to pela
ins ti tu i ção fi nan ce i ra

....................................................................................
Art. 44. Nos ca sos de lan ça men to de ofi cio, se -

rão apli ca das as se guin tes mul tas, cal cu la das so bre a 
to ta li da de ou di fe ren ça de tri bu to ou con tri bu i ção:

I  – de se ten ta e cin co por cen to, nos ca sos de
fal ta de pa ga men to ou re co lhi men to, pa ga men to ou
re co lhi men to após o ven ci men to do pra zo, sem o
acrés ci mo de mul ta mo ra tó ria, de fal ta de de cla ra ção
e nos de de cla ra ção ine xa ta, ex ce tu a da a hi pó te se do 
in ci so se guin te;

II  – cen to e cin qüen ta por cen to, nos ca sos de
evi den te in tu i to de fra u de, de fi ni do nos arts. 71, 72 e
73 da Lei nº 4.502, de 30 de no vem bro de 1964, in de -
pen den te men te de ou tras pe na li da des ad mi nis tra ti -
vas ou cri mi na is ca bí ve is.

1º As mul tas de que tra ta este ar ti go se rão exi -
gi das:

I  – jun ta men te com o tri bu to ou a con tri bu i ção,
quan do não hou ve rem sido an te ri or men te pa gos;

II  – iso la da men te, quan do o tri bu to ou a con tri -
bu i ção hou ver sido pago após o ven ci men to do pra zo
pre vis to, mas sem o acrés ci mo de mul ta de mora;

III  – iso la da men te, no caso de pes soa fí si ca su -
je i ta ao pa ga men to men sal do im pos to (car nê-leão) na 

for ma do art. 80 da Lei nº 7.713, de 22 de de zem bro de
1988, que de i xar de fazê-lo, ain da que não te nha apu -
ra do im pos to a pa gar na de cla ra ção de ajus te.

IV  – iso la da men te, no caso de pes soa ju rí di ca
su je i ta ao pa ga men to do im pos to de ren da e da con -
tri bu i ção so ci al so bre o lu cro lí qui do, na for ma do art.
2º, que de i xar de fazê-lo, ain da que te nha apu ra do
pre ju í zo fis cal ou base de cál cu lo ne ga ti va para a con -
tri bu i ção so ci al so bre o lu cro lí qui do, no ano-ca len dá -
rio cor res pon den te;

V  – iso la da men te, no caso de tri bu to ou con tri -
bu i ção so ci al lan ça do, que não hou ver sido pago ou
re co lhi do.

2º Se o con tri bu in te não aten der, no pra zo mar -
ca do, à in ti ma ção para pres tar es cla re ci men tos, as
mul tas a que se re fe rem os in ci sos I e II do ca put pas -
sa rão a ser de cen to e doze in te i ros e cin co dé ci mos
por cen to e de du zen tos e vin te e cin co por cen to, res -
pec ti va men te.

3º Apli cam-se às mul tas de que tra ta este ar ti go
as re du ções pre vis tas no art.6º da Lei nº 8.218, de 29
de agos to de 1991, e no art. 6º da Lei nº 8.383, de 30
de de zem bro de 1991.

4º As dis po si ções des te ar ti go apli cam-se, in clu -
si ve, aos con tri bu in tes que de rem ca u sa a res sar ci -
men to in de vi do de tri bu to ou con tri bu i ção de cor ren te
de qual quer in cen ti vo ou be ne fí cio fis cal.
....................................................................................

Art. 74. Obser va do o dis pos to no ar ti go an te ri or,
a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral aten den do a re que ri -
men to do con tri bu in te, po de rá au to ri zar a uti li za ção
de cré di tos a se rem a ele res ti tu í dos ou res sar ci dos
para a qui ta ção de qua is quer tri bu tos e con tri bu i ções
sob sua ad mi nis tra ção.
....................................................................................

Art. 81. Po de rá, ain da, ser de cla ra da inap ta, nos
ter mos e con di ções de fi ni dos em ato do Mi nis tro da
Fa zen da, a ins cri ção da pes soa ju rí di ca que de i xar de 
apre sen tar a de cla ra ção anu al de im pos to de ren da
em um ou mais exer cí ci os e não for lo ca li za da no en -
de re ço in for ma do à Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral,
bem como da que la que não exis ta de fato.
....................................................................................

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992

Dis põe so bre as san ções apli cá ve is
aos agen tes pú bli cos nos ca sos de en ri -
que ci men to ilí ci to no exer cí cio de man -
da to, car go, em pre go ou fun ção na ad mi -
nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta ou fun -
da ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as.
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....................................................................................
Art. 13. A pos se e o exer cí cio de agen te pú bli co

fi cam con di ci o na dos à apre sen ta ção de de cla ra ção
dos bens e va lo res que com põem o seu pa tri mô nio
pri va do, a fim de ser ar qui va da no ser vi ço de pes so al
com pe ten te.

§ 1º A de cla ra ção com pre en de rá imó ve is, mó -
ve is, se mo ven tes, di nhe i ro, tí tu los, ações, e qual quer
ou tra es pé cie de bens e va lo res pa tri mo ni a is, lo ca li -
za do no País ou no ex te ri or, e, quan do for o caso,
abran ge rá os bens e va lo res pa tri mo ni a is do côn ju ge
ou com pa nhe i ro, dos fi lhos e de ou tras pes so as que
vi vam sob a de pen dên cia eco nô mi ca do de cla ran te,
ex clu í dos ape nas os ob je tos e uten sí li os de uso do -
més ti co.

§ 2º A de cla ra ção de bens será anu al men te atu -
a li za da e na data em que o agen te pú bli co de i xar o
exer cí cio do man da to, car go, em pre go ou fun ção.

§ 3º Será pu ni do com a pena de de mis são, a
bem do ser vi ço pú bli co, sem pre ju í zo de ou tras san -
ções ca bí ve is, o agen te pú bli co que se re cu sar a
pres tar de cla ra ção dos bens, den tro do pra zo de ter -
mi na do, ou que a pres tar fal sa.

§ 4º O de cla ran te, a seu cri té rio, po de rá en tre -
gar có pia da de cla ra ção anu al de bens apre sen ta da à 
De le ga cia da Re ce i ta Fe de ral na con for mi da de da le -
gis la ção do Impos to so bre a Ren da e pro ven tos de
qual quer na tu re za, com as ne ces sá ri as atu a li za ções,
para su prir a exi gên cia con ti da no ca put e no § 2º
des te ar ti go.
....................................................................................

LEI Nº 8.730, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1993

Esta be le ce a obri ga to ri e da de da de -
cla ra ção de bens e ren das para o exer cí -
cio de car gos, em pre gos e fun ções nos
Po de res Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá -
rio, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º É obri ga tó ria a apre sen ta ção de de cla -
ra ção de bens, com in di ca ção das fon tes de ren da,
no mo men to da pos se ou, ine xis tin do esta, na en -
tra da em exer cí cio de car go, em pre go ou fun ção,
bem como no fi nal de cada exer cí cio fi nan ce i ro, no
tér mi no da ges tão ou man da to e nas hi pó te ses de
exo ne ra ção, re nún cia ou afas ta men to de fi ni ti vo, por 
par te das au to ri da des e ser vi do res pú bli cos adi an -
te in di ca dos:

I  – Pre si den te da Re pú bli ca;
II  – Vice-Pre si den te da Re pú bli ca;

III  – Mi nis tros de Esta do;
IV – mem bros do Con gres so Na ci o nal;
V – mem bros da Ma gis tra tu ra Fe de ral;
VI – mem bros do Mi nis té rio Pú bli co da União;
VII  – to dos quan tos exer çam car gos ele ti vos e

car gos, em pre gos ou fun ções de con fi an ça, na ad mi -
nis tra ção di re ta, in di re ta e fun da ci o nal, de qual quer
dos Po de res da União.

1º A de cla ra ção de bens e ren das será trans -
cri ta em li vro pró prio de cada ór gão e as si na da pelo
de cla ran te:

2º O declarante remeterá, incontinenti, uma
cópia da declaração ao Tribunal de Contas da União,
para o fim de este:

I  – manter registro próprio dos bens e rendas do 
patrimônio privado de autoridades públicas;

II  – exercer o controle da legalidade e
legitimidade desses bens e rendas, com apoio nos
sistemas de controle interno de cada Poder;

III  – adotar as providências inerentes às suas
atribuições e, se for o caso, representar ao Poder
competente sobre irregularidades ou abusos
apurados;

IV – publicar, periodicamente, no Diário Oficial
da União, por extrato, dados e elementos constantes
da declaração;

V  – prestar a qualquer das Câmaras do
Congresso Nacional ou às respectivas Comissões,
informações solicitadas por escrito;

VI  – fornecer certidões e informações requeridas
por qualquer cidadão, para propor ação popular que vise
a anular ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade
administrativa, na forma da lei.
....................................................................................

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dis põe so bre o Fun do de Ga ran tia
do Tem po de Ser vi ço, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

....................................................................................
Art. 27. A apre sen ta ção do Cer ti fi ca do de Re gu -

la ri da de do FGTS, for ne ci do pela Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral, é obri ga tó ria nas se guin tes si tu a ções:

a) ha bi li ta ção e li ci ta ção pro mo vi da por ór gão da 
Admi nis tra ção Fe de ral, Esta du al e Mu ni ci pal, di re ta,
in di re ta ou fun da ci o nal ou por en ti da de con tro la da di -
re ta ou in di re ta men te pela União, Esta do e Mu ni cí pio;

b) ob ten ção, por par te da União, Esta dos e Mu -
ni cí pi os, ou por ór gãos da Admi nis tra ção Fe de ral,
Esta du al e Mu ni ci pal, di re ta, in di re ta, ou fun da ci o nal,
ou in di re ta men te pela União, Esta dos ou Mu ni cí pi os,
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de em prés ti mos ou fi nan ci a men tos jun to a qua is quer
en ti da des fi nan ce i ras ofi ci a is; 

c) ob ten ção de fa vo res cre di tí ci os, isen ções,
sub sí di os, au xí li os, ou tor ga ou con ces são de ser vi ços 
ou qua is quer ou tros be ne fí ci os con ce di dos por ór gão
da Admi nis tra ção Fe de ral, Esta du al e Mu ni ci pal, sal -
vo quan do des ti na dos a sal dar dé bi tos para com o
FGTS;

d) trans fe rên cia de do mi cí lio para o ex te ri or;
e) re gis tro ou ar qui va men to, nos ór gãos com pe -

ten tes, de al te ra ção ou dis tra to de con tra to so ci al, de
es ta tu to, ou de qual quer do cu men to que im pli que mo -
di fi ca ção na es tru tu ra ju rí di ca do em pre ga dor ou na
sua ex tin ção.
....................................................................................

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. 60. A con ces são ou re co nhe ci men to de
qual quer in cen ti vo ou be ne fí cio fis cal, re la ti vos a tri -
bu tos e con tri bu i ções ad mi nis tra dos pela Se cre ta ria
da Re ce i ta Fe de ral fica con di ci o na da à com pro va -
ção pelo con tri bu in te, pes soa fí si ca ou ju rí di ca, da
qui ta ção de tri bu tos e con tri bu i ções fe de ra is.
....................................................................................

LEI Nº 9.826, DE 23 DE AGOSTO DE 1999

Dis põe so bre in cen ti vos fis ca is para
de sen vol vi men to re gi o nal, al te ra a le gis la -
ção do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a -
li za dos  – IPI, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Será con si de ra do ex por ta do, para to dos

os efe i tos fis ca is e cam bi a is, ain da que não saia do
ter ri tó rio na ci o nal, o pro du to na ci o nal ven di do, me di -
an te pa ga men to em mo e da es tran ge i ra de li vre con -
ver si bi li da de, a:

I  – em pre sa se di a da no ex te ri or, para ser uti li za -
da ex clu si va men te nas ati vi da des de pes qui sa ou la -
vra de ja zi das de pe tró leo e de gás na tu ral, con for me
de fi ni das na Lei nº 9.478, de 6 de agos to de 1997, ain -
da que a uti li za ção se faça por ter ce i ro se di a do no
País;

II  – em pre sa se di a da no ex te ri or, para ser to tal -
men te in cor po ra do a pro du to fi nal ex por ta do para o
Bra sil;

III  – ór gão ou en ti da de de go ver no es tran ge i ro ou
or ga nis mo in ter na ci o nal de que o Bra sil seja mem bro,
para ser en tre gue, no País, à or dem do com pra dor.

Pa rá gra fo úni co. As ope ra ções pre vis tas nes te ar -
ti go es ta rão su je i tas ao cum pri men to de obri ga ções e
for ma li da des de na tu re za ad mi nis tra ti va e fis cal, con for -
me es ta be le ci do pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral.

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

DECRETO-LEI Nº 1.593,
DE 21 DE DEZEMBRO DE 1977

Alte ra a le gis la ção do Impos to so -
bre Pro du tos Indus tri a li za dos, em re la -
ção aos ca sos que es pe ci fi ca, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

Art. 1º  – A fa bri ca ção dos ci gar ros clas si fi ca dos
no Có di go 24.02.02.99 da Ta be la de Inci dên cia do
Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos (TIPI) e a ati -
vi da de de be ne fi ci a men to e de acon di ci o na men to por 
en far da men to do ta ba co em fo lha ad qui ri do do pro du -
tor se rão exer ci das ex clu si va men te pe las em pre sas
que, dis pon do de ins ta la ções in dus tri a is ade qua das,
man ti ve rem re gis tro es pe ci al na Se cre ta ria da Re ce i -
ta Fe de ral do Mi nis té rio da Fa zen da. (Vide Me di da
Pro vi só ria nº 2.158-35, de 24.8.2001)

§ 1º As em pre sas fa bri can tes de ci gar ros es ta -
rão ain da obri ga das a cons ti tu ir-se sob a for ma de so -
ci e da de e com o ca pi tal mí ni mo es ta be le ci dos pelo
Mi nis tro da Fa zen da.

§ 2º O re gis tro es pe ci al de que tra ta este ar ti go
po de rá tam bém ser exi gi do, a cri té rio do Mi nis tro da
Fa zen da, das em pre sas que in dus tri a li za rem ou tros
pro du tos do ca pí tu lo 24 da ta be la.

§ 3º O Mi nis tro da Fa zen da ex pe di rá nor mas
com ple men ta res re la ti vas ao re gis tro es pe ci al e ao
cum pri men to das exi gên ci as a que es tão su je i tas as
em pre sas, as sim as já exis ten tes como as que ve -
nham a cons ti tu ir-se, po den do ain da es ta be le cer con -
di ções quan to à ido ne i da de fis cal e fi nan ce i ra das
mes mas em pre sas e de seus só ci os ou di re to res.

§ 4º O Mi nis tro da Fa zen da fi xa rá pra zo para
que as em pre sas já exis ten tes se adap tem aos pre ce -
i tos e pro ce dam ao re gis tro, pre vis tos nes te ar ti go.

Art. 1º A na hi pó te se de ino pe rân cia do con ta dor 
au to má ti co da quan ti da de pro du zi da de que tra ta o §
2º do art. 1º des te De cre to-Lei, a pro du ção por ele
con tro la da será ime di a ta men te in ter rom pi da.(Arti go
in clu í do pela Lei nº 9.822, de 24-8-1999)
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§ 1º O con tri bu in te de ve rá co mu ni car à uni da de
da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral com ju ris di ção so -
bre seu do mi cí lio fis cal, no pra zo de vin te e qua tro ho -
ras, a in ter rup ção da pro du ção de que tra ta o ca -
put.(Pa rá gra fo in clu í do pela Lei 9.822, de 24-8-1999)

§ 2º O des cum pri men to do dis pos to no ca put des -
te ar ti go en se ja rá a apli ca ção de mul ta, não in fe ri or a
R$10.000,00 (dez mil re a is), cor res pon den te a cem por
cen to do va lor co mer ci al da mer ca do ria pro du zi da no
pe río do de ino pe rân cia, sem pre ju í zo da apli ca ção das
de ma is san ções fis ca is e pe na is ca bí ve is.(Pa rá gra fo in -
clu í do pela Lei nº 9.822, de 24-8-1999)

§ 3º A fal ta de co mu ni ca ção de que tra ta o § 1º en -
se ja rá a apli ca ção de mul ta de R$10.000,00 (dez mil re a -
is), sem pre ju í zo do dis pos to no pa rá gra fo an te ri or.(Pa rá -
gra fo in clu í do pela Lei 9.822, de 24-8-1999)

....................................................................................
Art. 15  Apu ra das ope ra ções com ci gar ros, ta ba -

co em fo lha ou pa pel para ci gar ros em bo bi nas, pra ti -
ca das em de sa cor do com as exi gên ci as re fe ri das
nes te De cre to-Lei ou nos atos ad mi nis tra ti vos des ti -
na dos a com ple men tá-lo, apli car-se-ão aos in fra to res
as se guin tes pe na li da des:

I  – Aos que de rem sa í da ao pro du to sem es tar
pre vi a men te re gis tra dos, quan do obri ga dos a isto,
con for me o ar ti go 1º, ou aos que de sa ten de rem o dis -
pos to no ar ti go 3º ou, ain da, aos que de rem sa í da a
pa pel para ci gar ros em bo bi nas para es ta be le ci men -
tos não au to ri za dos a ad qui ri-lo: mul ta igual ao va lor
co mer ci al da mer ca do ria;

II  – Aos que, nas con di ções do in ci so pre ce den -
te, ad qui ri rem e ti ve rem em seu po der ta ba co em fo -
lha ou pa pel para ci gar ros em bo bi nas: mul ta igual ao
va lor co mer ci al da mer ca do ria;

III  – Aos que, em bo ra re gis tra dos, de i xa rem de
mar car o pro du to ou a sua em ba la gem na for ma pre -
vis ta no in ci so II do ar ti go 4º, no ar ti go 12 ou nas ins -
tru ções ba i xa das pelo Mi nis tro da Fa zen da de acor do
com o ar ti go 7º: mul ta igual ao va lor co mer ci al da mer -
ca do ria e, quan do se tra tar de ci gar ros, de Cr$10,00
(dez cru ze i ros) por uni da de tri bu ta da.

....................................................................................
Art. 33  – Apli cam-se as se guin tes pe na li da des,

em re la ção ao selo de con tro le de que tra ta o ar ti go
46 da Lei nº 4.502, de 30 de no vem bro de 1964, na
ocor rên cia das in fra ções aba i xo:

(Vide Me di da Pro vi só ria nº 66, de 29-8-2002)
I  – ven da ou ex po si ção à ven da de pro du to sem

o selo ou com em pre go do selo já uti li za do: mul ta
igual ao va lor co mer ci al do pro du to, não in fe ri or a
Cr$10.000,00 (dez mil cru ze i ros); 

II  – em pre go ou pos se do selo le gí ti mo não ad -
qui ri do di re ta men te da re par ti ção for ne ce do ra: mul ta
de Cr$5,00 (cin co cru ze i ros) por uni da de, não in fe ri or
a Cr$10.000,00 (dez mil cru ze i ros);

III  – em pre go do selo des ti na do a pro du to na ci -
o nal, quan do se tra tar de pro du to es tran ge i ro, e
vice-ver sa; em pre go de selo des ti na do a pro du to di -
ver so; em pre go de selo não uti li za do ou não mar ca do
como pre vis to em re gu la men to ou nos atos ad mi nis -
tra ti vos per ti nen tes; em pre go de selo que não es ti ver
em cir cu la ção: con si de ram-se os pro du tos como não
se la dos, equi pa ran do-se a in fra ção à fal ta de pa ga -
men to do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos,
que será exi gí vel, além da mul ta igual a 50% (cin -
qüen ta por cen to) do va lor do im pos to;

IV  – fa bri car, ven der, com prar, ce der, uti li zar, ou
pos su ir, sol tos ou apli ca dos, se los de con tro le fal sos:
in de pen den te men te da san ção pe nal ca bí vel, mul ta
de Cr$20,00 (vin te cru ze i ros) por uni da de, não in fe ri or 
a Cr$50.000,00 (cin qüen ta mil cru ze i ros), além da
pena de per di men to dos pro du tos em que te nham
sido uti li za dos os se los.
....................................................................................

LEI Nº 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964

Dis põe So bre o Impos to de Con su -
mo e re or ga ni za a Di re to ria de Ren das
Inter nas.

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

Art. 46. O re gu la men to po de rá de ter mi nar, ou
au to ri zar que o Mi nis té rio da Fa zen da, pelo seu ór gão
com pe ten te, de ter mi ne a ro tu la gem, mar ca ção ou nu -
me ra ção, pe los im por ta do res, ar re ma tan tes, co mer ci -
an tes ou re par ti ções fa zen dá ri as, de pro du tos es tran -
ge i ros cujo con tro le en ten da ne ces sá rio, bem como
pres cre ver, para es ta be le ci men tos pro du to res e co -
mer ci an tes de de ter mi na dos pro du tos na ci o na is, sis te -
ma di fe ren te de ro tu la gem, eti que ta gem obri ga to ri e da -
de de nu me ra ção ou apli ca ção de selo es pe ci al que
pos si bi li te o seu con tro le quan ti ta ti vo.

§ 1º O selo es pe ci al de que tra ta este ar ti go será 
de emis são ofi ci al e sua dis tri bu i ção aos con tri bu in tes 
será fe i ta gra tu i ta men te, me di an te as ca u te las e for -
ma li da des que o re gu la men to es ta be le cer.

§ 2º A fal ta de nu me ra ção do pro du to ou de apli -
ca ção do selo es pe ci al, ou o uso do selo im pró prio ou
apli ca do em de sa cor do com as nor mas re gu la men ta -
res, im por ta rá em con si de rar-se como não iden ti fi ca -
do, com o des cri to nos do cu men tos fis ca is, o pro du to
res pec ti vo.
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 1.025,
DE 21 DE OUTUBRO DE 1969

De cla ra ex tin ta a par ti ci pa ção de ser -
vi do res pú bli cos na co bran ça da Dí vi da
Ati va da União e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º É de cla ra da ex tin ta a par ti ci pa ção de
ser vi do res pú bli cos na co bran ça da Dí vi da da União, 
a que se re fe rem os ar ti gos 21 da Lei nº 4.439, de
27 de ou tu bro de 1964, e 1º, in ci so

II, da Lei nº 5.421, de 25 de abril de 1968, pas -
san do a taxa, no to tal de 20% (vin te por cen to), paga
pelo exe cu ta do, a ser re co lhi da aos co fres pú bli cos,
como ren da da União.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 1.569
DE 8 DE AGOSTO DE 1977

Mo di fi ca o ar ti go 11 do De cre to-Lei
nº 352, de 17 de ju nho de 1968, al te ra do
pelo ar ti go 1º do De cre to-Lei nº 623, de
11 de ju nho de 1969, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

....................................................................................
Art. 3º O en car go pre vis to no ar ti go 1º do De cre -

to-Lei nº 1.025, de 21 de ou tu bro de 1969, cal cu la do
so bre o mon tan te do dé bi to, in clu si ve mul tas, atu a li -
za do mo ne ta ri a men te e acres ci do dos ju ros e mul ta
de mora, será re du zi do para 10% (dez por cen to),
caso o dé bi to, ins cri to como Dí vi da Ati va da União,
seja pago an tes do aju i za men to da exe cu ção.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 1.455,
DE 7 DE ABRIL DE 1976

Dis põe so bre ba ga gem de pas sa ge i -
ro pro ce den te do ex te ri or, dis ci pli na o re -
gi me de en tre pos to adu a ne i ro, es ta be le -
ce nor mas so bre mer ca do ri as es tran ge i -
ras apre en di das e dá ou tras pro vi dên ci as

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

Art. 23. Con si de ram-se dano ao Erá rio as in fra -
ções re la ti vas às mer ca do ri as:

I – im por ta das, ao de sam pa ro de guia de im por -
ta ção ou do cu men to de efe i to equi va len te, quan do a
sua emis são es ti ver ve da da ou sus pen sa na for ma da 
le gis la ção es pe cí fi ca em vi gor;

II – im por ta das e que fo rem con si de ra das aban -
do na das pelo de cur so do pra zo de per ma nên cia em
re cin tos al fan de ga dos nas se guin tes con di ções:

a) 90 (no ven ta) dias após a des car ga, sem que
te nha sido ini ci a do o seu des pa cho; ou

b) 60 (ses sen ta) dias da data da in ter rup ção do
des pa cho por ação ou omis são do im por ta dor ou seu
re pre sen tan te; ou

c) 60 (ses sen ta) dias da data da no ti fi ca ção a
que se re fe re o ar ti go 56 do De cre to-Lei nº 37, de 18
de no vem bro de 1966, nos ca sos pre vis tos no ar ti go
55 do mes mo De cre to-Lei; ou

d) 45 (qua ren ta e cin co) dias após es go tar-se o
pra zo fi xa do para per ma nên cia em en tre pos to adu a -
ne i ro ou re cin to al fan de ga do si tu a do na zona se cun -
dá ria.

III – tra zi das do ex te ri or como ba ga gem, acom -
pa nha da ou de sa com pa nha da e que per ma ne ce rem
nos re cin tos al fan de ga dos por pra zo su pe ri or a 45
(qua ren ta e cin co) dias, sem que o pas sa ge i ro ini cie a
pro mo ção, do seu de sem ba ra ço;

IV – en qua dra das nas hi pó te ses pre vis tas nas
alí ne as a e b do pa rá gra fo úni co do ar ti go 104 e nos
in ci sos I a XIX do ar ti go 105, do De cre to-Lei nº 37, de
18 de no vem bro de 1966.

V – (Vide Me di da Pro vi só ria nº 66, de
29-8-2002)

Pa rá gra fo úni co. O dano ao Erá rio de cor ren te
das in fra ções pre vis tas no ca put des te ar ti go, será
pu ni do com a pena de per di men to das mer ca do ri as.
....................................................................................

LEI Nº 8.021, DE 12 DE ABRIL DE 1990

Dis põe so bre a iden ti fi ca ção dos
con tri bu in tes para fins fis ca is, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

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

Art. 7º A au to ri da de fis cal do Mi nis té rio da Eco -
no mia, Fa zen da e Pla ne ja men to po de rá pro ce der a
exa mes de do cu men tos, li vros e re gis tros das Bol -
sas de Va lo res, de mer ca do ri as, de fu tu ros e as se -
me lha das, bem como so li ci tar a pres ta ção de es cla -
re ci men tos e in for ma ções a res pe i to de ope ra ções
por elas pra ti ca das, in clu si ve em re la ção a ter ce i ros.

§ 1º As in for ma ções de ve rão ser pres ta das no
pra zo má xi mo de dez dias úte is con ta dos da data da
so li ci ta ção. O não cum pri men to des se pra zo su je i ta rá
a ins ti tu i ção à mul ta de va lor equi va len te a mil BTN
Fis ca is por dia útil de atra so.(Vide Me di da Pro vi só ria
nº 66, de 29-8-2002)

26920 Qu in ta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

DEZEMBRO 2002454    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



§ 2º As in for ma ções ob ti das com base nes te ar -
ti go so men te po de rão ser uti li za das para efe i to de ve -
ri fi ca ção do cum pri men to de obri ga ções tri bu tá ri as.

§ 3º O ser vi dor que re ve lar, in for ma ções que ti -
ver ob ti do na for ma des te ar ti go es ta rá su je i to às pe -
nas pre vis tas no art. 325 do Có di go Pe nal Bra si le i ro.
....................................................................................

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 sen te-se no in -
de cli ná vel de ver de di zer que os Se na do res Edu ar -
do Su plicy, pelo Blo co da Opo si ção, e Ro me ro Jucá, 
Lí der do Go ver no, pe di ram que a ma té ria seja vo ta -
da nes ta opor tu ni da de.

Em acon te cen do isso, as ou tras ma té ri as cons -
tan tes da Ordem do Dia se rão vo ta das ain da na ses -
são de hoje, na or dem em que es tão agen da das. Qu -
e ro es cla re cer que há um acor do que, com toda cer te -
za, de ve rá ser cum pri do. A Mesa, como sem pre, tudo
fará para aten der o de se jo das Li de ran ças.

Con sul to os ou tros Lí de res se es tão de acor do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A

Li de ran ça do Go ver no está de acor do, Sr. Pre si den te.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – O

PMDB tam bém con cor da com a apre ci a ção da ma té -
ria nes ta opor tu ni da de.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O
PTB está de acor do para que se jam vo ta das to das as
ma té ri as.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Acom pa nho a Li de ran ça do Go ver no.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, o Blo co de Opo si ção ma ni fes ta-se fa -
vo ra vel men te.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – O PSB vota fa vo ra vel men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com o
acor do de to das as Li de ran ças, pas sa re mos ao Pro je -
to de Lei de Con ver são nº 31, de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 31, DE 2002

(Inclu í do em pa u ta com a
aqui es cên cia das Li de ran ças.)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 31, de 2002, pro ve -
ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 66, de 2002,
que dis põe so bre anão cu mu la ti vi da de na
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
(PASEP), nos ca sos que es pe ci fi ca; so bre o
pa ga men to e o par ce la men to de dé bi tos tri -
bu tá ri os fe de ra is, a com pen sa ção de cré di -
tos fis ca is, a de cla ra ção de inap ti dão de ins -
cri ção de pes so as ju rí di cas, a le gis la ção
adu a ne i ra, e dá ou tras pro vi dên ci as; 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 Be ni to Gama (PMDB-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, na for ma do Pro je to de
Lei de Con ver são nº 31, de 2002, e às Emen das
nºs 2, 24, 34, 35, 37, 38, 48, 52 e 53; pela re je i ção
das Emen das nºs 1, 3 a 17, 21 a 23, 25 a 33, 36, 39
a 47; 49 a 51, 54 e 55, e pela pre ju di ci a li da de das
Emen das nºs 18, 19 e 20.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez te bet)  – 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 13
de se tem bro e não che gou a se ins ta lar. Du ran te o
pra zo de 6 dias após a pu bli ca ção da Me di da Pro vi -
só ria, fo ram apre sen ta das 55 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 16 de se tem bro, ten -
do sido apre ci a da na que la Casa no úl ti mo dia 11,
que con clu iu pela apro va ção nos ter mos do Pro je to
de Lei de Con ver são.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, va mos à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes, po rém, de sig no o ilus tre Se na dor Ro me -
ro Jucá Re la tor Re vi sor da ma té ria.

Com a pa la vra o Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.

Para emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nós es ta mos dan do
pa re cer fa vo rá vel ao pro je to na for ma como veio da
Câ ma ra dos De pu ta dos. Fa ze mos ape nas um es cla -
re ci men to de tex to, que já foi en ca mi nha do à Mesa
para cons tar nos au tó gra fos fi na is da re mes sa ao
Exe cu ti vo.

No mé ri to, nós en ca mi nha mos de acor do com o
Pro je to de Lei de Con ver são. Por tan to, peço a apro va -
ção da ma té ria como veio da Câ ma ra.

É o se guin te o es cla re ci men to de tex to 
a que se re fe re o re la tor:
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 66, DE 2002
(Do Po der Exe cu ti vo)

Dis põe so bre a não cu mu la ti vi da de
na co bran ça da con tri bu i ção para 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 (PASEP), nos ca sos que es pe ci -
fi ca; so bre o pa ga men to e o par ce la men -
to de dé bi tos tri bu tá ri os fe de ra is, a com -
pen sa ção de cré di tos fis ca is, a de cla ra -
ção de inap ti dão de ins cri ção de pes so -
as ju rí di cas, a le gis la ção adu a ne i ra, e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

EMENDA DE REDAÇÃO

Dê-se ao tex to ofe re ci do ao ca put do ad. 74 da
Lei nº 9.430, de 1996, pelo art. 49 do Pro je to de Lei de 
Con ver são nº 31, de 2002, apre sen ta do à Me di da
Pro vi só ria nº 66, de 2002, a se guin te re da ção:

“Art. 74. O su je i to pas si vo que apu rar cré di to,
in clu si ve os ju di ci a is com tran si to em jul ga do, re la -
ti vo a tri bu to ou con tri bu i ção ad mi nis tra do pela Se -
cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, pas sí vel de res ti tu i ção 
ou de res sar ci men to, po de rá uti li zá-lo na com pen -
sa ção de dé bi tos pró pri os re la ti vos a qua is quer tri -
bu tos e con tri bu i ções ad mi nis tra dos por aque le
Órgão.

....................................................................................
Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2002, –

Se na dor Ro me ro Jucá.
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 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 da Me di da Pro vi só ria, nos ter -
mos do art. 8º da Re so lu ção nº 1, de 2002, do Con -
gres so Na ci o nal.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor, De pu ta do
Be ni to Gama (PMDB – BA), 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. (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 de Lei de Con ver são,
com os es cla re ci men tos do tex to do Re la tor, apro -
va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos, que de i xa cla ro: 
... “O su je i to pas si vo que apu rar cré di tos, “in clu si ve 
os ju di ci a is com trân si to em jul ga do”... Está in clu í -
da a ex pres são “in clu si ve os ju di ci a is com trân si to
em jul ga do”. 

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

So bre a mesa, re que ri men to de des ta que 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 752, DE 2002

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, do art. 37 do PLV/31/2002.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2002, –
Se na dor José Agri pi no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to de des ta que, sem en vol vi men to
de mé ri to.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. 
Apro va do o re que ri men to, sem apre ci a ção do

mé ri to.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, re que ri men to de des ta que, 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 753, DE 2002

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
des ta que, para vo ta ção em se pa ra do, do art. 63 do
PLV/31/2002.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2002, –
Se na dor José Agri pi no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to de des ta que, sem en vol vi men to
de 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 o se gun do re que ri men to de des ta que, 
sem apre ci a ção do mé ri to.

Em con se qüên cia as par tes des ta ca das se rão
vo ta das opor tu na men te.
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Em vo ta ção o Pro je to de Lei de Con ver são nº
31, de 2002, com os es cla re ci men tos do tex to do Re -
la tor, que foi lido e apro va do pela Câ ma ra dos De pu -
ta dos, res sal va dos os des ta ques. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -
ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e

Srs. Se na do res, vo ta re mos ago ra os re que ri men tos
de des ta que.

Em vo ta ção o art. 37 do PLV 31, de 2002.
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 emi tir pa re cer.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em pri me i -
ro lu gar, devo con ce der a pa la vra ao au tor do re que ri -
men to, ilus tre Lí der do PFL, Se na dor José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, este re que ri men to re fe -
re-se a uma po si ção par ti dá ria de ci di da na Exe cu ti va
do PFL, que foi, é e vai ser con trá ria ao au men to de
im pos tos, por en ten der que a car ga tri bu tá ria no País
já está exa ge ra da men te alta.

O art. 37 tra ta da ele va ção da alí quo ta da CSLL
– Con tri bu i ção So ci al so bre Lu cro Lí qui do – de pe -
que nas em pre sas de 8% para 9%. Re que re mos des -
ta que para vo ta ção em se pa ra do, a fim de ter mos
opor tu ni da de de re je i tar a ma jo ra ção de 8% para 9%.

Re pi to que essa é uma po si ção par ti dá ria e que
o PFL vo ta rá con tra a ma jo ra ção.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – 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. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, após 
a vo ta ção des ta ma té ria, eu gos ta ria que V. Exª co lo -
cas se em vo ta ção as ma té ri as com vo ta ção no mi nal,
por que a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú -
bli cos e Fis ca li za ção está, nes te ins tan te, de ba ten do
a par te fi nal do re la tó rio do Re la tor Ge ral e já está en -
tran do no pro ces so de vo ta ção dos des ta ques. Des se
modo, gran de par te dos Par la men ta res têm de se di ri -
gir à Co mis são de Orça men to. Então, peço a V. Exª a
in ver são da pa u ta, co lo can do em pri me i ro lu gar, após
esta vo ta ção, as ma té ri as com vo ta ção no mi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro me ro Jucá, tem a pa la vra V. Exª, como Re la tor.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Re la tor, para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, vou mar car po si ção
de Re la tor so bre as duas emen das apre sen ta das
pelo Se na dor José Agri pi no. Ape sar de en ten der a in -
ten ção e a po si ção do PFL a res pe i to des sas duas
ques tões, eu que ria re gis trar nos so po si ci o na men to
de dar pa re cer con trá rio, por que en ten do que a ma -
nu ten ção do Impos to de Ren da na alí quo ta atu al por
uma ano e a ma nu ten ção da Con tri bu i ção So ci al so -
bre o Lu cro Lí qui do por um ano, na alí quo ta que está
– por tan to, não está ha ven do in cre men to de car ga tri -
bu tá ria e, sim, ma nu ten ção de car ga tri bu tá ria – re -
pre sen ta uma con tri bu i ção fun da men tal para que
pos sa mos, no Orça men to des te ano, ama nhã, apro -
var um piso de sa lá rio mí ni mo para R$240,00. Esse é
o pri me i ro mo ti vo por que es tou dan do pa re cer con -
trá rio e pe din do a apro va ção da for ma como veio da
Câ ma ra.

O se gun do mo ti vo é que a al te ra ção de mé ri to,
em qual quer dos dois des ta ques, le va rá esse pro je to
de vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos e, por tan to, não
terá, este ano, a sua san ção. Entre os as sun tos que
exis tem nes sa me di da pro vi só ria, exis te um que é
fun da men tal para as em pre sas bra si le i ras, que tra ta
da re a ber tu ra do pra zo do Re fis e, mais do que isso,
tra ta da cla ri fi ca ção de po si ci o na men to de em pre sas
so bre o par ce la men to do Re fis e a si tu a ção ju rí di ca
de cada uma. Escla re ço essa po si ção no meu pa re -
cer, que vou pe dir para ser dado como lido, para aju -
dar na so lu ção des sas pen dên ci as, qua is se jam, do
§1º do art. 22, no art. 58, en fim, em vá ri os as pec tos
fun da men ta is, como re a ber tu ra do Re fis, o pra zo de
180 me ses, e a pre con di ção de as em pre sas re es ca -
lo na rem-se e re a de qua rem-se a essa sis te má ti ca é
fun da men tal para o de sen vol vi men to do País.

Sr. Pre si den te, por tudo isso peço a V. Exª para
dar como lido, como mi nha jus ti fi ca ti va, esse do cu -
men to a que me re fi ro e en ca mi nho con tra ri a men te à
po si ção, in fe liz men te, do Se na dor José Agri pi no. O
pa re cer é con trá rio nos dois des ta ques.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res tra ta-se de re que ri men to de des ta -
que. De acor do com o Re gi men to Inter no, só tem di re -
i to à pa la vra o au tor do re que ri men to, que já se pro -
nun ci ou, e o Re la tor.

Vejo que o Se na dor Car los Pa tro cí nio de se ja fa -
lar. Da rei a opor tu ni da de a V. Exª, de po is que eu es -
cla re cer como se pro ce de rá à vo ta ção, para que V.
Exª já faça o en ca mi nha men to ao seu Par ti do. V. Exª
con cor da?
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O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – É
exa ta men te isso que eu gos ta ria, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
es cla re ce que aque les que qui se rem vo tar de acor do
com a ma té ria que veio da Câ ma ra de ve rão re gis trar
o voto “sim”. Aque les que qui se rem vo tar a fa vor do
des ta que de ve rão re gis trar o voto “não”.

O voto “não” de vol ve a ma té ria à Câ ma ra. O voto 
“sim” apro va a ma té ria e, se a ou tra for no mes mo
sen ti do, leva a ma té ria à san ção.

Está es cla re ci do?
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

A Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto “sim”,
para man ter o tex to da Câ ma ra dos De pu ta dos, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Li de -
ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto “sim”, para man -
ter o tex to da Câ ma ra.

Como en ca mi nha o Se na dor Car los Pa tro cí nio,
pelo PTB?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, essa ma té ria já foi am pla men te de ba ti da
na Câ ma ra. Fo ram ne ces sá ri as vá ri as se ma nas para
que se che gas se a um acor do, fe i to no âm bi to da Co -
mis são de Orça men to, que está, nes te exa to mo men -
to, dis cu tin do a ques tão do re a jus te do sa lá rio mí ni mo 
para o ano que vem e de ou tras obras so ci a is. Por tan -
to, é ne ces sá rio vo tar essa ma té ria como veio da Câ -
ma ra, para que pos sa mos tam bém apro var o Orça -
men to com uma re ser va de pou co mais de qua tro
US$4 bi lhões, para que o pró xi mo Pre si den te pos sa,
se qui ser, con fe rir o au men to do sa lá rio mí ni mo para
R$240,00.

Por tan to, o PTB vota “sim” e so li ci ta às Srªs e
aos Srs. Se na do res que acom pa nhem o Pro je to de
Lei de Con ver são tal qual che gou a esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros para en ca mi -
nhar.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, a Li de ran ça do PMDB re co men da o voto
“sim”, a exem plo do que já ocor reu com o nos so Par ti -
do, na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Por tan to, es ta mos hon ran do, no Se na do Fe de -
ral, um com pro mis so fe i to pelo PMDB na Câ ma ra dos
De pu ta dos. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra para en ca -
mi nhar.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do PT en ca mi nha o

voto “sim”, res sal tan do que não se tra ta de au men to
de im pos tos. Esta mos pror ro gan do, du ran te um ano,
a ma nu ten ção da atu al re ce i ta. A par tir do pró xi mo
ano, re dis cu ti re mos alí quo tas de Impos to de Ren da
de Pes soa Fí si ca e de Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu -
cro Lí qui do nos mol des que sem pre de fen de mos.
Por tan to, até para cum prir o acor do fe i to na Câ ma ra
dos De pu ta dos, vo ta mos “sim”.

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) – Con ce do
a pa la vra ao 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, con sul to V.
Exª se es ta mos vo tan do ape nas o re que ri men to do
art. 37 ou os dois des ta ques, por que o Re la tor se re fe -
riu a am bos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
José Agri pi no, está em vo ta ção ape nas o re que ri men -
to que se re fe re ao art. 37.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O art. 37
re fe re-se à CSLL.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pos te ri -
or men te, pas sa re mos ao ou tro.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Per fe i ta -
men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha para en ca mi -
nhar.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, a Li de ran ça do PDT re co men da o voto
“sim”, tam bém com base no acor do fe i to na Câ ma ra e
con si de ran do que o ob je ti vo ma i or do tex to é ga ran tir
re cur sos para o sa lá rio mí ni mo de R$240,00.

Por isso, a Li de ran ça do PDT re co men da o voto
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Melo para en ca mi nhar.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
A Li de ran ça do PSDB/PPB re co men da o voto “sim”,
con si de ran do que se tra ta ape nas de man ter uma alí -
quo ta já em vi gor e que não há in te res se, para os tra -
ba lha do res bra si le i ros, em se ofe re cer ao fu tu ro Go -
ver no o ar gu men to se gun do o qual se de i xa de con -
ce der o au men to do sa lá rio mí ni mo por que não há
pro vi são de re cur sos no Orça men to. Uma par te dos
re cur sos de que se ne ces si ta rá de pen de da apro va -
ção des sa alí quo ta. A ou tra ra zão é que se re ve la im -
por tan te para o País man ter e pror ro gar a vi gên cia do
Re fis.
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Por esse mo ti vo, a Li de ran ça do PSDB/PPB re -
co men da o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Per fe i ta -
men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Sr. Anto nio Car los Va la da res para en ca -
mi nhar.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, o PSB, co mun gan do com o
pen sa men to da ma i o ria da Casa, po si ci o na-se pela
apro va ção de toda a ma té ria ori un da da Câ ma ra dos
De pu ta dos, ou seja, vota “sim”, por que en ten de que,
no pró xi mo ano, o fu tu ro Pre si den te da Re pú bli ca, Se -
nhor Luiz Iná cio Lula da Sil va, pre ci sa rá, para ga ran tir 
a go ver na bi li da de, dos mes mos re cur sos já apro va -
dos em ou tras oca siões.

Não se tra ta de ino va ção, sig ni fi ca man ter a ar -
re ca da ção. Então, o PSB vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PSB
re co men da o voto “sim”.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no para en ca mi nhar.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Obri ga do. 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o PFL é fa vo rá -
vel à Me di da Pro vi só ria nº 66, por que con tém pon tos
mu i to im por tan tes, como um novo Re fis, que apo i a -
mos, tan to que vo ta mos a fa vor da re fe ri da me di da
pro vi só ria, res sal va dos os des ta ques.

Não con cor da mos, no en tan to, com algo pre vis -
to para ter mi nar ago ra e que será pror ro ga do por um
ano. A lei pre via vol tar a co bran ça da alí quo ta da
CSLL para 8% em 31 de de zem bro. Está-se cri an do,
en tre tan to, a alí quo ta de 9% e pror ro gan do-a por um
ano, pre ju di can do mi lha res de pe que nas em pre sas,
que se rão so bre ta xa das.

Com re la ção a essa ques tão, o PFL in sur ge-se,
pe din do e re co men dan do o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e Srs.
Se na do res, da das as ma ni fes ta ções ou vi das, está
man ti do o tex to ori un do da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Re je i ta do, por tan to, o des ta que. 
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -

ção o mé ri to do des ta que re fe ren te ao art. 63, e a vo -
ta ção se dará da mes ma for ma.

As Srªs e os Srs. Se na do res que qui se rem man -
ter o tex to pro ve ni en te da Câ ma ra dos De pu ta dos de -
vem vo tar “sim”, re je i tan do o des ta que. Aque les que
de se jam o des ta que vo ta rão “não”. 

Con ce do, pri me i ra men te, a pa la vra ao au tor,
para que, se ace i tar a su ges tão, fará a de fe sa do re -
que ri men to, já en ca mi nhan do, em con se qüên cia, a
vo ta ção.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Fa rei a
de fe sa do re que ri men to e o en ca mi nha men to si mul -
ta ne a men te, Sr. Pre si den te.

Pe las mes mas ra zões, esse re que ri men to re fe -
re-se à ele va ção da alí quo ta má xi ma do im pos to de
ren da de 25% para 27,5%. Essa foi uma ques tão de ci -
di da em meu Par ti do, em re u nião de Exe cu ti va, e fo -
mos con trá ri os a esse fato.

Re pe ti mos: essa ma té ria in te gra a MP nº 66,
que re ce be o voto fa vo rá vel do PFL, pelo fato de con -
ter ma té ri as im por tan tes, como o novo Re fis, que
apo i a mos e apro va mos. O que não apro va mos, e des -
ta ca mos, e fa ze mos o re gis tro é o se guin te: com re la -
ção a esta ma té ria, se o pen sa men to do PFL for apro -
va do, ain da ha ve rá tem po de a Câ ma ra apre ciá-la, na
pró xi ma re u nião de ama nhã, sem pre ju í zo da MP nº
66. 

Por esta ra zão, pelo fato de não con cor dar mos
com o au men to da car ga tri bu tá ria, en ten de mos que
não será ne ces sá rio esse au men to de im pos to para
fa zer face ao sa lá rio mí ni mo que de se ja mos, de
R$240,00 (du zen tos e qua ren ta re a is). So li ci ta mos o
voto “não” para a re ti ra da do tex to da MP nº 66 do au -
men to da alí quo ta de 25% para 27,5% no Impos to de
Ren da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o no bre Re la tor, Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, o pa re cer é con trá rio pe las mes mas
ra zões ex pli ci ta das na pri me i ra vo ta ção. A Li de ran ça
do Go ver no en ca mi nha o voto “sim” para a ma nu ten -
ção do tex to na for ma como veio da Câ ma ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço às
li de ran ças que en ca mi nhem a vo ta ção. 

Com a pa la vra o Se na dor José Edu ar do Du tra,
que a pe diu em pri me i ro lu gar para ori en tar a Ban ca da.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, pe los mes mos ar gu men tos já fe -
i tos no des ta que an te ri or, voto “sim” para man ter o
tex to que veio da Câ ma ra. Ano que vem re dis cu ti re -
mos a ta be la do Impos to de Ren da, de for ma a au -
men tar sua pro gres si vi da de. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ge ral do Melo, pelo PSDB/PPB.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) – O
PSDB/PPB re co men da o voto “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O
PSDB/PPB re co men dan do o voto “sim”.

Tem a pa la vra o Se na dor Re nan Ca lhe i ros.
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O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, a re co men da ção da Li de ran ça do PMDB
é com re la ção ao voto “sim”, fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PMDB
en ca mi nha o voto “sim”.

Tem a pa la vra o Se na dor Car los Pa tro cí nio, pelo 
PTB.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, eu gos ta ria de fa zer uma re ti fi ca ção. Fa lei
que es ta mos cri an do no Orça men to uma re ser va de
qua tro bi lhões de dó la res; na ver da de o va lor é pou co
mais de qua tro bi lhões de re a is.

O PTB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em con -

se qüên cia, fica man ti do o tex to que veio da Câ ma ra. 
Apro va do o Pro je to de Lei de Con ver são nº 31,

de 2002, fi can do pre ju di ca das a Me di da Pro vi só ria e
as Emen das nºs 1 a 55, apre sen ta das ao pro je to.

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 Lei de Con ver são nº 31, 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 1.368, DE 2002
Co mis são Di re to ra

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 31, de 2002 (Me di da Pro vi -
só ria nº 66, de 2002).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei de Con ver são nº 31, de 2002 (Me di -
da Pro vi só ria nº 66, de 2002), que dis põe so bre a
não-cu mu la ti vi da de na 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 (PASEP), nos
ca sos que es pe ci fi ca; so bre o pa ga men to e o par ce la -
men to de dé bi tos tri bu tá ri os fe de ra is, a com pen sa ção 
de cré di tos fis ca is, a de cla ra ção de inap ti dão de ins -
cri ção de pes so as ju rí di cas, a le gis la ção adu a ne i ra, e
dá ou tras pro vi dên ci as, com al te ra ções re da ci o na is
para ade qua ção à Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de
fe ve re i ro de 1998, com a re da ção dada pela Lei Com -
ple men tar nº 107, de 26 de abril de 2001.

Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de de zem bro
de 2002. – Ra mez Te bet – Mo za ril do Ca val can ti –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 1.368, DE 2002

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 31, de 2002 (Me di da Pro vi só -
ria nº 66, de 2002).

Dis põe so bre a não-cu mu la ti vi da de
na 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 (PASEP), nos ca sos que es pe ci fi ca;
so bre o pa ga men to e o par ce la men to de
dé bi tos tri bu tá ri os fe de ra is, a com pen sa -
ção de cré di tos fis ca is, a de cla ra ção de
inap ti dão de ins cri ção de pes so as ju rí di -
cas, a le gis la ção adu a ne i ra, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO I
Da Co bran ça nâo-cu mu la ti va

do PIS e do PA SEP

Art. 1º A con tri bu i ção para o PIS/PASEP tem
como fato ge ra dor o fa tu ra men to men sal, as sim en -
ten di do o to tal das re ce i tas au fe ri das pela pes soa ju rí -
di ca, in de pen den te men te de sua de no mi na ção ou
clas si fi ca ção con tá bil.

§ 1º Para efe i to do dis pos to nes te ar ti go, o to tal
das re ce i tas com pre en de a re ce i ta bru ta da ven da de
bens e ser vi ços nas ope ra ções em con ta pró pria ou
alhe ia e to das as de ma is re ce i tas al fan de gá ri as pela
pes soa ju rí di ca.

§ 2º A base de cál cu lo da con tri bu i ção para o
PIS/PASEP é o va lor do fa tu ra men to, con for me de fi ni -
do no ca put.

§ 3º Não in te gram a base de cál cu lo a que se re -
fe re este ar ti go, as re ce i tas:

I – de cor ren tes de sa í das isen tas da con tri bu i -
ção ou su je i tas à alí quo ta zero;

II – não-ope ra ci o na is, de cor ren tes da ven da de
ati vo per ma nen te;

III – au fe ri das pela pes soa ju rí di ca re ven de do ra, 
na re ven da de mer ca do ri as em re la ção às qua is a
con tri bu i ção seja exi gi da da em pre sa ven de do ra, na
con di ção de subs ti tu ta tri bu tá ria;

IV – de ven da dos pro du tos de que tra tam as
Leis nº 9.990, de 21 de ju lho de 2000, nº 10.147, de
21 de de zem bro de 2000, e nº 10.485, de 3 de ju lho
de 2002, ou qua is quer ou tras sub me ti das à in ci dên cia 
mo no fá si ca da con tri bu i ção;

V – re fe ren tes a:
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a) ven das can ce la das e aos des con tos in con di -
ci o na is con ce di dos;

b) re ver sões de pro vi sões e re cu pe ra ções de
cré di tos ba i xa dos como per da, que não re pre sen tem
in gres so de no vas re ce i tas, o re sul ta do po si ti vo da
ava li a ção de in ves ti men tos pelo va lor do pa tri mô nio lí -
qui do e os lu cros e di vi den dos de ri va dos de in ves ti -
men tos ava li a dos pelo cus to de aqui si ção, que te -
nham sido com pu ta dos como re ce i ta.

Art. 2º Para de ter mi na ção do va lor da con tri bu i -
ção para o PIS/PASEP apli car-se-á, so bre a base de
cál cu lo apu ra da con for me o dis pos to no art 1º, a alí -
quo ta de 1,65% (um in te i ro e ses sen ta e cin co cen té -
si mos por cen to).

Art. 3º Do va lor apu ra do na for ma do art. 2º a
pes soa ju rí di ca po de rá des con tar cré di tos cal cu la dos
em re la ção a:

I – bens ad qui ri dos para re ven da, ex ce to em re -
la ção às mer ca do ri as e aos pro du tos re fe ri dos nos in -
ci sos III e IV do § 3º do art 1º;

II – bens e ser vi ços uti li za dos como in su mo na
fa bri ca ção de pro du tos des ti na dos à ven da ou à
pres ta ção de ser vi ços, in clu si ve com bus tí ve is e lu -
bri fi can tes;

III – ener gia elé tri ca e ser vi ços de te le co mu ni -
ca ção con su mi dos nos es ta be le ci men tos da pes soa
ju rí di ca;

IV – alu guéis de pré di os, má qui nas e equi pa -
men tos, pa gos à pes soa ju rí di ca, uti li za dos nas ati vi -
da des da em pre sa;

V – des pe sas fi nan ce i ras de cor ren tes de em -
prés ti mos e fi nan ci a men tos de pes soa ju rí di ca, ex ce -
to de op tan te pelo Sis te ma Inte gra do de Pa ga men to
de Impos tos e Con tri bu i ções das Mi cro em pre sas e
das Empre sas de Pe que no Por te (SIMPLES);

VI – má qui nas e equi pa men tos ad qui ri dos para
uti li za ção na fa bri ca ção de pro du tos des ti na dos à
ven da, bem como a ou tros bens in cor po ra dos ao ati -
vo imo bi li za do;

VII – edi fi ca ções e ben fe i to ri as em imó ve is de
ter ce i ros, quan do o cus to, in clu si ve de mão-de-obra,
te nha sido su por ta do pela lo ca tó ria;

VIII – bens re ce bi dos em de vo lu ção, cuja re ce i ta 
de ven da te nha in te gra do fa tu ra men to do mês ou de
mês an te ri or, e tri bu ta da con for me o dis pos to nes ta
Lei.

§ 1º O cré di to será de ter mi na do me di an te a apli -
ca ção da alí quo ta pre vis ta no art. 2º so bre o va lor:

I – dos itens men ci o na dos nos in ci sos I e II do
ca put, ad qui ri dos no mês;

II – dos itens men ci o na dos nos in ci sos III a V do
ca put, in cor ri dos no mês;

III – dos en car gos de de pre ci a ção e amor ti za -
ção dos bens men ci o na dos nos in ci sos VI e VII do ca -
put, in cor ri dos no mês;

IV – dos bens men ci o na dos no in ci so VIII do ca -
put, de vol vi dos no mês.

§ 2º Não dará di re i to a cré di to o va lor de
mão-de-obra paga a pes soa fí si ca.

§ 3º O di re i to ao cré di to apli ca-se, ex clu si va -
men te, em re la ção:

I – aos bens e ser vi ços ad qui ri dos de pes soa ju -
rí di ca do mi ci li a da no País;

II – aos cus tos e des pe sas in cor ri dos, pa gos ou
cre di ta dos a pes soa ju rí di ca do mi ci li a da no País;

III – aos bens e ser vi ços ad qui ri dos e aos cus tos 
e des pe sas in cor ri dos a par tir do mês em que se ini ci -
ar a apli ca ção do dis pos to nes ta Lei.

§ 4º O cré di to não apro ve i ta do em de ter mi na do
mês po de rá sê-lo nos me ses sub se qüen tes.

§ 5º Sem pre ju í zo do apro ve i ta men to dos cré di tos
apu ra dos na for ma des te ar ti go, as pes so as ju rí di cas que 
pro du zam ou co mer ci a li zem mer ca do ri as de ori gem ani -
mal ou ve ge tal clas si fi ca das nos ca pí tu los 2 a 4, 8 a 12 e
23, e nos có di gos 0504.00, 0710, 0712 a 0714, 1507 a
1514, 1515.2, 1516.20.00, 1517, 1701.11.00, 1701.99.
00, 17.02.90.00, 1803, 1804.00.00, 1805.00.00, 2009,
2101.11.10 e 2209.00.00, to dos da No men cla tu ra Co -
mum do Mer co sul, des ti na dos à ali men ta ção hu ma na
ou ani mal, po de rão de du zir da con tri bu i ção para o
Pis/Pa sep, de vi da em cada pe río do de apu ra ção, cré di -
to pre su mi do, cal cu la do so bre o va lor dos bens e ser vi -
ços re fe ri dos no in ci so II do ca put, ad qui ri dos, no mes -
mo pe río do, de pes so as fí si cas re si den tes no País.

§ 6º Re la ti va men te ao cré di to pre su mi do re fe ri -
do no § 5º:

I – seu mon tan te será de ter mi na do me di an te
apli ca ção, so bre o va lor das men ci o na das aqui si ções, 
de alí quo ta cor res pon den te a 70% (se ten ta por cen to) 
da que la cons tan te do art. 2º;

II – o va lor das aqui si ções não po de rá ser su pe -
ri or ao que vier a ser fi xa do, por es pé cie de bem ou
ser vi ço, pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral.

§ 7º Na hi pó te se de a pes soa ju rí di ca su je i tar-se 
à in ci dên cia não cu mu la ti va da con tri bu i ção para o
Pis/Pa sep, em re la ção ape nas a par te de suas re ce i -
tas, o cré di to será apu ra do, ex clu si va men te, em re la -
ção aos cus tos, des pe sas e en car gos vin cu la dos a
es sas re ce i tas.

§ 8º Obser va das as nor mas a se rem edi ta das
pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, no caso de cus -
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tos, des pe sas e en car gos vin cu la dos às re ce i tas re fe -
ri das no § 7º e àque las sub me ti das ao re gi me de in ci -
dên cia cu mu la ti va des sa con tri bu i ção, o cré di to será
de ter mi na do, a cri té rio da pes soa ju rí di ca, pelo mé to -
do de:

I – apro pri a ção di re ta, in clu si ve em re la ção aos
cus tos, por meio de sis te ma de con ta bi li da de de cus -
tos in te gra da e co or de na da com a es cri tu ra ção; ou

II – ra te io pro por ci o nal, apli can do-se aos cus tos, 
des pe sas e en car gos co muns a re la ção per cen tu al
exis ten te en tre a re ce i ta bru ta su je i ta à in ci dên cia não 
cu mu la ti va e a re ce i ta bru ta to tal, au fe ri das em cada
mês.

§ 9º O mé to do ele i to pela pes soa ju rí di ca será
apli ca do con sis ten te men te por todo o ano-ca len dá rio, 
ob ser va das as nor mas a se rem edi ta das pela Se cre -
ta ria da Re ce i ta Fe de ral.

Art. 4º O con tri bu in te da con tri bu i ção para o
Pis/Pa sep é a pes soa ju rí di ca que au fe rir as re ce i tas a 
que se re fe re o art. 1º.

Art. 5º A con tri bu i ção para o Pis/Pa sep não in ci -
di rá so bre as re ce i tas de cor ren tes das ope ra ções de:

I – ex por ta ção de mer ca do ri as para o ex te ri or;
II – pres ta ção de ser vi ços para pes soa fí si ca ou

ju rí di ca do mi ci li a da no ex te ri or, com pa ga men to em
mo e da con ver sí vel;

III – ven das a em pre sa co mer ci al ex por ta do ra
com o fim es pe cí fi co de ex por ta ção.

§ 1º Na hi pó te se des te ar ti go, a pes soa ju rí di ca
ven de do ra po de rá uti li zar o cré di to apu ra do na for ma
do art. 3º para fins de:

I – de du ção do va lor da con tri bu i ção a re co lher,
de cor ren te das de ma is ope ra ções no mer ca do in ter no;

II – com pen sa ção com dé bi tos pró pri os, ven ci -
dos ou vin cen dos, re la ti vos a tri bu tos e con tri bu i ções
ad mi nis tra dos pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral,
ob ser va da a le gis la ção es pe cí fi ca apli cá vel à ma té ria.

§ 2º A pes soa ju rí di ca que, até o fi nal de cada tri -
mes tre do ano ci vil, não con se guir uti li zar o cré di to
por qual quer das for mas pre vis tas no § 1º, po de rá so -
li ci tar o seu res sar ci men to em di nhe i ro, ob ser va da a
le gis la ção es pe cí fi ca apli cá vel à ma té ria.

Art. 6º O di re i to ao res sar ci men to da con tri bu i -
ção para o Pis/Pa sep de que tra tam as Leis nº 9.363,
de 13 de de zem bro de 1996, e nº 10.276, de 10 de se -
tem bro de 2001, não se apli ca à pes soa ju rí di ca sub -
me ti da à apu ra ção do va lor de vi do na for ma dos arts.
2º e 3º des ta Lei.

Pa rá gra fo úni co. Re la ti va men te à pes soa ju rí di -
ca re fe ri da no ca put:

I – o per cen tu al re fe ri do no § 1º do art. 2º da Lei
nº 9.363, de 13 de de zem bro de 1996, será de 4,04%
(qua tro in te i ros e qua tro cen té si mos por cen to);

II – o ín di ce da fór mu la de de ter mi na ção do fa tor 
(F), cons tan te do ane xo úni co da Lei nº 10.276, de 10
de se tem bro de 2001, será de 0,03 (três cen té si mos).

Art. 7º A em pre sa co mer ci al ex por ta do ra que
hou ver ad qui ri do mer ca do ri as de ou tra pes soa ju rí di -
ca, com o fim es pe cí fi co de ex por ta ção para o ex te ri -
or, que, no pra zo de 180 (cen to e oi ten ta) dias, con ta -
do da data da emis são da nota fis cal pela ven de do ra,
não com pro var o seu em bar que para o ex te ri or, fi ca rá
su je i ta ao pa ga men to de to dos os im pos tos e con tri -
bu i ções que de i xa ram de ser pa gos pela em pre sa
ven de do ra, acres ci dos de ju ros de mora e mul ta, de
mora ou de ofí cio, cal cu la dos na for ma da le gis la ção
que rege a co bran ça do tri bu to não pago.

§ 1º Para efe i to do dis pos to nes te ar ti go, con si de -
ra-se ven ci do o pra zo para o pa ga men to na data em
que a em pre sa ven de do ra de ve ria fazê-lo, caso a ven -
da hou ves se sido efe tu a da para o mer ca do in ter no.

§ 2º No pa ga men to dos re fe ri dos tri bu tos, a em -
pre sa co mer ci al ex por ta do ra não po de rá de du zir, do
mon tan te de vi do, qual quer va lor a tí tu lo de cré di to de
Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI) ou de
con tri bu i ção para o Pis/Pa sep, de cor ren te da aqui si -
ção das mer ca do ri as e ser vi ços ob je to da in ci dên cia.

§ 3º A em pre sa de ve rá pa gar, tam bém, os im -
pos tos e con tri bu i ções de vi dos nas ven das para o
mer ca do in ter no, caso, por qual quer for ma, te nha ali -
e na do ou uti li za do as mer ca do ri as.

Art. 8º Per ma ne cem su je i tas às nor mas da le -
gis la ção da con tri bu i ção para O Pis/Pa sep, vi gen tes
an te ri or men te a esta Lei, não se lhes apli can do as
dis po si ções dos arts. 1º a 6º:

I – as pes so as ju rí di cas re fe ri das nos §§ 6º, 8º e
9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de no vem bro de
1998 (pa rá gra fo in tro du zi dos pela Me di da Pro vi só ria
nº 2.158-35, de 24 de agos to de 2001), e Lei nº 7.102,
de 20 de ju nho de 1983;

II – as pes so as ju rí di cas tri bu ta das pelo Impos to 
de Ren da com base no lu cro pre su mi do ou ar bi tra do;

III – as pes so as ju rí di cas op tan tes pelo Sim ples;
IV – as pes so as ju rí di cas imu nes a im pos tos;
V  –  os ór gãos pú bli cos, as au tar qui as e fun da -

ções pú bli cas fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is, e as
fun da ções cuja cri a ção te nha sido au to ri za da por lei,
re fe ri das no art. 61 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 de 1988;

VI  – as pes so as ju rí di cas que im por tem mer ca -
do ri as do ex te ri or e as ven dam no va re jo, di re ta men te
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aos con su mi do res fi na is, re la ti va men te ao fa tu ra men -
to ori un do des sas ven das di re tas;

VII  –  as re ce i tas de cor ren tes das ope ra ções:
a) re fe ri das no in ci so IV do § 3º do art. 1º;
b) su je i tas à subs ti tu i ção tri bu tá ria da con tri bu i -

ção para o PIS/PASEP;
c) re fe ri das no art. 5º da Lei nº 9.716, de 26 de

no vem bro de 1998;
VIII  – as re ce i tas de cor ren tes de pres ta ção de

ser vi ços de te le co mu ni ca ções;
IX  – as re ce i tas de cor ren tes de pres ta ção de

ser vi ços das em pre sas jor na lís ti cas e de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens.

Art. 9º  As so ci e da de co o pe ra ti vas pa gam a con -
tri bu i ção para o PIS/PASEP à alí quo ta de 1% (um por
cen to) so bre a fo lha de pa ga men to men sal, re la ti va -
men te às ope ra ções pra ti ca das com as so ci a dos, e à
alí quo ta de 0,65% (ses sen ta e cin co cen té si mos por
cen to), so bre o fa tu ra men to do mês, em re la ção às re -
ce i tas de cor ren tes de ope ra ções pra ti ca das com não
as so ci a dos, con for me dis põe o § 1º  do art. 2º da Lei
nº 9.715, de 25 de no vem bro de 1998.

Art. 10. A con tri bu i ção de que tra ta o art. 1º de ve rá
ser paga até o úl ti mo dia útil da pri me i ra quin ze na do
mês sub se qüen te ao da ocor rên cia do fato ge ra dor.

Art. 11. A pes soa ju rí di ca con tri bu in te do
PIS/PASEP, sub me ti da à apu ra ção do va lor de vi do na
for ma do art. 3º  terá di re i to a des con to cor res pon den -
te ao es to que de aber tu ra dos bens de que tra tam os
in ci sos I e II des se ar ti go, ad qui ri dos de pes soa ju rí di -
ca do mi ci li a da no País, exis ten tes em 1º de de zem bro 
de 2002.

§ 1º  O mon tan te de cré di to pre su mi do será
igual ao re sul ta do da apli ca ção do per cen tu al de
0,65% (ses sen ta e cin co cen té si mos por cen to) so bre
o va lor do es to que.

§ 2º O cré di to pre su mi do cal cu la do se gun do o §
1º será uti li za do em 12 (doze) par ce las men sa is, igua -
is e su ces si vas, a par tir da data a que se re fe re o ca -
put des te ar ti go.

§ 3º A pes soa ju rí di ca que, tri bu ta da com base
no lu cro pre su mi do, pas sar a ado tar o re gi me de tri bu -
ta ção com base no lu cro real, terá, na hi pó te se de, em 
de cor rên cia des sa op ção, su je i tar-se à in ci dên cia não 
cu mu la ti va da con tri bu i ção para o PIS/PASEP, di re i to
a des con to cor res pon den te ao es to que de aber tu ra
dos bens e ao apro ve i ta men to do cré di to pre su mi do
na for ma pre vis ta nes te ar ti go.

Art. 12. Até 31 de de zem bro de 2003, o Po der
Exe cu ti vo sub me te rá ao Con gres so Na ci o nal pro je to
de lei tor nan do nào-cu mu la ti va a co bran ça da Con tri -

bu i ção para o Fi nan ci a men to da Se gu ri da de So ci al
(COFINS).

Pa rá gra fo úni co. O pro je to con te rá tam bém a
mo di fi ca ção, se ne ces sá ria, da alí quo ta da con tri bu i -
ção para o PIS/PASEP, com a fi na li da de de man ter
cons tan te, em re la ção a pe río dos an te ri o res, a par ce -
la da ar re ca da ção afe ta da pe las al te ra ções in tro du zi -
das por esta Lei.

CAPÍTULO II
Das ou tras Dis po si ções Re la ti vas à
Le gis la ção Tri bu tá ria e Adu a ne i ra

Art. 13. Po de rão ser pa gos até o úl ti mo dia útil de 
ja ne i ro de 2003, em par ce la úni ca, os dé bi tos a que
se re fe re o art. 11 da Me di da Pro vi só ria nº 2.158-85,
de 24 de agos to de 2001, vin cu la dos ou não a qual -
quer ação ju di ci al, re la ti vos a fa tos ge ra do res ocor ri -
dos até 30 de abril de 2002.

§ 1º’ Para os efe i tos des te ar ti go, a pes soa ju rí di -
ca de ve rá com pro var a de sis tên cia ex pres sa e ir re vo -
gá vel de to das as ações ju di ci a is que te nham por ob -
je to os tri bu tos a se rem pa gos e re nun ci ar a qual quer
ale ga ção de di re i to so bre a qual se fun dam as re fe ri -
das ações.

§ 2º Na hi pó te se de que tra ta este ar ti go, se rão
dis pen sa dos os ju ros de mora de vi dos até ja ne i ro de
1999, sen do exi gi do esse en car go, na for ma do § 4º
do art. 17 da Lei nº  9.779, de 19 de ja ne i ro de 1999,
acres ci do pela Me di da Pro vi só ria nº 2.158-85, de 24
de agos to de 2001, a par tir do mês:

I  – de fe ve re i ro do re fe ri do ano, no caso de fa tos
ge ra do res ocor ri dos até ja ne i ro de 1999;

II  – se guin te ao da ocor rên cia do fato ge ra dor,
nos de ma is ca sos.

§ 3º Na hi pó te se des te ar ti go, a mul ta, de mora
ou de ofi cio, in ci den te so bre o dé bi to cons ti tu í do ou
não, será re du zi da no per cen tu al fi xa do no ca put do
art. 6º da Lei nº 8.218, de 29 de agos to de 1991.

§ 4º Para efe i to do dis pos to no ca put, se os dé -
bi tos fo rem de cor ren tes de lan ça men to de ofi cio e se
en con tra rem com exi gi bi li da de sus pen sa por for ça do
in ci so III do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de ou tu bro
de 1966, o su je i to pas si vo de ve rá de sis tir ex pres sa -
men te e de for ma ir re vo gá vel da im pug na ção ou do
re cur so in ter pos to.

Art. 14. Os dé bi tos de que tra ta o art. 13, re la ti -
vos a fa tos ge ra do res vin cu la dos a ações ju di ci a is
pro pos tas pelo su je i to pas si vo con tra exi gên cia de im -
pos to ou con tri bu i ção ins ti tu í do após 1º de ja ne i ro de
1999 ou con tra ma jo ra ção, após aque la data, de tri bu -
to ou con tri bu i ção an te ri or men te ins ti tu í do, po de rão
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ser pa gos em par ce la úni ca até o úl ti mo dia útil de ja -
ne i ro de 2003 com a dis pen sa de mul tas mo ra tó ria e
pu ni ti vas.

§ 1º Para efe i to des te ar ti go, o con tri bu in te ou o
res pon sá vel de ve rá com pro var a de sis tên cia ex pres -
sa e ir re vo gá vel de to das as ações ju di ci a is que te -
nham por ob je to os tri bu tos a se rem pa gos na for ma
do ca put, e re nun ci ar a qual quer ale ga ção de di re i to
so bre as qua is se fun dam as re fe ri das ações.

§ 2º O be ne fi cio de que tra ta este ar ti go so men -
te po de rá ser usu fru í do caso o con tri bu in te ou o res -
pon sá vel pa gue in te gral men te, no mes mo pra zo es ta -
be le ci do no ca put, os dé bi tos nele re fe ri dos, re la ti vos
a fa tos ge ra do res ocor ri dos de maio de 2002 até o
mês an te ri or ao do pa ga men to.

§ 3º Na hi pó te se des te ar ti go, os ju ros de mora
de vi dos se rão de ter mi na dos pela va ri a ção men sal da
Taxa de Ju ros de Lon go Pra zo (TJLP).

Art. 15. Re la ti va men te aos tri bu tos e con tri bu i -
ções ad mi nis tra dos pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de -
ral, o con tri bu in te ou o res pon sá vel que, a par tir de 15
de maio de 2002, te nha efe tu a do pa ga men to de dé bi -
tos, em con for mi da de com nor ma de ca rá ter exo ne ra -
ti vo, e di ver gir em re la ção ao va lor de dé bi to cons ti tu í -
do de ofí cio, po de rá im pug nar, com base nas nor mas
es ta be le ci das no De cre to nº 70.235, de 6 de mar ço
de 1972, a par ce la não re co nhe ci da como de vi da,
des de que a im pug na ção:

I  – seja apre sen ta da jun ta men te com o pa ga -
men to do va lor re co nhe ci do como de vi do;

II – ver se, ex clu si va men te, so bre a di ver gên cia
de va lor, ve da da a in clu são de qua is quer ou tras ma té -
ri as, em es pe ci al as de di re i to em que se fun da ram as
res pec ti vas ações ju di ci a is ou im pug na ções e re cur -
sos an te ri or men te apre sen ta dos con tra o mes mo lan -
ça men to;

III – seja pre ce di da do de pó si to da par ce la não
re co nhe ci da como de vi da, de ter mi na da de con for mi -
da de com o dis pos to na Lei nº  9.703, de 17 de no -
vem bro de 1998.

§ 1º Da de ci são pro fe ri da em re la ção à im pug -
na ção de que tra ta este ar ti go ca be rá re cur so nos ter -
mos do De cre to nº 70.235, de 6 de mar ço de 1972.

§ 2º A con clu são do pro ces so ad mi nis tra ti vo-fis -
cal, por de ci são de fi ni ti va em sua es fe ra ou de sis tên -
cia do su je i to pas si vo, im pli ca rá a ime di a ta con ver são
em ren da do de pó si to efe tu a do, na par te fa vo rá vel à
Fa zen da Na ci o nal, trans for man do-se em pa ga men to
de fi ni ti vo.

§ 3º A par ce la de po si ta da nos ter mos do in ci so
III do ca put que ve nha a ser con si de ra da in de vi da por 

for ça da de ci são re fe ri da no § 2º su je i tar-se-á ao dis -
pos to na Lei nº 9.703, de 17 de no vem bro de 1998.

§ 4º O dis pos to nes te ar ti go tam bém se apli ca a
ma jo ra ção ou a agra va men to de mul ta de ofi cio, na hi -
pó te se do art. 13.

Art. 16. Apli ca-se o dis pos to nos arts. 13 e 14 às
con tri bu i ções ar re ca da das pelo Insti tu to Na ci o nal do
Se gu ro So ci al (INSS), ob ser va da re gu la men ta ção edi -
ta da por esse ór gão, em es pe ci al quan to aos pro ce di -
men tos no âm bi to de seu con ten ci o so ad mi nis tra ti vo.

Art. 17. A op ção pela mo da li da de de pa ga men to
de dé bi tos pre vis ta no ca put do art. 5º da Me di da Pro -
vi só ria nº 2.222, de 4 de se tem bro de 2001, po de rá
ser exer ci da até o úl ti mo dia útil do mês de ja ne i ro de
2003, des de que o pa ga men to seja efe tu a do em par -
ce la úni ca até essa data.

Pa rá gra fo úni co. Os dé bi tos a se rem pa gos em
de cor rên cia do dis pos to no ca put se rão acres ci dos
de ju ros equi va len tes à taxa do Sis te ma Espe ci al de
Li qui da ção e Cus tó dia (SELIC) para tí tu los fe de ra is,
acu mu la da men sal men te, cal cu la dos a par tir do mês
de ja ne i ro de 2002 até o mês an te ri or ao do pa ga men -
to, e adi ci o na dos de 1% (um por cen to) re la ti va men te
ao mês em que o pa ga men to es ti ver sen do fe i to.

Art. 18. Os dé bi tos re la ti vos à con tri bu i ção para
o Pro gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor
Pú bli co (PASEP) dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os, bem como de suas au tar qui as e fun -
da ções pú bli cas, sem exi gi bi li da de sus pen sa, cor res -
pon den tes a fato ge ra dor ocor ri do até 30 de abril de
2002, po de rão ser pa gos me di an te re gi me es pe ci al
de par ce la men to, por op ção da pes soa ju rí di ca de di -
re i to pú bli co in ter no de ve do ra.

Pa rá gra fo úni co. A op ção re fe ri da no ca put de -
ve rá ser for ma li za da até o úl ti mo dia útil do mês de se -
tem bro de 2002, nos ter mos e con di ções es ta be le ci -
dos pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral.

Art. 19. O re gi me es pe ci al de par ce la men to re -
fe ri do no art. 18 im pli ca a con so li da ção dos dé bi tos
na data da op ção e abran ge rá a to ta li da de dos dé bi -
tos exis ten tes em nome da op tan te, cons ti tu í dos ou
não, in clu si ve os ju ros de mora in ci den tes até a data
de op ção.

Pa rá gra fo úni co. O dé bi to con so li da do na for ma
des te ar ti go:

I – su je i tar-se-á, a par tir da data da con so li da -
ção, a ju ros equi va len tes à taxa do SELIC para tí tu los
fe de ra is, acu mu la da men sal men te, cal cu la dos a par -
tir da data de de fe ri men to do pe di do até o mês an te ri -
or ao do pa ga men to, e adi ci o na dos de 1% (um por
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cen to) re la ti va men te ao mês em que o pa ga men to es -
ti ver sen do fe i to;

II – será pago men sal men te, até o úl ti mo dia útil
da pri me i ra quin ze na de cada mês, no va lor equi va -
len te a 5% (cin co por cen to) do va lor de vi do no mes -
mo mês pela op tan te, re la ti vo ao Pa sep cor res pon -
den te ao fato ge ra dor ocor ri do no mês ime di a ta men te 
an te ri or, até a li qui da ção to tal do dé bi to;

III – a úl ti ma par ce la será paga pelo va lor re si du -
al do dé bi to, quan do in fe ri or ao re fe ri do no in ci so II.

Art. 20 A op ção pelo re gi me es pe ci al de paro
ele men to re fe ri do no art. 18 su je i ta a pes soa ju rí di ca:

I – à con fis são ir re vo gá vel e ir re tra tá vel dos dé -
bi tos re fe ri dos no art. 19;

II – ao pa ga men to re gu lar das par ce las do dé bi -
to con so li da do, bem como dos va lo res de vi dos re la ti -
vos ao Pa sep de cor ren tes de fa tos ge ra do res ocor ri -
dos pos te ri or men te a 30 de abril de 2002.

Pa rá gra fo úni co. A op ção pelo re gi me es pe ci al
ex clui qual quer ou tra for ma de par ce la men to de dé bi -
tos re la ti vos ao Pa sep.

Art. 21. A pes soa ju rí di ca op tan te pelo re gi me
es pe ci al de par ce la men to re fe ri do no art. 18 será dele 
ex clu í da nas se guin tes hi pó te ses:

I – inob ser vân cia da exi gên cia es ta be le ci da no
in ci so 1 do art. 20;

II – ina dim plên cia, por 2 (dois) me ses con se cu ti -
vos ou 6 (seis) al ter na dos, re la ti va men te ao Pa sep, in -
clu si ve de cor ren te de fa tos ge ra do res ocor ri dos pos -
te ri or men te a 30 de abril de 2002.

§ 1º A ex clu são da pes soa ju rí di ca do re gi me es -
pe ci al im pli ca rá exi gi bi li da de ime di a ta da to ta li da de
do cré di to con fes sa do e ain da não pago.

§ 2º A ex clu são será for ma li za da por meio de
ato da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral e pro du zi rá efe i -
tos a par tir do mês sub se qüen te àque le em que a
pes soa ju rí di ca op tan te for ci en ti fi ca da.

Art. 22. Fica re a ber to, por 120 (cen to e vin te)
dias a con tar da data da pu bli ca ção des ta lei, o pra zo
de op ção ao Pro gra ma de Re cu pe ra ção Fis cal –
REFIS, de que tra ta a Lei nº 9.964, de 10 de abril de
2000, com as al te ra ções pro mo vi das pela Lei nº
10.189, de 14 de fe ve re i ro de 2001.

§ 1º O dis pos to no ca put des te ar ti go apli ca-se
in clu si ve às pes so as ju rí di cas que te nham sido ex clu -
í das do Pro gra ma.

§ 2º Po de rão ser abran gi dos os dé bi tos re fe ri -
dos no art. 10 da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000,
com ven ci men to até 30 de se tem bro de 2002.

§ 3º Nas hi pó te ses de ex clu são pre vis tas no art.
50 da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, de ve rá ha -
ver pré via no ti fi ca ção do con tri bu in te.

§ 4º Alter na ti va men te ao in gres so no Re fis, a
pes soa ju rí di ca po de rá op tar pelo pe di do de par ce -
la men to, em até 180 (cen to e oi ten ta) par ce las men -
sa is, igua is e su ces si vas, dos re fe ri dos dé bi tos, ob -
ser va das to das as de ma is re gras apli cá ve is àque le
Pro gra ma.

Art. 23. A op ção pelo par ce la men to al ter na ti vo
ao Re fis de que tra ta o art. 12 da Lei nº 9.964, de 10
de abril de 2000, re gu lar men te efe tu a da, po de rá ser
con ver ti da em op ção pelo Re fis, e vice-ver sa, na hi -
pó te se de erro de fato co me ti do por oca sião do pri me -
i ro pa ga men to efe tu a do, ob ser va das as nor mas es ta -
be le ci das pelo Co mi tê Ges tor do re fe ri do Pro gra ma.

§ 1º A mu dan ça de op ção re fe ri da nes te ar ti go
de ve rá ser so li ci ta da até o úl ti mo dia útil do mês de ja -
ne i ro de 2003.

§ 2º A pes soa ju rí di ca ex clu í da do par ce la men to 
al ter na ti vo ao Re fis em ra zão de pa ga men to de par -
ce la em va lor in fe ri or ao fi xa do no art. 12, § 1º, da Lei
nº 9.964, de 10 de abril de 2000, acres ci do de ju ros
cor res pon den tes à va ri a ção men sal da Taxa de Ju ros
de Lon go Pra zo (TJLP), po de rá ter sua op ção res ta -
be le ci da, ob ser va do o dis pos to no ca put.

§ 3º A con ver são da op ção nos ter mos des te ar -
ti go não im pli ca res ti tu i ção ou com pen sa ção de va lo -
res já pa gos.

Art. 24. O ca put do art. 10 da Lei nº 10.522, de
19 de ju lho de 2002, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 10. Os dé bi tos de qual quer na tu re za para
com a Fa zen da Na ci o nal po de rão ser par ce la dos em
até ses sen ta par ce las men sa is, a ex clu si vo cri té rio da 
au to ri da de fa zen dá ria, na for ma e con di ções pre vis -
tas nes ta lei.

....................................................”(NR)..
Art. 25. Re la ti va men te aos tri bu tos e

con tri bu i ções ad mi nis tra dos pela Se cre ta ria
da Re ce i ta Fe de ral, na hi pó te se de, na data
do pa ga men to re a li za do de con for mi da de
com nor ma de ca rá ter exo ne ra ti vo, o con tri -
bu in te ou o res pon sá vel es ti ver sob ação de
fis ca li za ção re la ti va men te a ma té ria a ser
ob je to des se pa ga men to, a par ce la não re -
co nhe ci da como de vi da po de rá ser im pug -
na da no pra zo fi xa do na in ti ma ção cons tan -
te do auto de in fra ção ou da no ti fi ca ção de
lan ça men to, nas con di ções es ta be le ci das
pela re fe ri da nor ma, in clu si ve em re la ção ao 
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de pó si to da res pec ti va par ce la den tro do
pra zo pre vis to para o pa ga men to do va lor
re co nhe ci do como de vi do.

Art. 26. Po de rão op tar pelo Sis te ma Inte gra do de
Pa ga men to de Impos tos e Con tri bu i ções das Mi cro em -
pre sas e das Empre sas de Pe que no Por te (SIMPLES),
nas con di ções es ta be le ci das pela Lei nº 9.317, de 5 de
de zem bro de 1996, as pes so as ju rí di cas que se de di -
quem ex clu si va men te às ati vi da des de:

I  – agên cia de vi a gem e tu ris mo;
II  – cen tro de for ma ção de con du to res;
III  – cor re ta gem de se gu ros;
IV  – agên cia lo té ri ca;
V  – agên cia ter ce i ri za da de cor re i os;
VI  – em pre sa de ser vi ços con tá be is;
VII  – cre ches, pré-es co las, es co las de en si no

fun da men tal e en si no mé dio, cur sos pro fis si o na li zan -
tes e de idi o mas;

VIII  –  em pre sas de soft wa res; e
IX  – es ta be le ci men tos pres ta do res de ser vi ços

de sa ú de.
Art. 27. A ope ra ção de co mér cio ex te ri or re a li za -

da me di an te uti li za ção de re cur sos de ter ce i ro pre su -
me-se por con ta e or dem des te, para fins de apli ca ção 
do dis pos to nos arts. 77 a 81 da Me di da Pro vi só ria nº
2.158-35, de 24 de agos to de 2001.

Art. 28. As em pre sas de trans por te in ter na ci o nal 
que ope rem em li nha re gu lar, por via aé rea ou ma rí ti -
ma, de ve rão pres tar in for ma ções so bre tri pu lan tes e
pas sa ge i ros, na for ma e no pra zo es ta be le ci dos pela
Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. O des cum pri men to do dis pos to
nes te ar ti go en se ja rá a apli ca ção de mul ta no va lor de:

I  – R$5.000,00 (cin co mil re a is) por ve í cu lo cu -
jas in for ma ções não se jam pres ta das; ou

II  – R$200,00 (du zen tos re a is) por in for ma ção
omi ti da, li mi ta do ao va lor de R$5.000,00 (cin co mil re -
a is) por ve í cu lo.

Art. 29. As ma té ri as-pri mas, os pro du tos in ter -
me diá ri os e os ma te ri a is de em ba la gem, des ti na dos
a es ta be le ci men to que se de di que, pre pon de ran te -
men te, à ela bo ra ção de pro du tos clas si fi ca dos nos
Ca pí tu los 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 23 (ex ce to có di gos 2309.10.00 e 2309.90.30 e
Ex-01 no có di go 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no
có di go 2209.00.00, e nas po si ções 21.01 a 21.05.00,
da Ta be la de Inci dên cia do Impos to so bre Pro du tos
Indus tri a li za dos -TIPI, in clu si ve aque les a que cor res -
pon de a no ta ção NT (não tri bu ta dos), sa i rão do es ta -

be le ci men to in dus tri al com sus pen são do re fe ri do im -
pos to.

§ 1º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se, tam bém,
às sa í das de ma té ri as  primas, pro du tos in ter me diá ri -
os e ma te ri a is de em ba la gem, quan do ad qui ri dos por:

I  – es ta be le ci men tos in dus tri a is fa bri can tes,
pre pon de ran te men te, de:

a) com po nen tes, chas sis, car ro ça ri as, par tes e
pe ças dos pro du tos a que se re fe re o art. 10 da Lei nº
10.485, de 3 de ju lho de 2002;

b) par tes e pe ças des ti na das a es ta be le ci men to 
in dus tri al fa bri can te de pro du to clas si fi ca do no Ca pí -
tu lo 88 da TIPI;

II  – pes so as ju rí di cas pre pon de ran te men te ex -
por ta do ras.

§ 2º O dis pos to no ca put e no in ci so I do § 1º
apli ca-se ao es ta be le ci men to in dus tri al cuja re ce i ta
bru ta de cor ren te dos pro du tos ali re fe ri dos, no
ano-ca len dá rio ime di a ta men te an te ri or ao da aqui si -
ção, hou ver sido su pe ri or a 60% (ses sen ta por cen to)
de sua re ce i ta bru ta to tal no mes mo pe río do.

§ 3º Para fins do dis pos to no in ci so II do § 1º,
con si de ra-se pes soa ju rí di ca pre pon de ran te men te
ex por ta do ra aque la cuja re ce i ta bru ta de cor ren te de
ex por ta ção para o ex te ri or, no ano-ca len dá rio ime di a -
ta men te an te ri or ao da aqui si ção, hou ver sido su pe ri -
or a 80% (oi ten ta por cen to) de sua re ce i ta bru ta to tal
no mes mo pe río do.

§ 4º As ma té ri as-pri mas, os pro du tos in ter me -
diá ri os e os ma te ri a is de em ba la gem, im por ta dos di -
re ta men te por es ta be le ci men to de que tra tam o ca -
put e o § 1º se rão de sem ba ra ça dos com sus pen são
do IPI.

§ 5º A sus pen são do im pos to não im pe de a ma -
nu ten ção e a uti li za ção dos cré di tos do IPI pelo res -
pec ti vo es ta be le ci men to in dus tri al, fa bri can te das re -
fe ri das ma té ri as-pri mas, pro du tos in ter me diá ri os e
ma te ri a is de em ba la gem.

§ 6º Nas no tas fis ca is re la ti vas às sa í das re fe ri -
das no § 50 de ve rá cons tar a ex pres são “Sa í da com
sus pen são do IPI”, com a es pe ci fi ca ção do dis po si ti -
vo le gal cor res pon den te, ve da do o re gis tro do im pos -
to nas re fe ri das no tas.

§ 7º Para os fins do dis pos to nes te ar ti go, as em -
pre sas ad qui ren tes de ve rão:

I  – aten der aos ter mos e às con di ções es ta be le -
ci dos pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral;

II – de cla rar ao ven de dor, de for ma ex pres sa e
sob as pe nas da lei, que aten de a to dos os re qui si tos
es ta be le ci dos.
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Art. 30. A fal ta de pres ta ção das in for ma ções a
que se re fe re o art. 5º da Lei Com ple men tar nº 105, de 
10 de ja ne i ro de 2001, ou sua apre sen ta ção de for ma
ine xa ta ou in com ple ta, su je i ta a pes soa ju rí di ca às se -
guin tes pe na li da des:

I  – R$50,00 (cin qüen ta re a is) por gru po de cin co 
in for ma ções ine xa tas, in com ple tas ou omi ti das;

II  – R$5.000,00 (cin co mil re a is) por mês-ca len -
dá rio ou fra ção, in de pen den te men te da san ção pre -
vis ta no in ci so I, na hi pó te se de atra so na en tre ga da
de cla ra ção que ve nha a ser ins ti tu í da para o fim de
apre sen ta ção das in for ma ções.

§ 1º O dis pos to no in ci so II do ca put apli ca-se
tam bém à de cla ra ção que não aten da às es pe ci fi ca -
ções que fo rem es ta be le ci das pela Se cre ta ria da Re ce i -
ta Fe de ral, in clu si ve quan do exi gi da em meio di gi tal.

§ 2º As mul tas de que tra ta este ar ti go se rão:
I  – apu ra das con si de ran do o pe río do com pre -

en di do en tre o dia se guin te ao tér mi no do pra zo fi xa -
do para a en tre ga da de cla ra ção até a data da efe ti va
en tre ga;

II  – ma jo ra das em 100% (cem por cen to), na hi -
pó te se de la vra tu ra de auto de in fra ção.

§ 3º Na hi pó te se de la vra tu ra de auto de in fra -
ção, caso a pes soa ju rí di ca não apre sen te a de cla ra -
ção, se rão la vra dos au tos de in fra ção com ple men ta -
res até a sua efe ti va en tre ga.

Art. 31. A fal ta de apre sen ta ção dos ele men tos a
que se re fe re o art. 6º da Lei Com ple men tar nº 105, de
10 de ja ne i ro de 2001, ou sua apre sen ta ção de for ma
ine xa ta ou in com ple ta, su je i ta a pes soa ju rí di ca à mul ta
equi va len te a 2% (dois por cen to) do va lor das ope ra -
ções ob je to da re qui si ção, apu ra do por meio de pro ce di -
men to fis cal jun to à pró pria pes soa ju rí di ca ou ao ti tu lar
da con ta de de pó si to ou da apli ca ção fi nan ce i ra, bem
como a ter ce i ros, por mês-ca len dá rio ou fra ção de atra -
so, li mi ta da a 10% (dez por cen to), ob ser va do o va lor
mí ni mo de R$50.000,00 (cin qüen ta mil re a is).

Pa rá gra fo úni co. À mul ta de que tra ta este ar ti go
apli ca-se o dis pos to nos §§ 2º e 3º do art. 30.

Art. 32. As en ti da des fe cha das de pre vi dên cia com -
ple men tar po de rão ex clu ir da base de cál cu lo da con tri -
bu i ção para o PIS/Pa sep e da Co fins, além dos va lo res já 
pre vis tos na le gis la ção vi gen te, os re fe ren tes a:

I  – ren di men tos re la ti vos a re ce i tas de alu guel,
des ti na dos ao pa ga men to de be ne fí ci os de apo sen ta -
do ria, pen são, pe cú lio e res ga tes;

II  – re ce i ta de cor ren te da ven da de bens imó ve -
is, des ti na da ao pa ga men to de be ne fí ci os de apo sen -
ta do ria, pen são, pe cú lio e res ga tes;

III  – re sul ta do po si ti vo au fe ri do na re a va li a ção
da car te i ra de in ves ti men tos imo bi liá ri os re fe ri da nos
in ci sos I e II.

Pa rá gra fo úni co. As en ti da des de que tra ta o ca -
put po de rão pa gar em par ce la úni ca, até o úl ti mo dia
útil do mês de no vem bro de 2002, com dis pen sa de
ju ros e mul ta, os dé bi tos re la ti vos à con tri bu i ção para
o PIS/Pa sep e à Co fins, cons ti tu í dos ou não, ins cri tos
ou não em Dí vi da Ati va, aju i za dos ou a aju i zar, re fe -
ren tes a fa tos ge ra do res ocor ri dos até 31 de ju lho de
2002 e de cor ren tes de:

I  – ren di men tos re la ti vos a re ce i tas de alu guel,
des ti na dos ao pa ga men to de be ne fí ci os de apo sen ta -
do ria, pen são, pe cú lio e res ga tes;

II  – re ce i ta de cor ren te da ven da de bens imó ve -
is, des ti na da ao pa ga men to de be ne fí ci os de apo sen -
ta do ria, pen são, pe cú lio e res ga tes;

III  – re sul ta do po si ti vo au fe ri do na re a va li a ção
da car te i ra de in ves ti men tos imo bi liá ri os re fe ri da nos
in ci sos I e II.

Art. 33. São isen tas da Co fins as so ci e da des co o -
pe ra ti vas, quan to aos atos co o pe ra ti vos pró pri os de suas 
fi na li da des, de acor do com o dis pos to no art. 6º, in ci so I,
da Lei Com ple men tar nº 70, de 30 de de zem bro de 1991.

Art. 34. A con di ção e a ve da ção es ta be le ci das,
res pec ti va men te, no art. 13, § 2º, III, b, da Lei nº 9.249,
de 26 de de zem bro de 1995, e no art. 12, § 2º, a, da Lei
nº 9.532, de 10 de de zem bro de 1997, não al can çam a
hi pó te se de re mu ne ra ção de di ri gen te, em de cor rên cia
de vín cu lo em pre ga tí cio, pe las Orga ni za ções da So ci e -
da de Ci vil de Inte res se Pú bli co (OSCIP), qua li fi ca das
se gun do as nor mas es ta be le ci das na Lei nº 9.790, de
23 de mar ço de 1999, e pe las Orga ni za ções So ci a is
(OS), qua li fi ca das con so an te os dis po si ti vos da Lei nº
9.637, de 15 de maio de 1998.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go apli -
ca-se so men te à re mu ne ra ção não su pe ri or, em seu
va lor bru to, ao li mi te es ta be le ci do para a re mu ne ra -
ção de ser vi do res do Po der Exe cu ti vo Fe de ral.

Art. 35. A re ce i ta de cor ren te da ava li a ção de tí -
tu los e va lo res mo bi liá ri os, ins tru men tos fi nan ce i ros,
de ri va ti vos e itens ob je to de hed ge, re gis tra da pe las
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, ins ti tu i -
ções au to ri za das a ope rar pela Su pe rin ten dên cia de
Se gu ros Pri va dos  – SUSEP e so ci e da des au to ri za -
das a ope rar em se gu ros ou res se gu ros em de cor rên -
cia da va lo ra ção a pre ço de mer ca do no que ex ce der
ao ren di men to pro du zi do até a re fe ri da data so men te
será com pu ta da na base de cál cu lo do Impos to de
Ren da das pes so as ju rí di cas, da Con tri bu i ção So ci al
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so bre o Lu cro Lí qui do, da Con tri bu i ção para o Fi nan -
ci a men to da Se gu ri da de So ci al (COFINS) e da con tri -
bu i ção para o PIS/Pa sep quan do da ali e na ção dos
res pec ti vos ati vos.

§ 1º Na hi pó te se de des va lo ri za ção de cor ren te da
ava li a ção men ci o na da no ca put, o re co nhe ci men to da
per da para efe i to do Impos to de Ren da das pes so as ju -
rí di cas e da Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do
será com pu ta da tam bém quan do da ali e na ção.

§ 2º Para fins do dis pos to nes te ar ti go, con si de -
ra-se ali e na ção qual quer for ma de trans mis são da
pro pri e da de, bem como a li qui da ção, o res ga te e a
ces são dos re fe ri dos tí tu los e va lo res mo bi liá ri os, ins -
tru men tos fi nan ce i ros de ri va ti vos e itens ob je to de
hed ge.

§ 3º Os re gis tros con tá be is de que tra ta este ar -
ti go se rão efe tu a dos em con tra par ti da à con ta de
ajus tes es pe cí fi ca para esse fim, na for ma a ser es ta -
be le ci da pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral.

§ 4º Fi cam con va li da dos os pro ce di men tos efe -
tu a dos an te ri or men te à vi gên cia des ta lei, no cur so do 
ano-ca len dá rio de 2002, des de que ob ser va do o dis -
pos to nes te ar ti go.

Art. 36. Não será com pu ta da, na de ter mi na ção
do lu cro real e da base de cál cu lo da Con tri bu i ção So -
ci al so bre o Lu cro Lí qui do da pes soa ju rí di ca, a par ce -
la cor res pon den te à di fe ren ça en tre o va lor de in te gra -
li za ção de ca pi tal, re sul tan te da in cor po ra ção ao pa -
tri mô nio de ou tra pes soa ju rí di ca que efe tu ar a subs -
cri ção e in te gra li za ção, e o va lor des sa par ti ci pa ção
so ci e tá ria re gis tra do na es cri tu ra ção con tá bil des ta
mes ma pes soa ju rí di ca.

§ 1º O va lor da di fe ren ça apu ra da será con tro la -
do na par te B do Li vro de Apu ra ção do Lu cro Real
(LALUR) e so men te de ve rá ser com pu ta do na de ter -
mi na ção do lu cro real e da base de cál cu lo da con tri -
bu i ção so ci al so bre o lu cro lí qui do:

I  – na ali e na ção, li qui da ção ou ba i xa, a qual quer 
tí tu lo, da par ti ci pa ção subs cri ta, pro por ci o nal men te
ao mon tan te re a li za do;

II  – pro por ci o nal men te ao va lor re a li za do, no
pe río do de apu ra ção em que a pes soa ju rí di ca para a
qual a par ti ci pa ção so ci e tá ria te nha sido trans fe ri da
re a li zar o va lor des sa par ti ci pa ção, por ali e na ção, li -
qui da ção, con fe rên cia de ca pi tal em ou tra pes soa ju rí -
di ca, ou ba i xa a qual quer tí tu lo.

§ 2º Não será con si de ra da re a li za ção a even tu al 
trans fe rên cia da par ti ci pa ção so ci e tá ria in cor po ra da
ao pa tri mô nio de ou tra pes soa ju rí di ca, em de cor rên -
cia de fu são, ci são ou in cor po ra ção, ob ser va das as
con di ções do § 1º.

Art. 37. Re la ti va men te aos fa tos ge ra do res ocor -
ri dos a par tir de 1º de ja ne i ro de 2003, a alí quo ta da
Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do (CSLL),
ins ti tu í da pela Lei nº 7.689, de 15 de de zem bro de
1988, será de 9% (nove por cen to).

Art. 38. Fica ins ti tu í do, em re la ção aos tri bu tos e
con tri bu i ções ad mi nis tra dos pela Se cre ta ria da Re ce -
i ta Fe de ral, bô nus de adim plên cia fis cal, apli cá vel às
pes so as ju rí di cas sub me ti das ao re gi me de tri bu ta ção 
com base no lu cro real ou pre su mi do.

§ 1º O bô nus re fe ri do no ca put:
I  – cor res pon de a 1% (um por cen to) da base de 

cál cu lo da CSLL de ter mi na da se gun do as nor mas es -
ta be le ci das para as pes so as ju rí di cas sub me ti das ao
re gi me de apu ra ção com base no lu cro pre su mi do;

II  – será cal cu la do em re la ção à base de cál cu lo 
re fe ri da no in ci so I, re la ti va men te ao ano-ca len dá rio
em que per mi ti do seu apro ve i ta men to.

§ 2º Na hi pó te se de pe río do de apu ra ção tri mes -
tral, o bô nus será cal cu la do em re la ção aos 4 (qua tro)
tri mes tres do ano-ca len dá rio e po de rá ser de du zi do
da CSLL de vi da cor res pon den te ao úl ti mo tri mes tre.

§ 3º Não fará jus ao bô nus a pes soa ju rí di ca que, 
nos úl ti mos 5 (cin co) anos-ca len dá rio, se en qua dre
em qual quer das se guin tes hi pó te ses, em re la ção a
tri bu tos e con tri bu i ções ad mi nis tra dos pela Se cre ta ria 
da Re ce i ta Fe de ral:

I  – lan ça men to de ofí cio;
II  – dé bi tos com exi gi bi li da de sus pen sa;
III  – ins cri ção em dí vi da ati va;
IV – re co lhi men tos ou pa ga men tos em atra so;
V – fal ta ou atra so no cum pri men to de obri ga ção 

aces só ria.
§ 4º Na hi pó te se de de ci são de fi ni ti va, na es fe ra

ad mi nis tra ti va ou ju di ci al, que im pli que de so ne ra ção
in te gral da pes soa ju rí di ca, as res tri ções re fe ri das nos 
in ci sos I e II do § 3º se rão des con si de ra das des de a
ori gem.

§ 5º O pe río do de 5 (cin co) anos-ca len dá rio será 
com pu ta do por ano com ple to, in clu si ve aque le em re -
la ção ao qual dar-se-á o apro ve i ta men to do bô nus.

§ 6º A de du ção do bô nus dar-se-á em re la ção à
CSLL de vi da no ano-ca len dá rio.

§ 7º A par ce la do bô nus que não pu der ser apro -
ve i ta da em de ter mi na do pe río do po de rá sê-lo em pe -
río dos pos te ri o res, ve da do o res sar ci men to ou a com -
pen sa ção dis tin ta da re fe ri da nes te ar ti go.

§ 8º A uti li za ção in de vi da do bô nus ins ti tu í do por 
este ar ti go im pli ca a im po si ção da mul ta de que tra ta
o in ci so II do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de de zem -
bro de 1996, sem pre ju í zo do dis pos to em seu § 2º.
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§ 9º O bô nus será re gis tra do na con ta bi li da de
da pes soa ju rí di ca be ne fi ciá ria:

I  – na aqui si ção do di re i to, a dé bi to de con ta de
ati vo cir cu lan te e a cré di to de Lu cro ou Pre ju í zos Acu -
mu la dos;

II  – na uti li za ção, a dé bi to da pro vi são para pa -
ga men to da CSLL e a cré di to da con ta de ati vo cir cu -
lan te re fe ri da no in ci so I.

§ 10. A Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral es ta be le -
ce rá as nor mas ne ces sá ri as à apli ca ção des te ar ti go.

Art. 39. As pes so as ju rí di cas po de rão de du zir do 
lu cro lí qui do, na de ter mi na ção do lu cro real e da base
de cál cu lo da CSLL, as des pe sas ope ra ci o na is re la ti -
vas aos dis pên di os re a li za dos com pes qui sa tec no ló -
gi ca e de sen vol vi men to de ino va ção tec no ló gi ca de
pro du tos.

§ 1º Con si de ra-se ino va ção tec no ló gi ca a con -
cep ção de novo pro du to ou pro ces so de fa bri ca ção,
bem como a agre ga ção de no vas fun ci o na li da des ou
ca rac te rís ti cas ao pro du to ou pro ces so que im pli que
me lho ri as in cre men ta is e no efe ti vo ga nho de qua li da -
de ou pro du ti vi da de, re sul tan do ma i or com pe ti ti vi da -
de no mer ca do.

§ 2º Os va lo res re la ti vos aos dis pên di os in cor ri -
dos em ins ta la ções fi xas e na aqui si ção de apa re lhos, 
má qui nas e equi pa men tos, des ti na dos à uti li za ção
em pro je tos de pes qui sa e de sen vol vi men tos tec no ló -
gi cos, me tro lo gia, nor ma li za ção téc ni ca e ava li a ção
da con for mi da de, apli cá ve is a pro du tos, pro ces sos,
sis te mas e pes so al, pro ce di men tos de au to ri za ção de 
re gis tros, li cen ças, ho mo lo ga ções e suas for mas cor -
re la tas, bem como re la ti vos a pro ce di men tos de pro -
te ção de pro pri e da de in te lec tu al, po de rão ser de pre -
ci a dos na for ma da le gis la ção vi gen te, po den do o sal -
do não de pre ci a do ser ex clu í do na de ter mi na ção do
lu cro real, no pe río do de apu ra ção em que con clu í da
sua uti li za ção.

§ 3º O va lor do sal do ex clu í do na for ma do § 2º
de ve rá ser con tro la do na par te B do Li vro de Apu ra -
ção do Lu cro Real (LALUR) e será adi ci o na do, na de -
ter mi na ção do lu cro real, em cada pe río do de apu ra -
ção pos te ri or, pelo va lor da de pre ci a ção nor mal que
ve nha a ser con ta bi li za da como des pe sa ope ra ci o nal.

§ 4º Para fins da de du ção, os dis pên di os de ve -
rão ser con tro la dos con ta bil men te em con tas es pe cí -
fi cas, in di vi du a li za das por pro je to re a li za do.

§ 5º No exer cí cio de 2003, o dis pos to no ca put
des te ar ti go apli ca-se tam bém aos sal dos, em 31 de
de zem bro de 2002, das con tas do Ati vo Di fe ri do, re fe -

ren tes a dis pên di os re a li za dos com pes qui sa tec no ló -
gi ca e de sen vol vi men to de ino va ção tec no ló gi ca.

Art. 40. Sem pre ju í zo do dis pos to no art. 39, a
pes soa ju rí di ca po de rá, ain da, ex clu ir, na de ter mi na -
ção do lu cro real, va lor equi va len te a 100% (cem por
cen to) do dis pên dio to tal de cada pro je to que ve nha a
ser trans for ma do em de pó si to de pa ten te, de vi da -
men te re gis tra do no Insti tu to Na ci o nal de Pro pri e da -
de Indus tri al (INPI), e, cu mu la ti va men te, em pelo me -
nos uma das se guin tes en ti da des de exa me re co nhe -
ci das pelo Tra ta do de Co o pe ra ção so bre Pa ten tes
(Pa tent Co o pe ra ti on Tre aty -PCT):

I  –  De par ta men to Eu ro peu de Pa ten tes (Eu ro -
pe an Pa tent Offi ce);

II  –  De par ta men to Ja po nês de Pa ten tes (Ja pan 
Pa tent Offi ce); ou

III  –  De par ta men to Nor te-Ame ri ca no de Pa ten -
tes e Mar cas (Uni ted Sta tes Pa tent and Tra de Mark
Offi ce ).

§ 1º O va lor que ser vi rá de base para a ex clu são
de ve rá ser con tro la do na par te B do LALUR, por pro -
je to, até que se jam sa tis fe i tas as exi gên ci as pre vis tas
nes ta Lei, quan do po de rão ser ex clu í dos na de ter mi -
na ção do lu cro real na for ma pre vis ta nes te ar ti go.

§ 2º Os va lo res re gis tra dos na for ma do § 1º de -
ve rão, a qual quer tem po, ser com pro va dos por do cu -
men ta ção idô nea, que de ve rá es tar à dis po si ção da
fis ca li za ção da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral.

Art. 41. Sem pre ju í zo da de du ti bi li da de nor mal
das des pe sas de ob ten ção e ma nu ten ção de re gis -
tros de mar ca, a pes soa ju rí di ca po de rá, adi ci o nal -
men te, ex clu ir, na de ter mi na ção do lu cro real, va lor
equi va len te a 100% (cem por cen to) das des pe sas de 
ob ten ção e ma nu ten ção de re gis tros de mar ca no ex -
te ri or, des de que a mar ca te nha sido tam bém de po si -
ta da jun to ao INPI no Bra sil, para a mes ma clas se de
pro du tos e ser vi ços re que ri da no ex te ri or, e, cu mu la ti -
va men te, o pe di do de re gis tro de mar ca no ex te ri or te -
nha sido de fe ri do por, pelo me nos, uma das se guin tes 
en ti da des:

I  –  De par ta men to para Har mo ni za ção do Mer -
ca do Inter no (Offi ce for the Har mo ni za ti on of the Inter -
nal Mar ket  –  OHIM);

II  –  De par ta men to Nor te-Ame ri ca no de Pa ten -
tes e Mar cas (Uni ted Sta tes Pa tent and Tra de Mark
Offi ce ).

§ 1º O va lor que ser vi rá de base para a ex clu são
de ve rá ser con tro la do na par te B do LALUR, por pro -
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ces so de pe di do de re gis tro de mar ca, até que se jam
sa tis fe i tas as exi gên ci as pre vis tas nes ta Lei, quan do
po de rão ser ex clu í dos na de ter mi na ção do lu cro real
na for ma pre vis ta nes te ar ti go.

§ 2º Os va lo res re gis tra dos na for ma do § 1º de -
ve rão, a qual quer tem po, ser com pro va dos por do cu -
men ta ção idô nea, e es tar à dis po si ção da Se cre ta ria
da Re ce i ta Fe de ral.

§ 3º Para fins da de du ção em do bro pre vis ta
nes te ar ti go, os gas tos de ve rão ser con tro la dos con -
ta bil men te em con tas es pe cí fi cas, in di vi du a li za das
por pe di do de re gis tro de mar ca.

Art. 42. Para con va li dar a ade qua ção dos dis -
pên di os efe tu a dos, com vis tas ao gozo do be ne fi cio
fis cal pre vis to no art. 40, os pro je tos de de sen vol vi -
men to de ino va ção tec no ló gi ca de ve rão ser sub me ti -
dos à aná li se e apro va ção do Mi nis té rio da Ciên cia e
Tec no lo gia, nos ter mos dis pos tos no § 5º do art. 40 da 
Lei nº 8.661, de 2 de ju nho de 1993, ob ser va das re -
gras fi xa das em re gu la men to.

Pa rá gra fo úni co. Para gozo do be ne fí cio fis cal
pre vis to nos arts. 39, 40 e 41, a pes soa ju rí di ca de ve rá 
com pro var, quan do for o caso, o re co lhi men to da con -
tri bu i ção de in ter ven ção no do mí nio eco nô mi co ins ti -
tu í da pela Lei nº 10.168, de 29 de de zem bro de 2000,
e al te ra da pela Lei nº 10.332, de 19 de de zem bro de
2001.

Art. 43. Os dis pên di os a que se re fe rem os arts.
39 e 40 so men te po de rão ser de du zi dos se pa gos a
pes so as fí si cas ou ju rí di cas re si den tes e do mi ci li a das 
no País, ex ce to os pa ga men tos des ti na dos à ob ten -
ção e ma nu ten ção de pa ten tes e mar cas no ex te ri or.

Art. 44. Os pa ga men tos e re mes sas ao ex te ri or
re la ti vos à ob ten ção e ma nu ten ção de di re i tos de pro -
pri e da de in dus tri al es tão isen tos do im pos to de ren da
re ti do na fon te  –  LRRF, da Con tri bu i ção de Inter ven -
ção no Do mí nio Eco nô mi co  –  CIDE cri a da pe las Leis 
nºs 10.168, de 29 de de zem bro de 2000, e 10.332, de
19 de de zem bro de 2001, e do Impos to So bre Ope ra -
ções de Câm bio, Cré di to e Se gu ro  –  IOF.

Art. 45. Nos ca sos de apu ra ção de ex ces so de
cus to de aqui si ção de bens, di re i tos e ser vi ços, im -
por ta dos de em pre sas vin cu la das e que se jam con si -
de ra dos in de du tí ve is na de ter mi na ção do lu cro real e
da base de cál cu lo da con tri bu i ção so ci al so bre o lu -
cro lí qui do, apu ra dos na for ma do art. 18 da Lei nº
9.430, de 27 de de zem bro de 1996, a pes soa ju rí di ca
de ve rá ajus tar o ex ces so de cus to, de ter mi na do por
um dos mé to dos pre vis tos na le gis la ção, no en cer ra -

men to do pe río do de apu ra ção, con ta bil men te, por
meio de lan ça men to a dé bi to de con ta de re sul ta dos
acu mu la dos e a cré di to de:

I  – con ta do ati vo onde foi con ta bi li za da a aqui si -
ção dos bens, di re i tos ou ser vi ços e que per ma ne ce rem 
ali re gis tra dos ao fi nal do pe río do de apu ra ção; ou

II  – con ta pró pria de cus to ou de des pe sa do pe -
río do de apu ra ção, que re gis tre o va lor dos bens, di re -
i tos ou ser vi ços, no caso de es ses ati vos já te rem sido 
ba i xa dos da con ta de ati vo que te nha re gis tra do a sua 
aqui si ção.

§ 1º No caso de bens clas si fi cá ve is no ati vo per -
ma nen te e que te nham ge ra do quo tas de de pre ci a -
ção, amor ti za ção ou exa us tão, no ano-ca len dá rio da
im por ta ção, o va lor do ex ces so de pre ço de aqui si ção
na im por ta ção de ve rá ser cre di ta do na con ta de ati vo
em cu jas quo tas te nham sido de bi ta das, em con tra -
par ti da à con ta de re sul ta dos acu mu la dos a que se
re fe re o ca put.

§ 2º Caso a pes soa ju rí di ca opte por adi ci o nar,
na de ter mi na ção do lu cro real e da base de cál cu lo da 
con tri bu i ção so ci al so bre o lu cro lí qui do, o va lor do ex -
ces so apu ra do em cada pe río do de apu ra ção so men -
te por oca sião da re a li za ção por ali e na ção ou ba i xa a
qual quer tí tu lo do bem, di re i to ou ser vi ço ad qui ri do, o
va lor to tal do ex ces so apu ra do no pe río do de aqui si -
ção de ve rá ser ex clu í do do pa tri mô nio li qui do, para
fins de de ter mi na ção da base de cál cu lo dos ju ros so -
bre o ca pi tal pró prio, de que tra ta o art. 90 da Lei nº
9.249, de 26 de de zem bro de 1995, al te ra da pela Lei
nº 9.430, de 27 de de zem bro de 1996.

§ 3º Na hi pó te se do § 2º, a pes soa ju rí di ca de ve -
rá re gis trar o va lor to tal do ex ces so de pre ço de aqui -
si ção em sub con ta pró pria que re gis tre o va lor do
bem, ser vi ço ou di re i to ad qui ri do no ex te ri or.

Art. 46. O art. 13, ca put, e o art. 14, I, da Lei nº
9.718, de 27 de no vem bro de 1998, pas sam a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art 13. A pes soa ju rí di ca cuja re ce i ta
bru ta to tal, no ano-ca len dá rio an te ri or, te nha 
sido igual ou in fe ri or a R$48.000.000,00
(qua ren ta e oito mi lhões de re a is), ou a
R$4.000.000,00 (qua tro mi lhões de re a is)
mul ti pli ca do pelo nú me ro de me ses de ati vi -
da de do ano-ca len dá rio an te ri or, quan do in -
fe ri or a 12 (doze) me ses, po de rá op tar pelo
re gi me de tri bu ta ção com base no lu cro pre -
su mi do.

.....................................................“(NR)
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“Art. 14. .................................................
I  – cuja re ce i ta to tal, no ano-ca len dá rio

an te ri or seja su pe ri or ao li mi te de
R$48.000.000,00 (qua ren ta e oito mi lhões de
re a is), ou pro por ci o nal ao nú me ro de me ses
do pe río do, quan do in fe ri or a 12 (doze) me ses;

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

Art. 47. A pes soa ju rí di ca in te gran te do Mer ca -
do Ata ca dis ta de Ener gia Elé tri ca (MAE), ins ti tu í do
pela Lei nº 10.433, de 24 de abril de 2002, po de rá
op tar por re gi me es pe ci al de tri bu ta ção, re la ti va men -
te à con tri bu i ção para o Pro gra ma de Inte gra ção So -
ci al e de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli -
co (PLS/Pa sep) e à Con tri bu i ção para o Fi nan ci a -
men to da Se gu ri da de So ci al (COFINS).

§ 1º A op ção pelo re gi me es pe ci al re fe ri do no
ca put:

I  – será exer ci da me di an te sim ples co mu ni ca do, 
nos ter mos e con di ções es ta be le ci dos pela Se cre ta -
ria da Re ce i ta Fe de ral;

II – pro du zi rá efe i tos em re la ção aos fa tos ge ra -
do res ocor ri dos a par tir do mês sub se qüen te ao do
exer cí cio da op ção.

§ 2º Para os fins do re gi me es pe ci al re fe ri do no
ca put, con si de ra-se re ce i ta bru ta au fe ri da nas ope ra -
ções de com pra e ven da de ener gia elé tri ca re a li za -
das na for ma da re gu la men ta ção de que tra ta o art. 14 
da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, com a re da -
ção dada pela Lei nº 10.433, de 24 de abril de 2002,
para efe i tos de in ci dên cia da con tri bu i ção para o
PIS/Pa sep e da Co fins, os re sul ta dos po si ti vos apu ra -
dos men sal men te pela pes soa ju rí di ca op tan te.

§ 3º Na de ter mi na ção da base de cál cu lo da
con tri bu i ção para o PIS/Pa sep e da Co fins, a pes soa
ju rí di ca op tan te po de rá de du zir os va lo res de vi dos,
cor res pon den tes a ajus tes de con ta bi li za ções en cer -
ra das de ope ra ções de com pra e ven da de ener gia
elé tri ca, re a li za das no âm bi to do MAE, quan do de cor -
ren tes de:

I  – de ci são pro fe ri da em pro ces so de so lu ção
de con fli tos, no âm bi to do MAL, da Agên cia Na ci o nal
de Ener gia Elé tri ca (ANEEL) ou em pro ces so de ar bi -
tra gem, na for ma pre vis ta no § 3º do art. 2º da Lei nº
10.433, de 24 de abril de 2002;

II  – re so lu ção da ANEEL.

III  – de ci são pro fe ri da no âm bi to do Po der Ju di -
ciá rio, tran si ta da em jul ga do; e

IV –  di re i to de res sar ci men to de ener gia li vre.

§ 4º A de du ção de que tra ta o § 3º é per mi ti da
so men te na hi pó te se em que o ajus te de con ta bi li za -
ção ca rac te ri ze anu la ção de re ce i ta su je i ta à in ci dên -
cia do PIS/Pa sep e da Co fins na fir ma es ta be le ci da
pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral.

§ 5º Sem pre ju í zo do dis pos to nos §§ 3º e 4º ge -
ra do ras de ener gia elé tri ca op tan tes po de rão ex clu ir
da base de cál cu lo da con tri bu i ção para o PIS/Pa sep
e da Co fins o va lor da re ce i ta au fe ri da com a ven da
com pul só ria de ener gia elé tri ca por meio do Me ca nis -
mo de Re a lo ca ção de Ener gia, de que tra ta a alí nea b
do pa rá gra fo úni co do art. 14 da Lei nº 9.648, de 27 de
maio de 1998, in tro du zi da pela Lei nº 10.433, de 24
de abril de 2002.

§ 6º Apli cam-se ao re gi me es pe ci al de que tra ta
este ar ti go as de ma is nor mas apli cá ve is às con tri bu i -
ções re fe ri das no ca put, ob ser va do o que se se gue:

I –  em re la ção ao PIS/Pa sep, não se apli ca o
dis pos to nos arts. 1º a 6º;

II – em re la ção aos fa tos ge ra do res ocor ri dos
até 31 de agos to de 2002, o pa ga men to dos va lo res
de vi dos cor res pon den tes à Co fins e ao PIS/Pa sep
po de rá ser fe i to com dis pen sa de mul ta e de ju ros mo -
ra tó ri os, des de que efe tu a do em par ce la úni ca, até o
úl ti mo dia útil do mês de se tem bro de 2002.

§ 7º Este re gi me es pe ci al de tri bu ta ção apli -
ca-se à Cen tra is Elé tri cas do Nor te do Bra sil  – 
ELFTRONORTE, de for ma a com pen sar o PIS/Pa sep 
e Co fins in clu í dos no pre ço da ener gia elé tri ca que ela 
ad qui re de pro du to res in de pen den tes au to ri za dos,
me di an te con tra tos ce le bra dos com o ob je ti vo de su -
prir os sis te mas iso la dos das con ces si o ná ri as de dis -
tri bu i ção lo ca li za das em sua área de atu a ção, no
cum pri men to de sua atri bu i ção ins ti tu ci o nal.

Art. 48. O ca put do art. 5º da Lei nº 9.317, de 5
de de zem bro de 1996, pas sa a vi go rar com a se guin te 
re da ção:

“Art. 5º O va lor de vi do men sal men te
pela mi cro em pre sa e em pre sa de pe que no
por te, ins cri tas no SIMPLES. será de ter mi na -
do me di an te a apli ca ção, so bre a re ce i ta bru ta 
men sal au fe ri da, ex clu í do o pro du to da ven da
de pro du tos in dus tri a li za dos des ti na dos ao
ex te ri or, dos se guin tes per cen tu a is:

......................................................‘(NR)

Art. 49. O art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de de -
zem bro de 1996, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:
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“Art. 74. O su je i to pas si vo que apu rar cré di to, in -
clu si ve os ju di ci a is com trân si to em jul ga do, re la ti vo a
tri bu to ou con tri bu i ção ad mi nis tra do pela Se cre ta ria
da Re ce i ta Fe de ral, pas sí vel de res ti tu i ção ou de res -
sar ci men to, po de rá uti li zá-lo na com pen sa ção de dé -
bi tos pró pri os re la ti vos a qua is quer tri bu tos e con tri -
bu i ções ad mi nis tra dos por aque le Órgão.

§ 1º A com pen sa ção de que tra ta o ca put será
efe tu a da me di an te a en tre ga, pelo su je i to pas si vo, de
de cla ra ção na qual cons ta rão in for ma ções re la ti vas
aos cré di tos uti li za dos e aos res pec ti vos dé bi tos com -
pen sa dos.

§ 2º A com pen sa ção de cla ra da à Se cre ta ria da
Re ce i ta Fe de ral ex tin gue o cré di to tri bu tá rio, sob con -
di ção re so lu tó ria de sua ul te ri or ho mo lo ga ção.

§ 3º Além das hi pó te ses pre vis tas nas leis es pe -
cí fi cas de cada tri bu to ou con tri bu i ção, não po de rão
ser ob je to de com pen sa ção:

I  – o sal do a res ti tu ir apu ra do na De cla ra ção de
Ajus te Anu al do Impos to de Ren da da Pes soa Fí si ca;

II  – os dé bi tos re la ti vos a tri bu tos e con tri bu i ções
de vi dos no re gis tro da De cla ra ção de Impor ta ção.

§ 4º Os pe di dos de com pen sa ção pen den tes de
apre ci a ção pela au to ri da de ad mi nis tra ti va se rão con -
si de ra dos de cla ra ção de com pen sa ção, des de o seu
pro to co lo, para os efe i tos pre vis tos nes te ar ti go.

§ 5º A Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral dis ci pli na rá 
o dis pos to nes te ar ti go.”(NR)

Art. 5º. O ca put do art. 60 da Lei nº 9.826, de 23
de agos to de 1999, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 6º A ex por ta ção de pro du tos na ci o -
na is sem que te nha ocor ri do sua sa í da do ter -
ri tó rio bra si le i ro so men te será ad mi ti da, pro -
du zin do to dos os efe i tos fis ca is e cam bi a is,
quan do o pa ga men to for efe ti va do em mo e da
es tran ge i ra de li vre con ver si bi li da de e a ven da 
for re a li za da para:

.....................................................“(NR)
Art. 51. O caput do art. 5º da Lei nº

9.532, de 1º de dezembro de 1997, passa a
vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 52. O va lor do IPI de vi do no de -
sem ba ra ço adu a ne i ro dos ci gar ros do có di go
2402.20.00 da TIPI será anu la do da mes ma
for ma que para o pro du to na ci o nal, to man -
do-se por base a clas se de en qua dra men to
di vul ga da pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral.

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

Art. 52. O art. 33 do De cre to-Lei nº 1.593, de
21 de de zem bro de 1977, pas sa a vi go rar com a se -
guin te al te ra ção:

“Art. 33. Apli cam-se as se guin tes pe na li da des,
em re la ção ao selo de con tro le de que tra ta o art. 46
da Lei nº 4.502, de 30 de no vem bro de 1964, na ocor -
rên cia das se guin tes in fra ções:

I – ven da ou ex po si ção à ven da de pro du to sem
o selo ou com em pre go de selo já uti li za do: mul ta
igual ao va lor co mer ci al do pro du to, não in fe ri or a
R$1.000,00 (mil re a is);

II – em pre go ou pos se de selo le gí ti mo não ad -
qui ri do pelo pró prio es ta be le ci men to di re ta men te da
re par ti ção for ne ce do ra:

mul ta de R$1,00 (um real) por uni da de, não in fe -
ri or a R$1.000,00 (mil re a is);

III – em pre go de selo des ti na do a pro du to na ci o -
nal, quan do se tra tar de pro du to es tran ge i ro, e
vice-ver sa; em pre go de selo des ti na do a pro du to di -
ver so; em pre go de selo não uti li za do ou mar ca do
como pre vis to em ato da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de -
ral; em pre go de selo que não es ti ver em cir cu la ção:
con si de ram-se os pro du tos como não se la dos, equi -
pa ran do-se a in fra ção à fal ta de pa ga men to do
Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos, que será
exi gí vel, além da mul ta igual a 75% (se ten ta e cin co
por cen to) do va lor do im pos to exi gi do;

IV – fa bri ca ção, ven da, com pra, ces são, uti li za -
ção ou pos se, sol tos ou apli ca dos, de se los de con tro -
le fal sos:

in de pen den te men te de san ção pe nal ca bí vel,
mul ta de R$5,00 (cin co re a is) por uni da de, não in fe ri -
or a R$5.000,00 (cin co mil re a is), além da apre en são
dos se los não uti li za dos e da apli ca ção da pena de
per di men to dos pro du tos em que te nham sido uti li za -
dos os se los;

V – trans por te de pro du to sem o selo ou com
em pre go de selo já uti li za do: mul ta igual a 50% (cin -
qüen ta por cen to) do va lor co mer ci al do pro du to, não
in fe ri or a R$1.000,00 (mil re a is).

§ 1º Apli car-se-á a mes ma pena co mi na da no in -
ci so II àque les que for ne ce rem a ou tro es ta be le ci -
men to, da mes ma pes soa ju rí di ca ou de ter ce i ros, se -
los de con tro le le gí ti mos ad qui ri dos di re ta men te da
re par ti ção for ne ce do ra.

§ 2º Apli car-se-á ain da a pena de per di men to
aos pro du tos do có di go 24.02.20.00 da Ta be la de
Inci dên cia do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za -
dos (TIPI):

I – na hi pó te se de que tra tam os in ci sos I e V do
ca put;
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II – en con tra dos no es ta be le ci men to in dus tri al,
acon di ci o na dos em em ba la gem des ti na da a co mer ci -
a li za ção, sem o selo de con tro le.

§ 3º Para fins de apli ca ção das pe na li da des pre -
vis tas nes te ar ti go, ha ven do a cons ta ta ção de pro du -
tos com se los de con tro le em de sa cor do com as nor -
mas es ta be le ci das pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de -
ral, con si de rar-se-á ir re gu lar a to ta li da de do lote iden -
ti fi ca do onde os mes mos fo ram en con tra dos. (NR)

Art. 53. É pro i bi da a fa bri ca ção, em es ta be le ci -
men to de ter ce i ros, dos pro du tos do có di go 24.02.
20.00 da TIPI.

Pa rá gra fo úni co. Aos es ta be le ci men tos que re -
ce be rem ou ti ve rem em seu po der ma té ri as-pri mas,
pro du tos in ter me diá ri os ou ma te ri al de em ba la gem
para a fa bri ca ção de ci gar ros para ter ce i ros, apli ca-se 
a pe na li da de pre vis ta no in ci so II do art. 15 do De cre -
to-Lei nº 1.593, de 21 de de zem bro de 1977.

Art. 54. O pa pel para ci gar ros, em bo bi nas, so -
men te po de rá ser ven di do, no mer ca do in ter no, a es ta -
be le ci men to in dus tri al que pos sua o Re gis tro Espe ci al
de que tra ta o art. 1º do De cre to-Lei nº 1.593, de 21 de
de zem bro de 1977, com a re da ção dada pela Me di da
Pro vi só ria nº 2.158-35, de 24 de agos to de 2001.

Art. 55. Nas Con ven ções des ti na das a evi tar a
du pla tri bu ta ção da ren da, a se rem fir ma das pelo Bra -
sil com pa í ses in te gran tes do Mer ca do Co mum do Sul 
(MERCOSUL), será in clu í da cláu su la pre ven do a
con ces são de cré di to do im pos to de ren da so bre lu -
cros e di vi den dos re ce bi dos por pes soa ju rí di ca do mi -
ci li a da no Bra sil que de ve ria ser pago no ou tro país
sig na tá rio, mas que não haja sido em de cor rên cia de
lei de vi gên cia tem po rá ria de in cen ti vo ao de sen vol vi -
men to eco nô mi co, na ci o nal, re gi o nal ou se to ri al.

Pa rá gra fo úni co. O cré di to re fe ri do no ca put, ob -
ser va das as de ma is con di ções ge ra is de con ces são e 
ou tras que vi e rem a ser es ta be le ci das em le gis la ção
es pe cí fi ca, so men te será ad mi ti do quan do os lu cros
ou di vi den dos dis tri bu í dos pro ve nham, di re ta men te,
de ati vi da de de sen vol vi da no país es tran ge i ro sig na -
tá rio re la ti va aos se to res:

I – in dus tri al, ex ce to da in dús tria de ci gar ro e be -
bi das em ge ral, in clu si ve os con cen tra dos des tas;

II – agrí co la, de flo res ta men to ou pes que i ra.
Art. 56. O § 4º do art. 3º e o art. 15, ca put, e res -

pec ti vo § 3º, da Lei nº 9.964, de 1º de abril de 2000,
pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 3º ..................................................
§ 4º Res sal va do o dis pos to no § 3º, a

ho mo lo ga ção da op ção pelo Re fis é con di ci -
o na da à pres ta ção de ga ran tia ou, a cri té rio
da pes soa ju rí di ca, ao ar ro la men to dos bens 
in te gran tes do seu pa tri mô nio, ain da que de
va lor in fe ri or ao dé bi to con so li da do, na for -

ma do art. 64 da Lei nº 9.532, de 10 de de -
zem bro de 1997, dis pen sa da a apre sen ta -
ção de qual quer ou tra for ma de ga ran tia.

......................................................”(NR)
“Art. 15 É sus pen sa a pre ten são pu ni ti -

va do Esta do, re fe ren te aos cri mes pre vis tos 
nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de
de zem bro de 1990, e no art. 95 da Lei nº
8.212, de 24 de ju lho de 1991, du ran te o pe -
río do em que a pes soa ju rí di ca re la ci o na da
com o agen te dos alu di dos cri mes es ti ver in -
clu í da no Re fis.

§ 3º Extin gue-se a pu ni bi li da de dos cri -
mes re fe ri dos nes te ar ti go quan do a pes soa 
ju rí di ca re la ci o na da com o agen te efe tu ar o
pa ga men to in te gral dos dé bi tos ori un dos de
tri bu tos e con tri bu i ções so ci a is, in clu si ve
aces só ri os, que ti ve rem sido ob je to de con -
ces são de par ce la men to.” (NR)

Art. 57. O en car go de que tra ta o art 1º do De -
cre to-Lei nº 1.025, de 21 de ou tu bro de 1969, in clu si ve 
na con di ção de que tra ta o art. 3º do De cre to-Lei nº
1.569, de 8 de agos to de 1977, nos pa ga men tos de
dé bi tos re la ti vos a tri bu tos e con tri bu i ções ad mi nis tra -
dos pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, ins cri tos na
Dí vi da Ati va da União, e efe tu a dos a par tir de 15 de
maio de 2002, em vir tu de de nor ma de ca rá ter exo ne -
ra ti vo, in clu si ve nas hi pó te ses de que tra tam os arts.
13 e 14 des ta lei, será cal cu la do so bre os va lo res ori -
gi nal men te de vi dos, li mi ta do ao va lor cor res pon den te
à mul ta cal cu la da nos ter mos do § 3º do art. 13.

Art. 58. O art. 4º da Lei nº 9.430, de 27 de de -
zem bro de 1996, pas sa a vi go rar acres ci do dos se -
guin tes §§ 5º e 6º:

“Art. 42 .................................................
..............................................................
§ 5º Qu an do pro va do que os va lo res

cre di ta dos na con ta de de pó si to ou de in -
ves ti men to per ten cem a ter ce i ro, evi den ci -
an do in ter po si ção de pes soa, a de ter mi na -
ção dos ren di men tos ou re ce i tas será efe tu -
a da em re la ção ao ter ce i ro, na con di ção de
efe ti vo ti tu lar da con ta de de pó si to ou de in -
ves ti men to.

§ 6º Na hi pó te se de con tas de de pó si to
ou de in ves ti men to man ti das em con jun to,
cuja de cla ra ção de ren di men tos ou de in for -
ma ções dos ti tu la res te nham sido apre sen ta -
das em se pa ra do, e não ha ven do com pro va -
ção da ori gem dos re cur sos nos ter mos des -
te ar ti go, o va lor dos ren di men tos ou re ce i tas 
será im pu ta do a cada ti tu lar me di an te di vi são 

De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  19 26939

    473DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



en tre o to tal dos ren di men tos ou re ce i tas
pela quan ti da de de ti tu la res.”(NR)

Art. 59. O art. 23 do De cre to-Lei nº 1.455, de 7
de abril de 1976, pas sa a vi go rar com as se guin tes
al te ra ções:

“Art. 23 .................................................
..............................................................
V  – es tran ge i ras ou na ci o na is, na im por -

ta ção ou na ex por ta ção, na hi pó te se de ocul -
ta ção do su je i to pas si vo, do real ven de dor,
com pra dor ou de res pon sá vel pela ope ra -
ção, me di an te fra u de ou si mu la ção, in clu si -
ve a in ter po si ção fra u du len ta de ter ce i ros.

§ 1º O dano ao erá rio de cor ren te das
in fra ções pre vis tas no ca put des te ar ti go
será pu ni do com a pena de per di men to das
mer ca do ri as.

§ 2º Pre su me-se in ter po si ção fra u du len -
ta na ope ra ção de co mér cio ex te ri or a
não-com pro va ção da ori gem, dis po ni bi li da de
e trans fe rên cia dos re cur sos em pre ga dos.

§ 3º A pena pre vis ta no § 1º con ver -
te-se em mul ta equi va len te ao va lor adu a ne -
i ro da mer ca do ria que não seja lo ca li za da
ou que te nha sido con su mi da.

§ 4º O dis pos to no § 30 não im pe de a
apre en são da mer ca do ria nos ca sos pre vis -
tos no in ci so 1 ou quan do for pro i bi da sua
im por ta ção, con su mo ou cir cu la ção no ter ri -
tó rio na ci o nal. “(NR)

Art. 60. O art. 81 da Lei nº 9.430, de 27 de de -
zem bro de 1996, pas sa a vi go rar com as se guin tes
al te ra ções:

“Art. 81. .................................................
§ 1º Será tam bém de cla ra da inap ta a

ins cri ção da pes soa ju rí di ca que não com pro ve 
a ori gem, a dis po ni bi li da de e a efe ti va trans fe -
rên cia, se for o caso, dos re cur sos em pre ga -
dos em ope ra ções de co mér cio ex te ri or.

§ 2º Para fins do dis pos to no § 1º, a
com pro va ção da ori gem de re cur sos pro ve -
ni en tes do ex te ri or dar-se-á me di an te, cu -
mu la ti va men te:

I  – pro va do re gu lar fe cha men to da
ope ra ção de câm bio, in clu si ve com a iden ti -
fi ca ção da ins ti tu i ção fi nan ce i ra no ex te ri or
en car re ga da da re mes sa dos re cur sos para
o País;

II  – iden ti fi ca ção do re me ten te dos re -
cur sos, as sim en ten di do como a pes soa fí si -
ca ou ju rí di ca ti tu lar dos re cur sos re me ti dos.

§ 3º No caso de o re me ten te re fe ri do
no in ci so 11 do § 2º ser pes soa ju rí di ca de -
ve rão ser tam bém iden ti fi ca dos os in te gran -
tes de seus qua dros so ci e tá rio e ge ren ci al.

§ 4º O dis pos to nos §§ e 3º apli ca-se,
tam bém, na hi pó te se de que tra ta o § 2º do
art. 23 do De cre to-Lei nº 1.455, de 7 de abril 
de 1976.”(NR)

Art. 61. O art. 1º da Lei nº 9.074, de 7 de ju lho
de 1995, al te ra da pela Lei nº 9.648, de 27 de maio
de 1998, fica acres ci do dos se guin tes pa rá gra fos,
re nu me ran do-se o pa rá gra fo úni co para § 1º:

“Art. 1º ..................................................
..............................................................
§ 2º O pra zo das con ces sões e per -

mis sões de que tra ta o in ci so VI des te ar ti go 
será de 25 (vin te e cin co) anos, po den do ser 
pror ro ga do por 10 (dez) anos.

§ 3º Ao tér mi no do pra zo, as atu a is
con ces sões e per mis sões, men ci o na das no
§ 2º in clu í das as an te ri o res á Lei nº 8.987,
de 13 de fe ve re i ro de 1995, se rão pror ro ga -
das pelo pra zo pre vis to no § 2º.”(NR)

Art. 62. O art. 15 da Lei nº 10.451, de 10 de maio
de 2002, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 15. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos, no caso dos arts. 1º e
2º, em re la ção aos fa tos ge ra do res ocor ri dos a par tir
de 1º de ja ne i ro de 2002, ob ser va do o dis pos to no art.
1º da Lei nº 9.887, de 7 de de zem bro de 1 999.”(NR)

Art. 63. O art. 21 da Lei nº 9.532, de 1º de de -
zem bro de 1997, al te ra da pela Lei nº 9.887, de 7 de
de zem bro de 1999, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 21. Re la ti va men te aos fa tos ge ra do res ocor ri -
dos du ran te os anos-ca len dá rio de 1998 a 2003, a alí -
quo ta de 25% (vin te e cin co por cen to), cons tan te das ta -
be las de que tra tam os arts. 30 e 11 da Lei nº 9.250, de
26 de de zem bro de 1995, e as cor res pon den tes par ce las 
a de du zir, pas sam a ser, res pec ti va men te, a alí quo ta, de
27,5% (vin te e sete in te i ros e cin co dé ci mos por cen to), e
as par ce las a de du zir, até 31 de de zem bro de 2001, de
R$ 360,00 (tre zen tos e ses sen ta re a is) e 4.320,00(qua tro 
mil, tre zen tos e vin te re a is), e a par tir de 1º de ja ne i ro de
2002, aque las de ter mi na das pelo art. 1º da Lei nº 10.451, 
de 10 de maio de 2002, a sa ber, de R$423,08 (qua tro -
cen tos e vin te e três re a is e oito cen ta vos) e R$5.076,90
(cin co mil e se ten ta e seis re a is e no ven ta cen ta vos).

Pa rá gra fo úni co. São res ta be le ci das, re la ti va -
men te aos fa tos ge ra do res ocor ri dos a par tir de 1º de
ja ne i ro de 2004, a alí quo ta de 25% (vin te e cin co por
cen to) e as res pec ti vas par ce las a de du zir de
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R$370,20 (tre zen tos e se ten ta re a is e vin te cen ta vos)
e de R$4.442,40 (qua tro mil, qua tro cen tos e qua ren ta 
e dois re a is e qua ren ta cen ta vos), de que tra tam os
arts. 3º e 11 da Lei nº 9.250, de 26 de de zem bro de
1995, mo di fi ca dos em co e rên cia com o art. 1º da Lei
nº 10.451, de 10 de maio de 2002.”(NR)

Art. 64. O art. 43 da Me di da Pro vi só ria nº 2.158-35,
de 2001, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 2º, re -
nu me ran do-se o pa rá gra fo úni co para § 1º:

“Art. 43. .................................................
..............................................................
§ 2º O dis pos to nes te ar ti go, no que

diz res pe i to aos pro du tos clas si fi ca dos nas
po si ções 84.32 e 84.33, al can ça ape nas os
ve í cu los au to pro pul sa dos des cri tos nos Có -
di gos 8432.30, 8432.40.00, 8432.80.00 (ex -
ce to ro los para gra ma dos ou cam po de es -
por te), 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e
8433 .52(NR)

Art. 65. O art. 22-A da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho 
de 1991, in tro du zi da pela Lei nº 10.256, de 9 de ju lho
de 2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 22-A. .............................................
..............................................................
§ 6º Não se apli ca o re gi me subs ti tu ti -

vo de que tra ta este ar ti go à pes soa ju rí di ca
que, re la ti va men te à ati vi da de ru ral, se de di -
que ape nas ao flo res ta men to e re flo res ta -
men to como fon te de ma té ria-pri ma para in -
dus tri a li za ção pró pria me di an te a uti li za ção
de pro ces so in dus tri al que mo di fi que a na tu -
re za quí mi ca da ma de i ra ou a trans for me
em pas ta ce lu ló si ca.

§ 7º Apli ca-se o dis pos to no § 6º ain da 
que a pes soa ju rí di ca co mer ci a li ze re sí du os
ve ge ta is ou so bras ou par tes da pro du ção,
des de que a re ce i ta bru ta de cor ren te des sa
co mer ci a li za ção re pre sen te me nos de 1%
(um por cen to) de sua re ce i ta bru ta pro ve ni -
en te da co mer ci a li za ção da pro du ção.” (NR)

CAPÍTULO III
Das Dis po si ções Fi na is

Art. 66. A Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral e a Pro -
cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal edi ta rão, no
âm bi to de suas res pec ti vas com pe tên ci as, as nor mas 
ne ces sá ri as à apli ca ção do dis pos to nes ta Lei.

Art. 67. Os arts. 9º e 33 des ta Lei al can çam os
fa tos ge ra do res ocor ri dos a par tir de 29 de ju nho de
1999, fi can do re vo ga dos os arts. 15 e 16 da Me di da
Pro vi só ria nº 2.158-35, de 2001, o § 1º do art. 7º da

Lei nº 8.021, de 12 de abril de 1990, os §§ 1º e 2º do
art. 48 da Lei nº 9.532, de 10 de de zem bro de 1997, e
o in ci so VI do art. 14 da Lei nº 9.718, de 27 de no vem -
bro de 1998.

Art. 68. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos:

I – a par tir de 1º de ou tu bro de 2002, em re la ção
aos arts. 29 e 49;

II – a par tir de 1º de de zem bro de 2002, em re la -
ção aos arts. 1º a 6º e 8º a 11;

III – a par tir de 1º de ja ne i ro de 2003, em re la ção 
aos arts. 34, 37 a 44, 46 e 48;

IV – a par tir da data da pu bli ca ção des ta Lei, em
re la ção aos de ma is ar ti gos.

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 fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam,

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à san ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e

Srs. Se na do res, há um re que ri men to de au to ria do
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, so li ci tan do in ver -
são de pa u ta.

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 754, DE 2002

Nos ter mos do art. 175, in ci so IV, do Re gi men to
Inter no, re que i ro in ver são da Ordem do Dia, a fim de
que a ma té ria cons tan te do item nº 07 seja sub me ti da
ao Ple ná rio em 5º lu gar.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2002.–
Se na dor Anto nio Car los Va la da res

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

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 re que ri men to.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 109, DE 2002-COMPLEMENTAR

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do
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Re que ri men to nº 747, de 2002)
(Vo ta ção no mi nal)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 109, de
2002-Com ple men tar (nº 349/2002-Com ple -
men tar, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do 
Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra as Leis
Com ple men ta res nºs 87, de 13 de se tem bro 
de 1996, e 102, de 11 de ju lho de 2000.
(Dis põe so bre o im pos to dos Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral, as ope ra ções re la ti vas à cir -
cu la ção de mer ca do ri as e as pres ta ções de
ser vi ços de trans por te in te res ta du al e in ter -
mu ni ci pal e de co mu ni ca ção).

(De pen den do de pa re cer da Co mis são 
Assun tos Eco nô mi cos).

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en -
cer ra men to da dis cus são. 

O Re la tor da ma té ria, Se na dor Ro me ro Jucá,
de sig na do na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
en ca mi nhou à Mesa pa re cer que será lido e pu bli ca do 
na for ma re gi men tal. 

É o se guin te o pa re cer:

PARECER Nº 1.369, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 109, de 2002  – Com ple men tar, que al -
te ra as Leis Com ple men ta res nºs 87, de
13 de se tem bro de 1996, e 102, de 11 de
ju lho de 2000.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Juca

I  – Re la tó rio

Por de sig na ção do Pre si den te des ta Co mis são,
cabe-me re la tar o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 109,
de 2002  –  Com ple men tar (PLP nº 349, de 2002, na
ori gem), de au to ria do Po der Exe cu ti vo, que pre ten de
al te rar as Leis Com ple men ta res nºs 87, de 13 de se -
tem bro de 1996, e 102, de 11 de ju lho de 2000, vi san -
do à pror ro ga ção do pra zo de vi gên cia do fun do or ça -
men tá rio que paga as com pen sa ções das per das dos 
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral ad vin das com a não ar -
re ca da ção do im pos to so bre ope ra ções re la ti vas à
cir cu la ção de mer ca do ri as e so bre pres ta ções de ser -
vi ços de trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal de
mer ca do ri as e de co mu ni ca ção (ICMS) que in ci di ria
so bre mer ca do ri as des ti na das a ex por ta ções.

O PLC nº 109, de 2002, em seu art. 1º, pro põe a
pror ro ga ção da vi gên cia, para os anos de 2002 a
2006, dos re pas ses fi nan ce i ros aos es ta dos e mu ni cí -

pi os, ao am pa ro da Lei Com ple men tar nº 87, de 1996. 
Ain da, es ta tui que tais re cur sos só se ri am trans fe ri -
dos aten di das as con sig na ções or ça men tá ri as.

O pro je to de lei com ple men tar pro põe,tam bém,
a subs ti tu i ção do ane xo da Lei Com ple men tar nº 87,
de 1996, com a fi na li da de de aten der às no vas dis po -
si ções le ga is.

O art. 3º do pro je to, por sua vez, pre vê o pa ga -
men to cor ri gi do, nos me ses de ja ne i ro e fe ve re i ro de
2003, de re ma nes cen tes de va lo res não en tre gues
pela União aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral e que
não fo ram ob je to de com pen sa ções, re fe ren tes ao pe -
río do de no vem bro e de zem bro de 1999.

Os ar ti gos 4º e 5º  dis põem, res pec ti va men te,
da vi gên cia e dos efe i tos da nova lei, e da re vo ga ção
do § 4º – A do art. 31 da Lei Com ple men tar nº 87, de
1996, esta por in com pa ti bi li da de com o novo tex to.

No âm bi to des ta Co mis são, não fo ram apre sen -
ta das emen das ao pro je to.

II – Aná li se

O PLC nº 109, de 2002, visa à pror ro ga ção do pra -
zo de vi gên cia, para o pe río do de 2003 a 2006, do fun do
or ça men tá rio, ins ti tu í do pela Lei Com ple men tar nº 102,
de 2000, que subs ti tu iu, du ran te o triê nio 2000-2002, o
me ca nis mo do se gu ro-re ce i ta pre vis to na re da ção ori gi -
nal do Ane xo da Lei Com ple men tar nº  87, de 1996.

Afi gu ra-se des ta car que a le gis la ção atu al pre -
vê, a par tir de 2003, o re tor no da me to do lo gia do se -
gu ro-re ce i ta que con si de ra, para os cál cu los dos
mon tan tes dos re pas ses aos en tes sub na ci o na is, o
de sem pe nho da ar re ca da ção do ICMS, a ar re ca da -
ção dos tri bu tos da União além de ou tros pa râ me tros.

No en tan to, tal sis te má ti ca tem como con se qüên -
cia a pos si bi li da de de in ter rup ção de trans fe rên cia de re -
cur sos a cer tas uni da des da Fe de ra ção e, ain da, apre -
sen ta o in con ve ni en te de tor nar os flu xos dos re pas ses
des con tí nu os uma vez que a apu ra ção dos va lo res a se -
rem trans fe ri dos de pen de ria das va riá ve is cal cu la das de
acor do com a me to do lo gia do se gu ro-re ce i ta. Assim, es -
ses fa tos po de ri am ge rar sé ri as com pli ca ções à ad mi nis -
tra ção das fi nan ças mu ni ci pal e es ta du al.

Ade ma is, ava li an do-se essa pror ro ga ção sob o
as pec to fis cal, ob ser va-se que a pro pos ta res pe i ta a Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, de no mi -
na da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (LRF), uma vez
que o pro je to em aná li se con si de ra que a des pe sa fu tu -
ra só se ria exe cu ta da nos ter mos da lei or ça men tá ria
anu al da União, in clu si ve com re la ção a even tu a is cré di -
tos adi ci o na is que ve nham a ser apro va dos.

Des sa for ma, ten do em con si de ra ção que o pro -
je to aten de aos prin cí pi os da LRF, a apro va ção des sa
me di da, por um lado, toma-se ex tre ma men te re le van -
te para pre ser var o equi lí brio al can ça do en tre a União 
e os Esta dos, mor men te a par tir da edi ção da Lei
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Com ple men tar nº 87, de 1996; e, por ou tro, con tri bui
para evi tar ma i o res da nos ao pla ne ja men to eco nô mi -
co-fi nan ce i ro dos erá ri os mu ni ci pal e es ta du al.

III – Voto

Con si de ran do a re le vân cia do mé ri to do pro je to
sob aná li se e a ine xis tên cia de óbi ces de na tu re za re -
gi men tal, le gal ou cons ti tu ci o nal, voto pela apro va ção
do PLC nº 109, de 2002  –  Com ple men tar, nos ter -
mos em que foi apre sen ta do.

Sala da Co mis são, Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re -

cer é fa vo rá vel. 
Có pi as do pa re cer en con tram-se à dis po si ção

das Srªs e dos Srs. Se na do res em suas res pec ti vas
ban ca das.

Com ple ta da a ins tru ção da ma té ria, pas sa-se à
dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos

ter mos do dis pos to no art. 288, in ci so III, le tra a, 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.

Em vo ta ção o pro je to.
Os Srs. Lí de res po de rão ori en tar suas Ban ca das.
A Pre si dên cia de ter mi na à Se cre ta ria-Ge ral da

Mesa que pre pa re o pa i nel de vo ta ção e con ce de a pa la -
vra aos Srs. Lí de res para que ori en tem suas ban ca das.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.

Pre si den te, de se jo en ca mi nhar, pela Li de ran ça do Go -
ver no e tam bém como Re la tor, fa vo rá vel à ma té ria da
for ma como veio da Câ ma ra dos De pu ta dos, e re gis trar
que este pro je to de lei com ple men tar é exa ta men te a ex -
ten são da Lei Kan dir e vai be ne fi ci ar os Esta dos bra si le i -
ros. E, mais do que isso, gos ta ria de di zer que o re cur so
para essa ex ten são já está pre vis to no Orça men to de
2003, que será vo ta do ama nhã. Por tan to, não es ta mos
cri an do des pe sa ex tra, foi en con tra da a so lu ção fi nan ce i -
ra para esse dis pên dio. Essa ma té ria é re le van te para vá -
ri os Esta dos da Fe de ra ção.

O pa re cer é fa vo rá vel, e o Go ver no en ca mi nha
“sim”.

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

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si -
den te, o PFL vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – PFL vota
“sim”. Se na dor Ge ral do Melo, como vota o PSDB?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O Blo co PSDB/PPB vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Blo co
PSDB/PPB vota “sim”. Se na dor Re nan Ca lhe i ros,
como vota o PMDB?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, a re co men da ção do PMDB é o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PMDB é
voto “sim”. Se na dor Car los Pa tro cí nio, como vota o PTB?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o pro je to em ques tão al te ra a Lei Kan dir para
pror ro gar a com pen sa ção con ce di da aos Esta dos, ten do 
em vis ta as per das ca u sa das com as ex por ta ções de
pro du tos semi-ela bo ra dos e pro du tos pri má ri os. É mu i to
im por tan te essa lei para o res sar ci men to aos Esta dos.

Por tan to, o PTB en ca mi nha o voto “sim” e con -
cla ma seus mem bros que com pa re çam ao ple ná rio
por que o quo rum para apre ci a ção da ma té ria é
qua li fi ca do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, como vota o Blo co de Opo si ção?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, o Blo co de Opo si ção vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Se bas tião Ro cha, como vota o PDT?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, o PDT en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PDT
en ca mi nha o voto “sim”. Como vota o PSB?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, o PSB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PSB
vota “sim”. 

Esta ma té ria é im por tan te, como já foi sa li en ta -
do aqui, para vá ri as Uni da des da Fe de ra ção bra si le i -
ra. (Pa u sa.) 

A vo ta ção exi ge quo rum qua li fi ca do. A Mesa
con vi da as Srªs e os Srs. Se na do res que não se en -
con tram no ple ná rio que ve nham até ele, a fim de
exer ci ta rem o di re i to de voto. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se to dos
os Srs. Se na do res já vo ta ram, a Mesa deve en cer rar o 
pro ces so de vo ta ção.

A Mesa aguar da rá os vo tos dos Se na do res Jo -
nas Pi nhe i ro e José Ser ra.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo -
ta ram SIM, no pa i nel, 52 Srs. Se na do res. 

Hou ve, ain da, o voto “sim” do Se na dor
José Ser ra.

Não hou ve vo tos con trá ri os nem abs ten -
ções.

TOTAL: 53 vo tos fa vo rá ve is à ma té ria. 

A ma té ria foi apro va da por una ni mi da de e
vai à san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP) – Sr.
Pre si den te, há um mal-en ten di do meu com o pa i nel
ele trô ni co e não hou ve ma ne i ra de con ser tar isso. De
ma ne i ra que eu que ria pe dir fos se re gis tra do o meu
voto “sim”, em aber to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Qu e ro
es cla re cer a V. Exª que já hou ve pre ce den te e, as sim,

V. Exª será aten di do. São 51 Se na do res e, com o voto
de V. Exª, são 52.

Aguar do o voto do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro. (Pa -
u sa.)

Con sul to os Srs. Lí de res se pos so en cer rar o
pro ces so de vo ta ção. (Pa u sa.)

Va mos ao re sul ta do.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. Pre si den te (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 110, 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 748, de 2002)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 110, de
2002 (nº 6.770/2002, na Casa de ori gem),
que dis põe so bre a apli ca ção dos re cur sos
ori gi ná ri os da Con tri bu i ção de Inter ven ção
no Do mí nio Eco nô mi co – Cide 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, aten -
den do o dis pos to no § 2º do art. 1º da Lei nº 
10.336, de 19 de de zem bro de 2001, cria o
Fun do Na ci o nal de Infra-es tru tu ra de Trans -
por tes – FNIT e dá ou tras pro vi dên ci as.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são 
de Assun tos Eco nô mi cos).

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.

So bre a mesa, ofí cio de au to ria do Pre si den te
da Câ ma ra dos De pu ta dos, en ca mi nhan do re ti fi ca -
ção dos au tó gra fos re fe ren tes ao Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 110, de 2002, que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

SGM-P 1829/02

Bra sí lia, 18 de de zem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que foi ve ri fi ca do

erro ma ni fes to no tex to dos au tó gra fos re fe ren tes ao
Pro je to de Lei nº 6.770, de 2002, da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, que “Dis põe so bre a apli ca ção dos re cur sos
ori gi ná ri os da Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí -
nio Eco nô mi co – Cide 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,
aten den do o dis pos to no § 2º do art. 1º da Lei nº
10.336, de 19 de de zem bro de 2001, cria o Fun do Na -
ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por tes – FNIT e dá
ou tras pro vi dên ci as”, en ca mi nha do à con si de ra ção
des sa Casa em 12 de de zem bro de 2002, por meio do 
Ofí cio PS-GSE/950/02.

Onde se lê:
“Art. 14. Os arts. 5º e 8º da Lei nº 10.336, de 19

de de zem bro de 2001, pas sam a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 5º A Cide terá, na im por ta ção e na co mer ci -
a li za ção no mer ca do in ter no, as se guin tes alí quo tas
es pe cí fi cas:

I – ga so li na, R$860,00 por m3;
II – di e sel, R$390,00 por m3;
III – que ro se ne de avi a ção, R$92,10 por m3;
IV – ou tros que ro se nes, R$92,10 por m3;
V – óle os com bus tí ve is com alto teor de en xo fre, 

R$40,90 por t;
VI – óle os com bus tí ve is com ba i xo teor de en xo -

fre, R$40,90 por t;
VII – gás li que fe i to de pe tró leo, in clu si ve o de ri -

va do de gás na tu ral e da naf ta, R$250,00 por t;
VIII – ál co ol etí li co com bus tí vel, R$37,20 por

m3.”(NR)
“Art. 8º O con tri bu in te po de rá, ain da, de du zir o

va lor da Cide, pago na im por ta ção ou na co mer ci a li -
za ção, no mer ca do in ter no, dos va lo res da con tri bu i -
ção para o PIS/Pa sep e da Co fins de vi dos na co mer -
ci a li za ção, no mer ca do in ter no, dos pro du tos re fe ri -
dos no art. 50, até o li mi te de, res pec ti va men te:

I – R$49,90 e R$230,10 por m3, no caso de ga -
so li nas;

II – R$30,30 e R$139,70 por m 3, no caso de di e sel;
III – R$16,30 e R$75,80 por m3, no caso de que -

ro se ne de avi a ção;
IV – R$16,30 e R$75,80 por m3, no caso dos de -

ma is que ro se nes;
V – R$14,50 e R$26,40 por t, no caso de óle os

com bus tí ve is com alto teor de en xo fre;
VI – R$ 14,50 e R$ 26,40 por t, no caso de óle os

com bus tí ve is com ba i xo teor de en xo fre;
VII – R$44,40 e R$205,60 por t, no caso de gás

li que fe i to de pe tró leo, in clu si ve de ri va do de gás na tu -
ral e de naf ta;

VIII – R$13,20 e R$24,00 por m3, no caso de ál -
co ol etí li co com bus tí vel.”(NR)’

Leia-se:
“Art. 14. Os arts. 5º e 8º da Lei nº 10.336, de 19

de de zem bro de 2001, pas sam a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 5º A Cide terá, na im por ta ção e na co mer ci -
a li za ção no mer ca do in ter no, as se guin tes alí quo tas
es pe cí fi cas:

I – ga so li na, R$860,00 por m3;
II – di e sel, R$390,00 por m3;
III – que ro se ne de avi a ção, R$92,10 por m3;
IV – ou tros que ro se nes, R$92,10 por m3;
V – óle os com bus tí ve is com alto teor de en xo fre, 

R$40,90 por t;
VI – óle os com bus tí ve is com ba i xo teor de en xo -

fre, R$40,90 por t;
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VII – gás li qüe fe i to de pe tró leo, in clu si ve o de ri -
va do de gás na tu ral e da naf ta, R$250,00 por t;

VIII – ál co ol etí li co com bus tí vel, R$37,20 por m³.
.................................................................”(NR)
“Art. 8º O con tri bu in te po de rá, ain da, de du zir o

va lor da Cide, pago na im por ta ção ou na co mer ci a li -
za ção, no mer ca do in ter no, dos va lo res da con tri bu i -
ção para o PIS/Pa sep e da Co fins de vi dos na co mer -
ci a li za ção, no mer ca do in ter no, dos pro du tos re fe ri -
dos no art. 5º, até o li mi te de, res pec ti va men te:

I – R$49,90 e R$230,10 por m³, no caso de ga -
so li nas;

II – R$30,30 e R$139,70 por m³, no caso de di e sel;
III – R$16,30 e R$75,80 por m³, no caso de que -

ro se ne de avi a ção;
IV – R$16,30 e R$75,80 por m³, no caso dos de -

ma is que ro se nes;
V – R$14,50 e R$26,40 por t, no caso de óle os

com bus tí ve is com alto teor de en xo fre;
VI – R$14,50 e R$26,40 por t, no caso de óle os

com bus tí ve is com ba i xo teor de en xo fre;
VII – R$44,40 e R$205,60 por t, no caso de gás

li que fe i to de pe tró leo, in clu si ve de ri va do de gás na tu -
ral e de naf ta;

VIII – R$13,20 e R$24,00 por m³, no caso de ál -
co ol etí li co com bus tí vel.”(NR)

Leia-se:
“Art. 14. Os arts. 5º e 8º da Lei nº 10.336, de 19

de de zem bro de 2001, pas sam a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 5º A Cide terá, na im por ta ção e na co mer ci -
a li za ção no mer ca do in ter no, as se guin tes alí quo tas
es pe cí fi cas:

I – ga so li na, R$860,00 por m³;
II – di e sel, R$390,00 por m³;
III – que ro se ne de avi a ção, R$92,10 por m³;
IV – ou tros que ro se nes, R$92,10 por m³;
V – óle os com bus tí ve is com alto teor de en xo fre, 

R$40,90 por t;
VI – óle os com bus tí ve is com ba i xo teor de en xo -

fre, R$40,90 por t;
VII – gás li qüe fe i to de pe tró leo, in clu si ve o de ri -

va do de gás na tu ral e da naf ta, R$250,00 por t;
VIII – ál co ol etí li co com bus tí vel, R$37,20 por m³.
..................................................................” (NR)
“Art. 8º O con tri bu in te po de rá, ain da, de du zir o

va lor da Cide, pago na im por ta ção ou na co mer ci a li -
za ção, no mer ca do in ter no, dos va lo res da con tri bu i -
ção para o PIS/Pa sep e da Con fins de vi dos na co mer -
ci a li za ção, no mer ca do in ter no, dos pro du tos re fe ri -
dos no art. 5º, até o li mi te de, res pec ti va men te:

I – R$49,90 e R$230,10 por m³, no caso de ga -
so li nas;

II – R$30,30 e R$ 139,70 m³, no caso de di e sel;
III – R$16,30 e R$75,80 por m³, no caso de que -

ro se ne de avi a ção;
IV – R$16,30 e R$75,80 por m³, no caso dos de -

ma is que ro se nes;
V – R$14,50 e R$26,40 por t, no caso de óle os

com bus tí ve is com alto teor de en xo fre;
VI – R$14,50 e R$ 26,40 por t, no caso de óle os

com bus tí ve is com ba i xo teor de en xol fre;
VII – R$44,40 e R$205,60 por t, no caso de gás

li qüe fe i to de pe tró leo, in clu si ve de ri va do de gás na tu -
ral e de naf ta;

VIII – R$13,20 e R$24,00 por m³, no caso de ál -
co ol etí li co com bus tí vel.

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

Dan do co nhe ci men to do fato a Vos sa Exce lên -
cia, en ca mi nho au tó gra fos cor ri gi dos, em ane xo, so -
li ci tan do de ter mi nar as pro vi dên ci as ne ces sá ri as a
fim de que seja fe i ta a de vi da re ti fi ca ção.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Exce lên cia ma ni fes ta ções de es ti ma e apre ço. – De -
pu ta do Efra im Mo ra is, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Có pi as
do ofí cio da re ti fi ca ção dos au tó gra fos en con tram-se
à dis po si ção das Srªs e Srs. Se na do res nas res pec ti -
vas ban ca das.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer -
ra men to da dis cus são.

So bre a mesa, emen das que se rão li das pelo Sr. 
1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li das as se guin tes:

EMENDA Nº 1, 
(De Ple ná rio)

AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
 Nº 110, DE 2002

Que dis põe so bre a apli ca ção dos re cur sos ori -
gi ná ri os da Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio
Eco nô mi co – Cide 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,
aten den do o dis pos to no Pa ragr. 2º do art. 1º da Lei nº. 
10.336, de 19 de de zem bro de 2001, cria o Fun da Na -
ci o nal da Infra-es tru tu ra de Trans por tes – FNIT e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Acres cen te-se no tex to do PLC 110/2002 após o
Arti go 4º re nu me ran do-se os de ma is, o se guin te Arti go:

“Arti go... Será des ti na do ao fun do ae ro viá rio um
per cen tu al nun ca in fe ri or a 5% (cin co por cen to) dos

De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  19 26953

    487DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



re cur sos da Cide, para apli ca ção em in fra-es tru tu ra
ae ro náu ti ca ci vil de acor do com as di re tri zes ema na -
das do Con se lho da Avi a ção Ci vil – CONAC.”

Jus ti fi ca ção

O tex to ori gi nal men te pro pos to não in clui o se tor 
ae ro viá rio. Esta emen da ao con si de rar re cur sos para
o trans por te aé reo res ga ta a fal ta des te se tor no pro -
je to ori gi nal, con si de ran do ain da que a CIDE in ci de lia 
sua ar re ca da ção so bre o que ro se ne de avi a ção QAV
e so bre a ga so li na de avi a ção de ven do, não só por
ob ser vân cia da Lei 10.336, de 19 de de zem bro de
2001 e do in ci so II do Pa ragr. 4º do art. 177 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral mas por ob ser vân cia do prin cí pio ju rí -
di co que o ins ti tu to da “con tri bu i ção de in ter ven ção
eco nô mi ca” deve ser apli ca do tio se tor so bre o qual
tem sua in ci dên cia.

Sa la das Ses sões, 18 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Ro meu Tuma.

EMENDA Nº 2, 
(De Ple ná rio) 

(Ao PLC 110, de 2002)

Acres cen ta o § 4º ao ar ti go 11 com a se guin te
re da ção:

Art. 11....................................................
“§ 4º. Para a amor ti za ção dos fi nan ci a -

men tos pre vis tos no in ci so III des te ar ti go, a
ope ra ção de cré di to res pec ti va não po de rá
com pro me ter mais que 30% (trin ta por cen -
to,) da ar re ca da ção anu al da par ce la da
CJDE, de que tra ta o ar ti go 5º des ta lei.”

Jus ti fi ca ção:

A pre sen te emen da visa li mi tar a amor ti za ção
das ope ra ções de cré di to ao per cen tu al de 30% da ar -
re ca da ção anu al, ten do em vis ta que sem este li mi ta -
dor po de rá ocor rer ope ra ções com va lo res ele va dos a 
pon to de in vi a bi li zar ou tros pro gra mas de in ves ti men -
to no se tor de in fra-es tru tu ra de trans por te, en ges -
san do a ação de go ver no.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Juvêncio Da Fonseca.

EMENDA N.º 3 
(De Ple ná rio)

Dê-se ao art. 3º do PLC 110, de 2002 a se guin te
re da ção:

“Art. 3º Vin te por cen to (20%) dos re cur sos da
ar re ca da ção da CIDE se rão des ti na dos 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, a ta ri fas de gás na tu ral, seus de ri va dos e de -

ri va dos de pe tró leo. Des se per cen tu al, se ten ta por
cen to (70%) se rão des ti na dos ao pa ga men to de sub -
sí di os ou for mas al ter na ti vas de re du ção da ta ri fa de
trans por te de gás na tu ral e a cri a ção de in fra-es tru tu -
ra de trans por te e dis tri bu i ção”.

§ 1º Fica cri a do o Fun do Na ci o nal de Infra-es tru -
tu ra de Gás Na tu ral – FNGN – des ti na do a fi nan ci ar
pro gra mas de in fra-es tru tu ra de trans por te e dis tri bu i -
ção de gás na tu ral.

§ 2º O FNGN será ad mi nis tra do pelo Mi nis té rio
de Mi nas e Ener gia, de acor do com di re tri zes e cri té ri -
os apro va dos pelo Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca
Ener gé ti ca – CNPE, ins ti tu í do pela Lei nº 9.478, de
1997.

§ 3º De cre to do Pre si den te da Re pú bli ca adap -
ta rá a com po si ção e a es tru tu ra do CNPE às atri bu i -
ções es ta be le ci das no pa rá gra fo an te ri or e es ta be le -
ce rá os re gu la men tos ne ces sá ri os à ad mi nis tra ção e
ao fun ci o na men to do FNGN.

§ 4º Cons ti tu em re cur sos do FNGN:
I – O per cen tu al do to tal ar re ca da do pela CIDE,

con for me pre vis to no ar ti go 3º, des ta Lei, e de acor do
com o es ta be le ci do na alí nea “c” do in ci so II do § 4º do 
art. 177 da Cons ti tu i ção Fe de ral;

II – os ren di men tos de cor ren tes da apli ca ção de
seus re cur sos;

III – ou tras do ta ções a ele des ti na das pela Lei
Orça men tá ria Anu al:

IV – con tri bu i ções e do a ções ori gi ná ri as de ins ti -
tu i ções na ci o na is, es tran ge i ras ou in ter na ci o na is;

V – fi nan ci a men tos de ins ti tu i ções na ci o na is,
es tran ge i ras e in ter na ci o na is de cré di to;

VI – os sal dos de exer cí ci os an te ri o res.
§ 5º O sal do po si ti vo anu al do FNGN, apu ra do

em ba lan ço, será trans fe ri do para o exer cí cio se guin -
te, a seu pró prio cré di to.

§ 6º A apli ca ção dos re cur sos do FNGN nos pro -
gra mas de in fra-es tru tu ra de trans por te e dis tri bu i ção
de gás na tu ral terá como ob je ti vo es sen ci al:

I – pro gra mas de vi a bi li za ção de in fra-es tru tu ra
de trans por te e de dis tri bu i ção de gás na tu ral que per -
mi tam in cre men tar o uso des se pro du to nos mer ca -
dos in dus tri a is, co mer ci a is, re si den ci a is e Gás Na tu -
ral Ve i cu lar (GNV), con tri bu in do para o cum pri men to
da meta de par ti ci pa ção do gás na tu ral na ma triz
ener gé ti ca na ci o nal;

II – a subs ti tu i ção de ener gé ti cos de ma i or im -
pac to am bi en tal. III – pro gra mas de efi ciên cia ener gé -
ti ca (ge ra ção dis tri bu í da e co ge ra ção)”.

Justificação

A pre sen te emen da tem por ob je ti vo res ta be le -
cer a pro pos ta apro va da por una ni mi da de na Co mis -
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são de De fe sa do Con su mi dor, Meio Ambi en te e Mi -
no ri as da Câ ma ra Fe de ral e, pos te ri or men te, der ro ta -
da em ple ná rio da que la casa.

O mé ri to da pro po si ção em tela con sis te em es -
ta be le cer a par ti ci pa ção des ti na da 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, a ta ri fas de gás na tu ral, seus de ri va dos e de ri va -
dos de pe tró leo, per mi tin do a ime di a ta apli ca ção do
dis po si ti vo, com ga nhos igual men te ime di a tos para
as in dús tri as – que em pre gam esse com bus tí vel –
para os tra ba lha do res, que de pen dem des ses em pre -
gos, e para o con su mi dor em ge ral.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Ney Suassuna.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, Re la tor de sig na -
do na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos para pro fe -
rir pa re cer so bre o pro je to e as emen das.

PARECER Nº 1.370, 2002
(De Plenário)

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, o pa re cer é fa vo rá vel à apro va ção do pro je to
na for ma como veio da Câ ma ra dos De pu ta dos. So -
bre as emen das, o pa re cer é con trá rio, por que, efe ti -
va men te, são emen das dis tin tas e que me xe ri am no
mé ri to da ma té ria, que vol ta ria à Câ ma ra dos De pu ta -
dos, onde já hou ve ex ten sa dis cus são e um acor do
so bre a pac tu a ção des sa re par ti ção, da for ma como
está pre vis to no pro je to. Re to mar essa dis cus são in vi -
a bi li za ria a alo ca ção dos re cur sos da Cide e tam bém
uma par ce la do Orça men to pre vis to para 2003, no
qual cons ta, como re ce i ta con di ci o na da, essa dis tri -
bu i ção.

Por tan to, ape sar de en ten der o ape lo dos di ver -
sos se to res que gos ta ri am de re dis cu tir a re dis tri bu i -
ção do re cur so da Cide, o pa re cer é con trá rio a to das
as emen das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, o pa re cer con clu iu fa vo ra vel men te
ao pro je to e con tra ri a men te às emen das apre sen ta -
das. A Mesa con si de ra com ple ta da a ins tru ção da
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.)

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra por dez mi nu tos.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para
dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,

que ro fa zer ape nas rá pi das con si de ra ções a res pe i to
da ma té ria, so bre tu do no que con cer ne à ques tão re -
fe ren te à Cide.

No que se re fe re à apli ca ção dos re cur sos ori gi -
ná ri os da Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio
Eco nô mi co, em seu art. 4º, dis põe que “os pro je tos
am bi en ta is re la ci o na dos com a in dús tria do pe tró leo e 
do gás a se rem con tem pla dos com re cur sos da Cide,
con for me es ta be le ce a alí nea “b” do in ci so II do pa rá -
gra fo 4º do art. 177 da Cons ti tu i ção Fe de ral, se rão ad -
mi nis tra dos pelo Mi nis té rio do Meio Ambi en te”.

O que que ro elen car aqui, Sr. Pre si den te, tem
re la ção com al guns as pec tos que con si de ro im por -
tan tes e que, no meu en ten di men to, não fo ram con -
tem pla dos na ma té ria que ago ra es ta mos de ba ten do
e ire mos vo tar. 

Nos seis in ci sos se guin tes do ca put do ar ti go,
de fi ne-se um con jun to de ações con cer nen tes ao Mi -
nis té rio do Meio Ambi en te. Entre tan to, o mes mo pro -
je to de lei de sig na, no mí ni mo, 75% dos re cur sos ar -
re ca da dos para pro gra mas de in ves ti men to na in -
fra-es tru tu ra de trans por tes, de i xan do sem qual quer
per cen tu al áre as que de pen dem des ses re cur sos até
para cum prir pre ce i to cons ti tu ci o nal, como é o caso
do Mi nis té rio do Meio Ambi en te.

Na Lei Orça men tá ria de 2003, há uma pre vi são
de ape nas R$31 mi lhões para pro je tos am bi en ta is.
Con fes so que fiz um es for ço jun to ao Re la tor, Se na -
dor Sér gio Ma cha do, ao Se na dor Tião Vi a na, da Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção, ao nos so De pu ta do Jor ge Bit tar, a fim de
am pli a rem-se es ses re cur sos para, pelo me nos,
R$251 mi lhões, quan tia alo ca da no Orça men to des te
ano de 2002.

Sr. Pre si den te, os Mi nis té ri os do Meio Ambi en te, 
da Ae ro náu ti ca e da Ma ri nha fo ram pre ju di ca dos nes -
se pro ces so. No caso do Mi nis té rio do Meio Ambi en -
te, te mos a atri bu i ção com re la ção aos im pac tos am -
bi en ta is, mas não fi ca mos com o di nhe i ro, que foi alo -
ca do para o Mi nis té rio dos Trans por tes – 25% des ses
re cur sos fi ca ram flu tu an do, já que 75% vão para o Mi -
nis té rio dos Trans por tes. Esses re cur sos pre ci sam
ser dis tri bu í dos de acor do com as áre as de com pe -
tên cia, en vol ven do os Mi nis té ri os do Meio Ambi en te,
da Ma ri nha e da Ae ro náu ti ca.

Embo ra eu vote fa vo ra vel men te à ma té ria, em
fun ção de não po der mos apre sen tar emen das, sob
pena de o pro je to vol tar à Câ ma ra dos De pu ta dos e
não ter mos tem po ne ces sá rio para sua apro va ção
com os de vi dos re pa ros, faço este re gis tro. No mo -
men to opor tu no, com cer te za, já em en ten di men to
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com o Lí der João Pa u lo e com o fu tu ro Mi nis tro da
Casa Ci vil, De pu ta do José Dir ceu, es ta re mos re pa -
ran do isso, o que eu que ro que seja fe i to numa con -
ver sa com os ou tros seg men tos in te res sa dos, como é 
o caso da Ma ri nha e da Ae ro náu ti ca. Não po de mos
ad mi tir que nós que te mos a fi na li da de, como é o caso 
do Mi nis té rio do Meio Ambi en te, fi que mos ex clu í dos
de re cur sos tão im por tan tes para a vi a bi li za ção das
ações, quan do, na ver da de, os re cur sos são des ti na -
dos, qua se que ex clu si va men te, ao Mi nis té rio dos
Trans por tes.

Enten de mos que está cor re ta essa des ti na ção.
To da via, aque le que tem a fi na li da de não pode ser
pre te ri do. De sor te que hou ve um en ten di men to equi -
vo ca do no es ta be le ci men to do pro je to em dis cus são,
que será re pa ra do no de vi do tem po, con si de ran do, in -
clu si ve, os de ma is se to res do Go ver no pre ju di ca dos
tem po ra ri a men te nes ta ma té ria. A par tir do pró xi mo
ano, con tu do, ob vi a men te se terá de cri ar um ins tru -
men to de re pa ra ção do erro co me ti do.

A vo ta ção será re a li za da com o re gis tro que
aca bo de fa zer, isto é, de que hou ve um erro pre ju di ci -
al às fi na li da des do Mi nis té rio do Meio Ambi en te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Ju vên cio da Fon se ca para dis cu tir
a ma té ria.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.)  Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, sou o au tor da Emen da nº 2,
de Ple ná rio. Essa emen da diz res pe i to a uma pre ven -
ção con tra fu tu ras ope ra ções de cré di to, que po dem
ser fe i tas dan do em ga ran tia a ar re ca da ção da Cide.

Sa be mos que o País apre sen ta vo lú pia por ope -
ra ções de cré di to; que com pro me te to das as re ce i tas
em ope ra ções de cré di to, fa zen do gran des com pro -
me ti men tos em pa ga men to de ju ros ab sur dos, atra -
vés de en ti da des na ci o na is e in ter na ci o na is. Entre -
tan to, com pre en do per fe i ta men te a co lo ca ção fe i ta
pelo Lí der do Go ver no, de que qual quer emen da que
seja apro va da nes te mo men to fará com que o pro je to
re tor ne à Câ ma ra Fe de ral.

No en tan to, em bo ra não re ti re a mi nha emen da,
con cor do ple na men te que os ar gu men tos do Lí der do 
Go ver no es te jam cor re tos nes te ins tan te. Fica a
emen da como um sím bo lo, um in di ca ti vo para ope ra -
ções de cré di to que pos sam ser fe i tas no fu tu ro e que
ve nham a com pro me ter, exa u rir os re cur sos que pos -
sam ser au fe ri dos com no vas con tri bu i ções.

Re pi to: este País tem vo lú pia por ope ra ções de
cré di to. A Cide vai sig ni fi car uma fon te para uma nova
ca pa ci da de de en di vi da men to des te País. Que o pró -

xi mo Go ver no não com pro me ta em ju ros esta ar re ca -
da ção tão im por tan te da Cide, que fará com que as
nos sas es tra das se jam re cu pe ra das e que no vas es -
tra das se jam im plan ta das nes te País.

Por tan to, apro vo ple na men te o re que ri men to da
Li de ran ça do Go ver no, de i xan do si na li za da para o fu -
tu ro a ne ces si da de de se co i bir essa vo lú pia por ope -
ra ções de cré di tos, co lo can do re cur sos or di ná ri os do
País para sua ga ran tia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, além dos ar -
gu men tos da Se na do ra Ma ri na Sil va, que ro acres -
cen tar mais al guns, ra pi da men te. Pri me i ro, da for ma
como vi nham sen do dis tri bu í dos os re cur sos da Cide,
31,4% eram des ti na dos para a in fra-es tru tu ra na área
de trans por tes. A al te ra ção para 75% para a área de
trans por tes não po de ria ser fe i ta por lei, por que aqui
nós es ta mos vin cu lan do re ce i ta. Acre di to, e não sou
es pe ci a lis ta, que nós es ta mos vo tan do uma lei in -
cons ti tu ci o nal.

Ou tro fa tor que deve pe sar na de ci são dos Se -
na do res, e no meu caso pe sou mu i to, – eu peço a
aten ção prin ci pal men te da que les que fa lam sem pre
em es ti mu lar o se tor pro du ti vo na ci o nal para ge ra ção
de em pre gos –, prin ci pal men te de po is que ouvi o Lí -
der do PFL di zen do que é con tra o au men to de im pos -
tos, é que as alí quo tas in ci den tes so bre a ga so li na es -
tão sen do ma jo ra das em 107%, indo o va lor de
R$0,28 para R$0,58, e as in ci den tes so bre o di e sel,
em 214%. Qu an do se fala em es ti mu lar o se tor pro du -
ti vo, está se fa zen do uma con tra di ção ao se vo tar uma 
ma té ria que au men ta este va lor, que era de R$0,07
para R$0,22 por li tro, o que sig ni fi ca um au men to de
214%.

De fen der o se tor pro du ti vo e a ge ra ção de em -
pre gos, nes te caso, é não con cor dar que es ta mos
aqui vo tan do uma ma té ria que vai au xi li ar o se tor pro -
du ti vo e a ge ra ção de em pre gos por que es ta mos
acres cen tan do re cur sos or ça men tá ri os para ar ru mar
as es tra das, fa zer ou tras es tra das; nós es ta mos
acres cen tan do ao cus to de pro du ção da agri cul tu ra,
da in dús tria, do co mér cio, do ser vi ço, ao cus to Bra sil
– no caso do di e sel, 214% em cima de uma alí quo ta
que era de R$0,07 e foi para R$0,22.

Na ver da de, es ta mos aca ban do com o sub sí dio
do ál co ol. E isso é gra ve, por que es ta mos tra ba lhan do 
con tra o Proál co ol, em bo ra mu i tos Se na do res o de -
fen de ram. Esta mos in vi a bi li zan do o Proál co ol, por -
que, quan do di ze mos que os re cur sos sa i rão dos sub -
sí di os do pre ço do ál co ol para as ro do vi as, es ta mos
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tra tan do aqui de in vi a bi li zar o sub sí dio do ál co ol e,
con se qüen te men te, a in dús tria do car ro a ál co ol.

Por es sas ra zões, a não ser que al guém me con -
ven ça de que es te ja com ple ta men te equi vo ca do, vou
vo tar con tra o pro je to.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Pre si den -
te, peço a pa la vra para dis cu tir a ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao emi nen te Se na dor José Jor ge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs.
Se na do res, gos ta ria tam bém de emi tir mi nha opi nião
so bre este pro je to. Em pri me i ro lu gar, es tra nho a ra pi -
dez com que esta po lê mi ca ma té ria está sen do vo ta -
da aqui no Se na do. De cer ta ma ne i ra, te mos tido que
vo tar mu i to ra pi da men te to das es sas me di das pro vi -
só ri as, pelo pró prio Re gi men to, pela pró pria for ma
como es tão tra mi tan do. Pas sam me ses na Câ ma ra
dos De pu ta dos e ho ras no Se na do Fe de ral, a exem -
plo do que ocor reu com a MP nº 66 e como tem acon -
te ci do com to das as de ma is me di das pro vi só ri as.

A lei que re gu la men ta a Cide é mu i to po lê mi ca e
ex tre ma men te im por tan te para que a vo te mos num
pra zo tão cur to como este. A ma té ria pas sou pra ti ca -
men te um ano tra mi tan do na Câ ma ra e só vai tra mi tar
um dia no Se na do. Essa era a pri me i ra ques tão que
gos ta ria de abor dar.

O se gun do as pec to é o se guin te: quan do a Cide
foi cri a da, atri bu í ram a ela três usos: em pri me i ro lu -
gar, para o se tor de trans por tes; em se gun do lu gar,
como a Se na do ra Ma ri na Sil va dis se, para o se tor do
meio am bi en te; em ter ce i ro lu gar, para sub sí di os in -
ter nos do pró prio se tor, como, por exem plo, au xí -
lio-gás, al guns sub sí di os ao ál co ol ou a qual quer ou -
tro tipo de com bus tí vel que, em de ter mi na do mo men -
to, pre ci se de sub sí di os. Tais sub sí di os te ri am de ser
apro va dos pelo CNPE e pelo Con gres so Na ci o nal,
um a um, com fi na li da de es pe cí fi ca. O que se fez na
Câ ma ra dos De pu ta dos? De ter mi nou-se que, no mí -
ni mo, 75% des ses re cur sos de ve rão ir para o se tor de
trans por tes. Ora, en tão, nes se caso, como a Se na do -
ra Ma ri na Sil va men ci o nou, o meio am bi en te e to dos
os sub sí di os in ter nos ne ces sá ri os para, por exem plo,
uti li zar-se me lhor a ma triz e para, por meio do au xí -
lio-gás, as fa mí li as mais po bres usa rem o GLP se rão
pre ju di ca dos.

Então, con si de ro que esse pro je to, ape sar de
ser ne ces sá rio e im por tan te  – pois está pre vis to que,
em 2003, deve ha ver um pro je to es pe cí fi co para essa
re gu la men ta ção -, ca u sa rá mu i tos pro ble mas pela ra -
pi dez com que está sen do vo ta do.

Eu tam bém gos ta ria de res sal tar um as sun to de
que fa la rei pos te ri or men te, por que nos so Par ti do apre -
sen ta rá um des ta que para vo ta ção em se pa ra do. Tra -
ta-se do au men to da Cide. Uma co i sa é re gu la men tar

os re cur sos da Cide, já que essa re gu la men ta ção está
pre vis ta na Cons ti tu i ção para ocor rer a par tir de 2003;
mas há um au men to bru tal nos va lo res ab so lu tos da
Cide. Qu an to à in ci dên cia so bre a ga so li na, por exem -
plo, atu al men te é de R$ 0,51 por li tro, o que re pre sen ta
25% do pre ço da ga so li na, fora o ICMS, que re pre sen -
ta atu al men te R$0,40. Então, pra ti ca men te a ga so li na
tem qua se me ta de do seu va lor em im pos tos. Com
essa apro va ção, pas sa rá de R$0,51 para R$0,86 por
li tro. Por tan to, é uma “in je ção na veia” da in fla ção. E
não é só na ga so li na, mas no di e sel, no ál co ol, em to -
dos os pro du tos do pe tró leo.

Fa la rei so bre isso pos te ri or men te, mas eu tam -
bém gos ta ria de en ca mi nhar o voto con trá rio a esse
pro je to, prin ci pal men te em re la ção ao au men to da
Cide.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa

es cla re ce que as ma té ri as que es tão sen do vo ta das
cons tam da au to con vo ca ção do Con gres so Na ci o nal.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio, pela 
or dem de ins cri ção.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs.
Se na do res, vem a esta Casa uma ma té ria mu i to im -
por tan te, como ou tras que vo ta mos nes ta au to con vo -
ca ção. Ma ni fes to nos sas con gra tu la ções à Casa, em
es pe ci al à Mesa Di re to ra do Se na do Fe de ral, por co -
lo ca rem em pa u ta ma té ri as tão im por tan tes.

Há pou co, por exem plo, vo ta mos a Lei Kan dir,
cuja pror ro ga ção per mi ti rá aos Esta dos ex por ta do res
con ti nu a rem suas ati vi da des, sen do res sar ci dos e
ten do re co nhe ci dos os seus in ves ti men tos na par te
prin ci pal men te de in fra-es tru tu ra, para que con si gam
até au men tar as ex por ta ções. Caso con trá rio, re al -
men te fica mu i to di fí cil a si tu a ção de Esta dos como é
o caso do meu Pará, que ex por ta US$2,4 bi lhões por
ano, há pre ci sa men te 12 anos, e im por ta ape nas cer -
ca de US$300 mi lhões por ano. É um Esta do que,
como ou tros da Fe de ra ção  – como São Pa u lo, Mi nas
Ge ra is, Pa ra ná e o pró prio Rio de Ja ne i ro -, pre ci sa
re al men te ser in cen ti va do para con ti nu ar a ex por tar.

Esta ma té ria que es ta mos vo tan do cria o Fun do
Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por tes  –  FNIT e
dá ou tras pro vi dên ci as. Na ver da de, es ta mos a fa lar
ago ra so bre a Cide, mas que ro re gis trar, até para
aque les que me se gui rão em seu pro nun ci a men to,
que os re cur sos do FNIT “des ti nam-se ao pa ga men to
de des pe sas re la ci o na das com in ves ti men tos, in clu si -
ve es tu dos e pro je tos, in ver sões fi nan ce i ras e ati vi da -
des de fis ca li za ção e re gu la ção”. O pa rá gra fo úni co
do art. 8º reza o se guin te:

Pa rá gra fo úni co. É ve da da a uti li za ção de re cur -
sos do FNIT para:
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I – pa ga men to de des pe sas com pes so al e en -
car gos so ci a is;

II – pa ga men to de des pe sas com ju ros e
amor ti za ção de dí vi das con tra í das an tes da pu bli -
ca ção des ta lei.

Então, será ne ces sá ria não só a fis ca li za ção,
mas a ma nu ten ção des se item, que pro por ci o na rá, aí
sim, a ca pa ci da de do Mi nis té rio dos Trans por tes, do
novo Go ver no, do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va 
de fa zer os in ves ti men tos tão ne ces sá ri os e tão im -
por tan tes para a ge ra ção de em pre go e ren da, para o
cres ci men to da eco no mia e, prin ci pal men te, para as
ati vi da des de in fra-es tru tu ra, cujo caso mais co nhe ci -
do é o das es tra das. A con di ção em que se en con tram 
as es tra das fe de ra is di fi cul ta o es co a men to da pro du -
ção, faz cres cer os cus tos das em pre sas ex por ta do -
ras, e, além dis so o ex por ta dor é tra ta do pra ti ca men te 
como um ban di do que pre ci sa fa zer in ves ti men tos na
sua in dús tria e na sua fá bri ca para a me lho ria de in -
fra-es tru tu ra. Entre tan to, o Go ver no tam bém deve in -
ves tir em in fra-es tru tu ra de ro do vi as, por tos e hi dro vi -
as, que é fun ção a ser aten di da por esse Fun do. A Hi -
dro via Ara gua ia-To can tins, por exem plo, pro por ci o na -
rá o es co a men to da pro du ção de grãos do Cen -
tro-Oes te pelo por to de San ta rém, no Esta do do Pará, 
e até mes mo pela Ama zô nia, o que per mi ti rá uma
eco no mia de US$50 por to ne la da de grãos, com pe tin -
do, in clu si ve, com a soja ame ri ca na. Por tan to, o se tor
por tuá rio, o ro do viá rio, o se tor de trans por tes como
um todo re al men te pre ci sa de re cur sos de in fra-es tru -
tu ra para me lho ri as.

Di an te do ex pos to, de ve mos es tar cons ci en tes
da nos sa res pon sa bi li da de em vo tar ma té ri as tão im -
por tan tes, para que pos sa mos ge rar re cur sos que
aten dam a es sas de man das fun da men ta is para o
País.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Ouço V. Exª 
com pra zer.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Se na dor Luiz Otá vio, per mi ta-me fa zer este apar te,
pois já usei da pa la vra e cen trei-me ape nas na ques -
tão das ope ra ções de cré di to com os re cur sos da
Cide. É ne ces sá rio re al çar, no Se na do Fe de ral, a im -
por tân cia des te pro je to, con tem plan do o se tor de
trans por te com 75% da sua ar re ca da ção. O País está
vi ven do um caos na área de trans por tes, de nor te a
sul e de les te a oes te. Por isso, é im por tan te in ves tir
ma ci ça men te na re cu pe ra ção das es tra das bra si le i -
ras, cons tru in do-se no vas ro do vi as, no vas fer ro vi as e

ana li san do-se tam bém a ques tão flu vi al. Em to dos os
sen ti dos, há ne ces si da de des se in ves ti men to.

Então, re ce bo e te nho mu i ta fé em que este País 
pos sa se de sen vol ver com a im plan ta ção da Cide e
des ses 75% em fa vor do trans por te. Se de i xar mos de
vo tar fa vo ra vel men te a este pro je to hoje, a si tu a ção
con ti nu a rá na mes ma. Cons ta, na jus ti fi ca ção da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, que, na Lei Orça men tá ria de
2002, a ar re ca da ção com a Cide es ta va es ti ma da em
R$7.250.000.000,00. A dis tri bu i ção des se mon tan te
na exe cu ção or ça men tá ria foi a se guin te: em trans -
por te e em in fra-es tru tu ra de trans por te, ape nas
R$2.700.000.000,00, ou seja, mu i to me nos do que a
me ta de; em pro je tos am bi en ta is, so men te
R$255.000.000,00; po rém, en car gos fi nan ce i ros da
União, R$4.286.000.000,00, isto é, dí vi da in ter na de -
cor ren te da con ta do pe tró leo, R$2.286.000.000,00;
pa ga men tos de sub sí di os, R$1.400.000.000,00. Tra -
ta-se de uma ver da de i ra far ra com os re cur sos da
Cide, cuja des ti na ção se ria para im plan tar, nes te
País, uma rede de trans por te efi ci en te, mas des ti -
na-se mu i to mais a pa gar con tas de pe tró leo, sub sí di -
os, me nos para o meio am bi en te, do que em fa vor da
pro du ção des te País, que pre ci sa de es tra das e de
de sen vol vi men to. Se não hou ver es tra das, não ha ve -
rá pro du ção e, não ha ven do pro du ção, não ha ve rá
de sen vol vi men to. A apro va ção des te pro je to hoje é
im por tan te para aca bar com a far ra da uti li za ção des -
ses re cur sos pelo Exe cu ti vo, sem or de na men to no
sen ti do da pro du ção na ci o nal. Se na dor Luiz Otá vio,
obri ga do pelo apar te.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Ten do em
vis ta a so li ci ta ção do Pre si den te, que cum pri mos
com mu i ta sa tis fa ção, en cer ro ci tan do o art. 10: “É
ve da da a apli ca ção de re cur sos do FNIT em in ves ti -
men tos de fi ni dos como de res pon sa bi li da de das
con ces si o ná ri as”...

Assim, não se rão cri a dos re cur sos para aten der
in te res ses de em pre i te i ras, de em pre sas na ci o na is ou
in ter na ci o na is. É a opor tu ni da de de se agi li zar a mo vi -
men ta ção da nos sa car ga nos por tos bra si le i ros, ofe re -
cer me i os para o ex por ta dor con quis tar com pe ti ti vi da -
de, pois te mos co nhe ci men to de que a quan ti da de de
con têi ne res trans por ta dos pelo Bra sil du ran te um ano,
em um por to como o de Ma na us, cor res pon de a ape -
nas um dia de um por to ame ri ca no ou eu ro peu. 

Por tan to, pre ci sa mos de re cur sos para in ves tir
em in fra-es tru tu ra para, aí sim, con quis tar mos o gran -
de ob je ti vo de nos sa Na ção.

Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Fer nan do Be zer ra.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN. Para 
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, du ran te mu i to tem po ouvi a ex pres -
são “de sen ges sar or ça men tos”. No pe río do em que li -
de rei a in dús tria bra si le i ra como Pre si den te da CNI,
sem pre ouvi que te mos uma das mais al tas car gas tri -
bu tá ri as do País. Eu vejo nes te pro je to en ges sa men to 
e au men to da car ga tri bu tá ria. 

Dou aqui to tal e ab so lu ta ra zão aos Se na do res
Osmar Dias e José Jor ge e re gis tro a mi nha pre o cu -
pa ção com a apro va ção des te pro je to, que ele va a
car ga tri bu tá ria. Mes mo re co nhe cen do que as es tra -
das bra si le i ras são al ta men te de fi ci en tes, que é pre ci -
so um pro gra ma de trans por tes efi ci en te para que se
pos sam au men tar a pro du ção e as ex por ta ções, bem
como o es co a men to da pro du ção, noto o re tor no a um 
dis cur so an ti go, em que se que ria a li ber da de do
Orça men to para, em de ter mi na do mo men to, re co -
nhe cer pri o ri da des e des ti nar re cur sos. 

Vejo essa apro va ção com mu i ta pre o cu pa ção e
que ro com par ti lhá-la com os com pa nhe i ros Se na do res
José Jor ge e Osmar Dias. Por tan to, eu me ma ni fes to
con trá rio ao pro je to pe las ra zões que aqui ex pus.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como úl -
ti mo ora dor ins cri to, tem a pa la vra o Se na dor Ney Su -
as su na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs.
Se na do res, tam bém me ca u sou es pé cie o tra ta men to
dado ao que ro se ne uti li za do na avi a ção. To dos sa be -
mos que as com pa nhi as aé re as es tão com di fi cul da des. 
V. Exªs po dem ale gar que as alí quo tas, que eram de
0,3%, pas sa ram para 0,9%, mas tam bém a de du ção
pas sou para 0,9%. Não en ten do: se o re sul ta do era
zero, por que au men tar a alí quo ta e a de du ção se não
para, no fu tu ro, cor tar a de du ção e de i xar a alí quo ta?
Não vejo ou tro ob je ti vo se não esse. 

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, pre o cu pa-me
mais ain da quan do so bre a nos sa mesa está o Pro je -
to de Lei da Câ ma ra nº 112, que dis põe so bre a con -
ces são de sub ven ção eco nô mi ca à aqui si ção de ve í -
cu los au to mo to res mo vi dos a ál co ol etí li co hi dra ta do
car bu ran te e dá ou tras pro vi dên ci as, o pró xi mo item a
ser dis cu ti do.

Vo ta re mos um pro je to que dá in cen ti vo aos car -
ros que usam ál co ol, mas, ao mes mo tem po, es ta mos 
ape nan do o trans por te e a fa bri ca ção des se com bus -

tí vel. Qu e ro crer que pre ci sa ría mos de um pou co mais 
de tem po. 

Sei que o pro je to é im por tan te, que as nos sas
es tra das es tão pre ci san do de re ce ber mais ver bas,
mas não será por mais um mês ou dois, para quem já
vem há tan to tem po com vin te e seis mil qui lô me tros
de es tra das es bu ra ca das, que o País irá que brar.
Con tu do, com cer te za, há al gu mas in co e rên ci as que
pre ci sam ser mais bem ana li sa das. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -
cer ra da a dis cus são da ma té ria. 

Em vo ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 110,
de 2002.

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 755, DE 2002

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, do in ci so I do art. 50 da Lei nº 10.336, de
19-12-2001, al te ra do pelo art. 14 do PLC/110/2002.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2002. –
José Agri pi no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se -
na do res, a exem plo de ou tros re que ri men tos de des -
ta que que vo ta mos, a Mesa, mais uma vez, es cla re ce
que vo ta re mos, ago ra, tão-so men te o re que ri men to, e 
não o mé ri to do des ta que.

Em vo ta ção o re que ri men to. 
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do. 
O dis po si ti vo des ta ca do será vo ta do opor tu na -

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

ção o pro je to e a re ti fi ca ção en ca mi nha da pela Câ ma -
ra dos De pu ta dos, sem pre ju í zo das emen das e do
dis po si ti vo des ta ca do. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -
ção, con ce de rei a pa la vra aos Lí de res, para que ori -
en tem suas 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 voto “sim”, apro -
van do o re la tó rio, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O
PMDB en ca mi nha o voto “sim”, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, o Blo co de Opo si ção en ca mi nha o
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Há mais
al gum Lí der que que i ra se ma ni fes tar?

Não ha ven do mais quem que i ra usar a pa la vra,
en cer ro o en ca mi nha men to.

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

Srs. Se na do res, ago ra va mos ao mé ri to do des ta que.
Por tan to, vou anun ci ar a vo ta ção do in ci so I, por que é
a isso que se re fe re o des ta que. 

Vo ta ção do in ci so I do art. 5º da Lei nº 10.336, de 
2001, al te ra do pelo art. 14 do pro je to. É o in ci so que
está des ta ca do.

Con ce do a pa la vra ao au tor do des ta que, ilus tre
Se na dor José Agri pi no, Lí der do PFL.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si -
den te, eu pe di ria a V. Exª que per mi tis se que o Se na -
dor José Jor ge, ex-Mi nis tro de Mi nas e Ener gia, usas -
se da pa la vra, em nome do Par ti do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
será aten di do. 

Com a pa la vra o Se na dor José Jor ge, que en ca -
mi nha rá a vo ta ção em nome da Li de ran ça do PFL.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para en ca mi -
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, peço a aten ção para o
tema, que con si de ro da ma i or re le vân cia. 

Como já tive a opor tu ni da de de di zer an te ri or -
men te, o pro je to é di vi di do em duas par tes. A pri me i ra 
re gu la men ta o uso do di nhe i ro da Cide. Essa par te foi
apro va da quan do da apro va ção do pro je to. Por tan to,
já está ga ran ti do o uso do di nhe i ro da Cide, in clu si ve
de no mí ni mo 75% para o se tor de trans por tes. Isso
es ta va pre vis to na Cons ti tu i ção Fe de ral e de ve ria ser
re gu la men ta do por meio des te pro je to. Mas hou ve um 
acrés ci mo, de úl ti ma hora, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos, no sen ti do de au men tar o va lor da Cide. Ou seja,
o va lor da Cide, que atu al men te, por exem plo, na ga -
so li na, é R$0,51, pas sa ria para R$0,86. Isso é di nhe i -
ro, não é per cen tu al, mas R$0,51, quer di zer, meio
real para R$0,86. Ora, a ga so li na cus ta em mé dia
R$2,00 o li tro, en tão de R$2,00 vai pas sar au to ma ti -
ca men te para R$2,36. Quer di zer, vai ser um au men to 
bas tan te am plo da ga so li na, com efe i to in fla ci o ná rio
ex cep ci o nal.

Além dis so, não só na ga so li na. Por exem plo, o
di e sel que era 15,7, vai pas sar para 3,9 e as sim por

di an te. Cada um dos seg men tos – o di e sel, a ga so li -
na, que ro se ne de avi a ção, ou tros que ro se nes etc. –
vão ter esse au men to subs tan ci al, sem que haja ne -
ces si da de, por que a Cide nes te ano ar re ca dou até
mais do que o pre vis to. É uma ar re ca da ção de R$7 bi -
lhões, in clu si ve uma ar re ca da ção nova, por que ela
não exis tia. Esse é um im pos to cri a do com a des re gu -
la men ta ção do mer ca do de ga so li na – an tes ha via
ape nas um sub sí dio in ter no en tre ga so li na e di e sel.

Então, acre di to que po de mos ago ra, vo tan do a
fa vor des se des ta que, isto é, ti ran do essa par ce la da
lei, cum prir a fi na li da de es pe cí fi ca da lei, que é re gu -
la men tar o uso dos re cur sos da Cide, mas sem au -
men tar, sem dar esse bru tal au men to de im pos tos
para vi go rar já a par tir de ja ne i ro de 2003.

Por tan to, é uma si tu a ção em que aten de mos
aqui lo que é ne ces sá rio, que é re gu la men tar o uso da
Cide, mas de i xa mos esse au men to de im pos to, que
não tem nada a ver com a re gu la men ta ção do uso da
Cide, para ser apro va do em ou tro pro je to, quan do o
novo go ver no as su mir. Assim, po de re mos dis cu tir
me lhor esse as sun to.

Hoje, au men ta mos dois im pos tos: um, so bre ser -
vi ço, de 8% para 9%, pror ro ga mos; e o Impos to de
Ren da, de 25% para 27,5%. Então, se apro var mos
mais esse im pos to da Cide, va mos trans for mar esta
tar de na gran de tar de de au men to de im pos tos do Go -
ver no bra si le i ro, sem que haja ne ces si da de para isso.

Então, en ca mi nho fa vo ra vel men te ao des ta que
do Se na dor José Agri pi no, con si de ran do que vo ta -
mos a fa vor do pro je to. Já está ga ran ti do o uso dos re -
cur sos da Cide para o se tor de trans por te, para o se -
tor do meio am bi en te, para sub sí di os in ter nos, como
pre vis to na Cons ti tu i ção e na lei.

Mu i to obri ga do.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – 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 pela or dem.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela or dem.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ape nas para 
es cla re cer que, no meu pro nun ci a men to, eu dis se
que vo ta ria con tra o pro je to, mas que ro acom pa nhar a 
po si ção as si na la da pelo Se na dor José Jor ge em re la -
ção ao des ta que do Se na dor José Agri pi no. Por que
tam bém que ro re gu la men tar a des ti na ção dos re cur -
sos da Cide, mas não de se jo par ti ci par de uma vo ta -
ção que au men ta rá o pre ço da ga so li na de R$2,00
para R$2,36, que au men ta rá o pre ço do óleo di e sel
para agri cul tu ra, para a in dús tria, para o se tor pro du ti -
vo e que pra ti ca men te in vi a bi li za rá o sub sí dio do ál co -
ol, mes mo por que va mos vo tar da qui a pou co o pro je -
to que sub si dia o car ro a ál co ol. É in co e ren te.

Então, Sr. Pre si den te, re ti fi can do o voto: vo tei em
fa vor do pro je to, mas vou vo tar a fa vor do des ta que.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro me ro Jucá, V. Exa está tem a pa la vra.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, que ro, como Re la tor da ma té ria, dar
pa re cer con trá rio ao des ta que e fa zer duas re fe rên ci -
as rá pi das. A Cide é uma con tri bu i ção ad va lo rem, de 
va lor de fi ni do. Qu an do foi ins ti tu í da, seu ob je ti vo era
equa li zar o pre ço do pe tró leo im por ta do e o pre ço do
pe tró leo na ci o nal. Era um va lor ad va lo rem, por que,
na ver da de, é um li mi te que se de fi ne e que pode ser
co bra do.

O que es ta mos fa zen do aqui? Não es ta mos au -
men tan do es pe ci fi ca men te o va lor mas o li mi te da co -
bran ça que po de rá ser fe i to no pró xi mo exer cí cio. E,
para que isso ocor ra, te ria que ser fe i to no exer cí cio
atu al. Por tan to, es ta mos dis cu tin do li mi tes e um me -
ca nis mo que, efe ti va men te, po de rá ser usa do ou não,
para eqüa li zar pre ço de pe tró leo por con ta das cri ses
in ter na ci o na is.

Ten do em vis ta essa po si ção, o pa re cer é con trá -
rio ao des ta que e a fa vor do tex to que veio da Câ ma ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Melo, pelo PSDB/PPB

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Para en ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, a Ban -
ca da PSDB/PPB está li be ra da com re la ção a este as -
sun to. Mas, de se jo de cla rar meu voto.

Subs cre vo in te gral men te os ar gu men tos do Se -
na dor José Jor ge e, não que ren do alon gar-me nes sa
dis cus são, es tou de ple no acor do com a co lo ca ção do 
Se na dor José Jor ge. Acho que a apro va ção do pro je -
to já atin giu sua fi na li da de. Por essa ra zão, meu voto
será fa vo rá vel ao des ta que, em bo ra li be ran do a Ban -
ca da.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO – Sr. Pre si den te,
peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, achei mu i to sen sa ta a pon de ra ção do
emi nen te Se na dor José Jor ge. S. Ex a en ten de do as -
sun to por ser ex-Mi nis tro de Mi nas e Ener gia. 

Era ne ces sá rio que se apro vas se, efe ti va men te, 
esse pro je to, por que ti nha que dar uma des ti na ção à
Cide, que es ta va ser vin do até para pa gar ju ros – e
com as es tra das to tal men te aca ba das.

Ocor re que os au men tos que se pro põem para o 
pre ço, so bre tu do, da ga so li na e do óleo di e sel são
exor bi tan tes, Sr. Pre si den te. E o re cru des ci men to do
pro ces so in fla ci o ná rio é imi nen te. O que nin guém
quer nes te País. Sa be mos ma te ma ti ca men te que se

su bir pe tró leo, se su bir ga so li na, há in fla ção, por que
su bi rá o pre ço dos fre tes, o pre ço de tudo.

Por tan to, eu gos ta ria tam bém de acom pa nhar o
des ta que apre sen ta do pelo emi nen te Se na dor José
Jor ge. Entre tan to, a ques tão fica aber ta na Ban ca da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A pa la vra 
está aber ta a ou tros Par ti dos que que i ram se pro nun -
ci ar.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar
a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra para en ca -
mi nhar.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Qu an do essa ma té ria foi apro va da na Câ ma ra, 
al guns jor na is es tam pa ram a man che te: “Ga so li na vai 
au men tar 18%”, sim ples men te por que fi ze ram uma
con ta, apli can do a Cide, que era de mais ou me nos
R$0,50 e pas sa va para cer ca de R$0,80, como se o
sim ples au men to des sa alí quo ta au to ma ti ca men te in -
ci dis se no pre ço da ga so li na.

Esse va lor é um va lor má xi mo. O que es ta mos
pos si bi li tan do é exa ta men te o con trá rio do que os Srs. 
Se na do res es tão di zen do. Esta mos pos si bi li tan do
que, com essa ma i or am pli tu de den tro do va lor da
Cide, te re mos um col chão para ga ran tir que, no fu tu -
ro, o pre ço da ga so li na não seja au men ta do au to ma ti -
ca men te, em fun ção do au men to do va lor do dó lar ou
do pre ço do pe tró leo. Na ver da de, é exa ta men te o
con trá rio do que os Se na do res es tão di zen do: será
pos sí vel que, fu tu ra men te, em fun ção do au men to do
dó lar ou do pre ço da ga so li na, esse va lor ve nha a ser
re du zi do ou ve nha a ser au men ta do em ra zão des sas
os ci la ções do pre ço do dó lar.

É, por tan to, exa ta men te o con trá rio: em bo ra o
au men to não seja per cen tu al, mas sim ples men te em
re a is, tra ta-se de uma alí quo ta que po de rá ou não ser
apli ca da, in clu si ve em fun ção de de ci são do pró xi mo
Go ver no... 

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – V. Exª me con ce -
de um apar te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Con ce do um apar te ao Se na dor José Jor ge.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se -
na do res, es ta mos en ca mi nhan do a vo ta ção. Por mais 
li be ra li da de que a Mesa te nha, há mu i ta ma té ria para
ser vo ta da. Peço ao Se na dor José Edu ar do Du tra – e
não que ro ser in de li ca do – que en cer re para que pos -
sa mos vo tar.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – No mo men to, há
um teto de R$0,51. Se au men to o teto para R$0,86
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es ta rei fa zen do um col chão para cres cer e não para
di mi nu ir. O col chão para di mi nu ir se ria se ba i xás se -
mos o teto de R$0,51 para R$0,40, por exem plo. No
mo men to que de i xo o teto em R$0,86 são R$0,86 que 
po de rão ser uti li za dos. Se em al gum mo men to o Go -
ver no qui ser po de rá co brar me nos, mas sa be mos que 
o Go ver no sem pre co bra o má xi mo.

O Sr. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
José Edu ar do Du tra, vou con ce der a V. Exª um mi nu to 
de pra zo para en cer rar.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – De i xe-me con clu ir. Eu não dis se aqui esse col -
chão será para di mi nu ir o pre ço da ga so li na em re la -
ção à atu al re a li da de. O que eu dis se é que, como te -
mos um teto ma i or, isso pos si bi li ta rá que, fu tu ra men -
te, ha ven do o au men to do dó lar ou do pre ço do pe tró -
leo não te nham que ne ces sa ri a men te in ci dir ime di a -
ta men te so bre o pre ço da ga so li na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs. e
Srs. Se na do res, a Mesa vai ex pli car, ou tra vez, como
irá ori en tar o pro ces so de vo ta ção da for ma como fez
com ou tras vo ta ções de des ta que.

Esta mos vo tan do o mé ri to do des ta que, não
mais o re que ri men to. 

Os Srs. Se na do res que qui se rem acom pa nhar a
ma té ria tal qual veio da Câ ma ra de vem vo tar “sim”; aque -
les que que rem apro var o des ta que de vem vo tar “não”.

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) – Quem
vota “sim” que i ra per ma ne cer sen ta do. (Pa u sa.)

A ma té ria está apro va da.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si -

den te, peço ve ri fi ca ção de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So li ci ta -

da a ve ri fi ca ção de quo rum. Peço a V. Exª que in di -
que qua is Se na do res fa zem o apo i a men to des se seu
pe di do.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Se na do -
res Anto nio Car los Ju ni or, Jef fer son Pé res, Osmar
Dias e José Jor ge.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço que 
pre pa rem o pa i nel, por gen ti le za.

Faço um ape lo aos Srs. Se na do res para que ve -
nham ao ple ná rio, pois ha ve rá ve ri fi ca ção de quo rum
e tam bém há ma té ria que ne ces si ta de vo ta ção no mi -
nal, logo em se gui da.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si -
den te, o PFL vota “não”, re co men da o voto “não”.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, o Go ver no re co men da o voto “sim” por
uma ques tão fun da men tal: este pro je to, se apro va do
o des ta que, vol ta rá para a Câ ma ra. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
vai de ter mi nar o re tor no à Câ ma ra por que é mé ri to,
toda a dis cus são se ba se ou em tor no do mé ri to. Não
há como dar ou tra in ter pre ta ção.

Va mos à vo ta ção, res pe i tan do o pro ces so de vo -
ta ção. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
ori en ta ção é pelo voto “sim”; caso con trá rio a ma té ria
vol ta para a Câ ma ra, co lo can do por ter ra todo o pro -
ces so de co bran ça da Cide para o pró xi mo ano. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há
dú vi da so bre isso. 

Dada a con fu são, vou per mi tir que os Srs. Lí de -
res ori en tem suas ban ca das ou tra vez, mas sem ma i -
o res con si de ra ções.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, te nho
ab so lu ta con vic ção de que o au men to ad vin do com a
apro va ção des sa emen da não sig ni fi ca au men to da
ga so li na; na prá ti ca, sig ni fi ca não vo tar o pro je to por -
que vai vol tar para a Câ ma ra. O voto é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, como vai vo tar o PMDB?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB res pon sa vel men te não quer e
não vai as su mir res pon sa bi li da de para que esse Go -
ver no se mos tre ine fi caz para re sol ver os gra ves pro -
ble mas que nos aguar dam. Qu e re mos dar cum pri -
men to a um acor do efe ti va do na Câ ma ra. Vo ta mos...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – ...“sim”,
pela ar gu men ta ção de V. Exª.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – ...
vo ta mos “sim”, pela apro va ção, para im pe dir que a
ma té ria vol te para a Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para
man ter o tex to da Câ ma ra é a re co men da ção do Lí der 
do PMDB.

O Lí der do Go ver no tam bém já se ma ni fes tou da 
mes ma for ma.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, ape nas gos ta ria de dar uma in for ma ção:
ca in do a ar re ca da ção da Cide, va mos ter pro ble mas
para vo tar o Orça men to ama nhã por que há re cur sos
pre vis tos da Cide no to can te à dis tri bu i ção do Orça -
men to. Por tan to, isso po de rá in vi a bi li zar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Go ver -
no re co men da o voto “sim”.

Como vota o Blo co PSDB/PPB?
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –

Sr. Pre si den te, pri me i ro, so li ci to uma in for ma ção
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para po der ori en tar a Ban ca da. Peço a pa la vra pela
or dem.

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

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
de se jo que a Mesa me es cla re ça se a apro va ção do
des ta que sig ni fi ca a vol ta ou não da ma té ria à Câ ma -
ra. Essa ques tão pre ci sa ser es cla re ci da por que não
vou dar uma ori en ta ção aqui que não seja res pon sá -
vel. Então so li ci to à Mesa que me es cla re ça com re la -
ção a esse pon to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ge ral do Melo, es ta mos vo tan do um dis po si ti vo. É esta 
a ma té ria que está des ta ca da: o in ci so I. Se ele cair, a
ma té ria vol ta rá para a Câ ma ra dos De pu ta dos. Quer
di zer, para a ma té ria não vol tar à Câ ma ra dos De pu ta -
dos, há ne ces si da de de que se vote “sim”. Quem quer 
o re tor no da ma té ria à Câ ma ra dos De pu ta dos ou
con cor da com o des ta que vote “não”. Está mu i to sim -
ples de vo tar.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Pre si -
den te, pela or dem. 

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

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Ape nas para re for çar o seu
ar gu men to. A ma té ria é tri bu tá ria e pre ci sa ser vo ta da
um ano an tes de en trar em vi gên cia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os es cla -
re ci men tos de V. Exª se re fe rem ao mé ri to.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Melo.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –

Sr. Pre si den te, dei a mi nha opi nião fa vo rá vel ao des ta -
que na con vic ção de que a eli mi na ção de um dis po si ti vo 
não im pli ca ria a vol ta da ma té ria à Câ ma ra dos De pu ta -
dos. Mas o PSDB não tem o di re i to de as su mir a res -
pon sa bi li da de pela in vi a bi li za ção de todo o en ten di men -
to fe i to no âm bi to da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção. Por essa ra zão, em bo -
ra re gis tran do a mi nha in con for mi da de com essa ele va -
ção do va lor da Cide, eu, hu mil de men te, re co men do o
voto con tra o des ta que. Por tan to, o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O
PSDB/PPB re co men da o voto “sim”.

O PMDB aca bou de re co men dar o voto “sim”.
O Go ver no, pelo voto “sim”.
Tem a pa la vra o ilus tre Se na dor Se bas tião Ro -

cha, pelo PDT.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.

Pre si den te, voto “sim”, pela ma nu ten ção do tex to,

mas os Se na do res es tão li be ra dos por que há di ver -
gên cia na Ban ca da do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
vota “sim” e li be ra a Ban ca da.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O PSB 
vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – E o Se -
na dor Edu ar do Su plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
O Par ti do dos Tra ba lha do res e o Blo co de Opo si ção
vo tam “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Jef fer son Pé res, peço que V. Exª vote, por que V. Exª
deu apo io ao pe di do de ve ri fi ca ção.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, pos so de cla rar meu voto?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª po -
de rá de cla rá-lo vo tan do no pa i nel.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Vo tei 
pelo des ta que, mas, em face da pos si bi li da de de re -
tor no da ma té ria à Câ ma ra, res pon sa vel men te, te nho
de vo tar “sim” – in fe liz men te, pois sou con tra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem opor tu ni da de de cor ri gir. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, so li ci to a pa la vra pela or dem.

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

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ten -
do em vis ta al gu mas pon de ra ções acer ca da ne ces si -
da de de se apro var essa ma té ria, ou seja, da in con ve -
niên cia de ela vol tar à Câ ma ra dos De pu ta dos, o PTB
gos ta ria de en ca mi nhar o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PTB
está re co men dan do o voto “sim”.

Pror ro go os tra ba lhos, a fim de dar con ti nu i da de
à Ordem do Dia. (Pa u sa.)

A Pre si dên cia faz um ape lo às Srªs e aos Srs.
Se na do res que não se en con tram no ple ná rio que a
ele com pa re çam. Esta mos em pro ces so de ve ri fi ca -
ção de quo rum. (Pa u sa.)

A Mesa vol ta a in sis tir no com pa re ci men to dos Srs.
Se na do res ao ple ná rio, para exer ci ta rem o di re i to do
voto. Au to con vo ca mos o Con gres so para tra ba lhar até o
dia 20. Mu i tos dos Srs. Se na do res têm di plo ma ção ama -
nhã; o Orça men to está sen do vo ta do na Co mis são Mis ta
de Orça men to e há ma té ri as acor da das pe las Li de ran -
ças que exi gem vo ta ção no mi nal. (Pa u sa.)

Vou de cla rar en cer ra do o pro ces so de vo ta ção.
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Inda go se to das as Srªs e os Srs. Se na do res já
vo ta ram. (Pa u sa.)

Se na dor Luiz Pas to re, te nha a bon da de de vo tar.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -
cer ra do o pro ces so de vo ta ção, va mos ao re sul ta do.

Vo ta ram SIM 35 Se na do res; NÃO 16.
Hou ve 2 abs ten ções.
To tal: 53 vo tos.
Por tan to, a ma té ria que veio da Câ ma ra está

man ti da. Foi re je i ta do o des ta que.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se 

à vo ta ção, em glo bo, das Emen das de nºs 1 a 3, de
Ple ná rio, que têm pa re cer con trá rio.

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

Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos vo tan do as
emen das em glo bo. Quem qui ser apro var as emen -
das, vai per ma ne cer como se en con tra, quem qui ser
re je i tá-las deve ma ni fes tar-se con tra ri a men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do PSDB?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto con tra as
emen das, para man ter o tex to.

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

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O
PMDB en ca mi nha o voto con tra as emen das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do PT?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – A Opo si ção en ca mi nha o voto con tra, Sr. Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do PFL?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
en ca mi nha con tra ri a men te, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do PSDB?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O Blo co vota “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do PTB?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O
PTB vota com o Re la tor, vota “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do PDT?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – O
PDT vota “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do PSB?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O PSB 
vota “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do PL?

(Pa u sa)
As emen das fo ram re je i ta das.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -

dên cia de ter mi na a re ti fi ca ção nos au tó gra fos a se -
rem en vi a dos à san ção da re mis são à Lei nº 10.336,
de 19 de de zem bro de 2001, cons tan te no ca put do
art. 3º do Pro je to e da re mis são à Lei nº 4.452, de 5 de 
no vem bro de 1964, cons tan te do pa rá gra fo úni co do
re fe ri do ar ti go.

A ma té ria vai à san ção.

É a se guin te a ma té ria en ca mi nha da à 
san ção:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2002
(Nº 6.770/2002, na casa de ori gem) 

Dis põe so bre a apli ca ção dos re cur -
sos ori gi ná ri os da Con tri bu i ção de Inter -
ven ção no Do mí nio Eco nô mi co —Cide
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, aten den do o dis pos to
no § 2º do art. 1º da Lei Nº 10.336, de 19
de de zem bro de 2001, cria o Fun do Na ci -
o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por tes –
FNIT e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei es ta be le ce os cri té ri os e di re tri -

zes para apli ca ção dos re cur sos ar re ca da dos por
meio da Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio
Eco nô mi co – Cide 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,
ins ti tu í da pela Lei Nº 10.336, de 19 de de zem bro de
2001, nos ter mos da Emen da Cons ti tu ci o nal Nº 33,
de 2001, que al te rou a re da ção dos arts. 149 e 177 da
Cons ti tu i ção, e cria o Fun do Na ci o nal de Infra-Estru -
tu ra de Trans por tes – FNIT.

Art. 2º A apli ca ção do pro du to da ar re ca da ção
da Cide 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 aten de rá
às des ti na ções de ter mi na das pelo in ci so II do § 4º do
art. 177 da Cons ti tu i ção e obe de ce rá aos cri té ri os e
di re tri zes es ta be le ci dos nes ta Lei.

Art. 3º Os sub sí di os a pre ços ou trans por te de
ál co ol com bus tí vel, de gás na tu ral e seus de ri va dos e
de de ri va dos de pe tró leo a se rem cus te a dos com re -
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cur sos da Cide, con for me es ta be le ce a alí nea a do in -
ci so II do § 4º do art. 177 da Cons ti tu i ção, de ve rão es -
tar au to ri za dos por leis es pe cí fi cas ori gi na das de pro -
po si ções do Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti -
ca – CNPE, apro va das pelo Con gres so Na ci o nal, nos
ter mos do pa rá gra fo úni co do art. 73 da Lei Nº 9.478,
de 6 de agos to de 1997, e re fe ri rem-se a fa tos ge ra -
do res pos te ri o res à en tra da em vi gor da Lei Nº
10.336, de 19 de de zem bro de 2001.

Pa rá gra fo úni co. A par tir do exer cí cio de 2003,
os re cur sos pro ve ni en tes de ar re ca da ção da Cide
não po de rão ser des ti na dos a pa ga men tos de qua is -
quer sal dos de ve do res re fe ren tes à Con ta Pe tró leo,
ins ti tu í da pela Lei Nº 4.452, de 5 de no vem bro de
1964, e ex tin ta nos ter mos do art. 74 da Lei Nº 9.478,
de 6 de agos to de 1997.

Art. 4º Os pro je tos am bi en ta is re la ci o na dos com 
a in dús tria do pe tró leo e do gás a se rem con tem pla -
dos com re cur sos da Cide, con for me es ta be le ce a alí -
nea b do in ci so II do § 4º do art. 177 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, se rão ad mi nis tra dos pelo Mi nis té rio do Meio
Ambi en te e abran ge rão:

I – o mo ni to ra men to, con tro le e fis ca li za ção de
ati vi da des efe ti va ou po ten ci al men te po lu i do ras;

II – o de sen vol vi men to de pla nos de con tin gên -
cia lo ca is e re gi o na is para si tu a ções de emer gên cia;

III – o de sen vol vi men to de es tu dos de ava li a ção
e di ag nós ti co e de ações de edu ca ção am bi en tal em
áre as eco lo gi ca men te sen sí ve is ou pas sí ve is de im -
pac to am bi en tal;

IV – o apo io ao de sen vol vi men to de ins tru men -
tos de pla ne ja men to e pro te ção de uni da des de con -
ser va ção cos te i ras, ma ri nhas e de águas in te ri o res;

V – o fo men to a pro je tos vol ta dos para a pre ser -
va ção, re vi ta li za ção e re cu pe ra ção am bi en tal em áre -
as de gra da das pe las ati vi da des re la ci o na das à in dús -
tria de pe tró leo e de seus de ri va dos e do gás e seus
de ri va dos;

VI – o fo men to a pro je tos vol ta dos à ges tão, pre -
ser va ção e re cu pe ra ção das flo res tas e dos re cur sos
ge né ti cos em áre as de in fluên cia de ati vi da des re la ci -
o na das à in dús tria de pe tró leo e de seus de ri va dos e
do gás e seus de ri va dos.

§ 1º Os re cur sos da Cide não po de rão ser apli -
ca dos em pro je tos e ações de fi ni dos como de res pon -
sa bi li da de dos con ces si o ná ri os nos res pec ti vos con -
tra tos de con ces são, fir ma dos com a Agên cia Na ci o -
nal de Pe tró leo.

§ 2º Os pro je tos am bi en ta is re fe ri dos no ca put
po de rão re ce ber com ple men tar men te re cur sos de

que tra ta o in ci so II do § 2º do art. 50 da Lei Nº 9.478,
de 6 de agos to de 1997.

Art. 5º A apli ca ção dos re cur sos da Cide em pro -
gra mas de in ves ti men to na in fra-es tru tu ra de trans -
por tes, em par ce la anu al do pro du to da sua ar re ca da -
ção es ta be le ci da, a cada qua tro anos, pe las leis ins ti -
tu i do ras dos pla nos plu ri a nu a is de que tra ta o § 1º do
art. 165 da Cons ti tu i ção Fe de ral, em per cen tu al nun -
ca in fe ri or a se ten ta e cin co por cen to, abran ge rá a in -
fra-es tru tu ra aqua viá ria, fer ro viá ria, por tuá ria, ro do -
viá ria, e mul ti mo dal, de res pon sa bi li da de da União,
in clu si ve nos seus com po nen tes de le ga dos a Esta -
dos, ao Dis tri to Fe de ral e a Mu ni cí pi os, aten de rá a um 
ou mais dos ob je ti vos de fi ni dos no art. 6º e far-se-á
em ações re la ti vas a:

I – pla ne ja men to e pes qui sa, es tu dos e pro je tos, 
re gu la ção e fis ca li za ção;

II – ma nu ten ção, res ta u ra ção e re po si ção do pa -
tri mô nio cons ti tu í do pe las fer ro vi as, hi dro vi as, ro do vi -
as, sis te mas fer ro viá ri os me tro po li ta nos, por tos e ter -
mi na is;

III – eli mi na ção de pon tos crí ti cos que afe tem a
se gu ran ça de pes so as e bens no trá fe go ao lon go das 
vias e na ope ra ção dos por tos e de ou tros ter mi na is;

IV – me lho ra men to e am pli a ção de ca pa ci da de
das vias e ter mi na is exis ten tes, ob je ti van do aten der a
de man da re pri mi da na mo vi men ta ção de pes so as e
bens;

V – cons tru ção e ins ta la ção de no vas vias e ter -
mi na is, com pri o ri da de para con clu são de em pre en di -
men tos ini ci a dos, me di an te ava li a ção eco nô mi ca do
re to mo dos in ves ti men tos em fun ção da de man da de
trá fe go.

§ 1º Inclu em-se no in ci so V:
I – a cons tru ção de eclu sas para vi a bi li zar ou pe -

re ni zar a na ve ga ção flu vi al, ain da que as so ci a das a
pro je tos des ti na dos a pro pi ci ar usos es pe cí fi cos de
re cur sos hí dri cos;

II – a im plan ta ção de em pre en di men tos de in te -
res se da de fe sa na ci o nal.

§ 2º O per cen tu al es ta be le ci do no ca put pre va -
le ce rá na au sên cia da dis ci pli na ção da ma té ria pe los
PPA.

Art. 6º A apli ca ção dos re cur sos da Cide nos
pro gra mas de in fra-es tru tu ra de trans por tes terá
como ob je ti vos es sen ci a is a re du ção do con su mo de
com bus tí ve is au to mo ti vos, o aten di men to mais eco -
nô mi co da de man da de trans por te de pes so as e
bens, a se gu ran ça e o con for to dos usuá ri os, a di mi -
nu i ção do tem po de des lo ca men to dos usuá ri os do
trans por te pú bli co co le ti vo, a me lho ria da qua li da de
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de vida da po pu la ção, a re du ção das de se co no mi as
dos cen tros ur ba nos e a me nor par ti ci pa ção dos fre -
tes e dos cus tos por tuá ri os e de ou tros ter mi na is na
com po si ção fi nal dos pre ços dos pro du tos de con su -
mo in ter no e de ex por ta ção.

Art. 7º Res sal va do o pa ga men to do prin ci pal de
ope ra ções de cré di to des ti na das ao fi nan ci a men to de 
in ves ti men tos in clu sos na pro gra ma ção or ça men tá ria 
no âm bi to do Mi nis té rio dos Trans por tes que fo rem
con tra ta das a par tir do exer cí cio de 2003, os re cur sos
da Cide a se rem apli ca dos em pro gra mas de in fra-es -
tru tu ra de trans por tes des ti nam-se ex clu si va men te
ao pa ga men to de des pe sas clas si fi cá ve is cor no in -
ves ti men tos, in clu si ve as re la ti vas a es tu dos e pro je -
tos e ati vi da des de fis ca li za ção e re gu la ção, ou clas si -
fi cá ve is como in ver sões fi nan ce i ras, des de que re la ti -
vas à par ti ci pa ção da União no ca pi tal de em pre sas
es ta ta is fe de ra is vin cu la da à re a li za ção de in ves ti -
men tos na in fra-es tru tu ra de trans por tes dis cri mi na -
dos nas leis or ça men tá ri as.

Pa rá gra fo úni co. Excep ci o nal men te no exer cí cio 
de 2003, os re cur sos da Cide de que tra ta este ar ti go
po de rão ser des ti na dos para o pa ga men to de des pe -
sas clas si fi cá ve is como Pes so al e Encar gos So ci a is,
Ju ros e Encar gos da Dí vi da, Ou tras Des pe sas Cor -
ren tes e Amor ti za ção da Dí vi da, bem como para a for -
ma ção de Re ser va de Con tin gên cia.

Art. 8º E ve da da a apli ca ção de re cur sos da
Cide em in ves ti men tos de fi ni dos como de res pon sa -
bi li da de dos con ces si o ná ri os nos con tra tos de con -
ces são e de ar ren da men to de ati vos da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put não se
apli ca aos in ves ti men tos pú bli cos des ti na dos a
com ple men ta res obri ga ções de con ces si o ná ri os,
des de que pre vis tos nos res pec ti vos con tra tos de
con ces são.

Art. 9º Re cur sos da Cide, em per cen tu al não in -
fe ri or a vin te e cin co por cen to da par ce la es ta be le ci -
da no art. 5º, tam bém se rão apli ca dos na com ple men -
ta ção de in ves ti men tos em pro je tos de in fra-es tru tu ra
de trans por tes me tro po li ta na e ur ba na de res pon sa bi -
li da de dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí -
pi os, que cons tem dos res pec ti vos pla nos di re to res
de de sen vol vi men to ur ba no e de trans por tes e apre -
sen tem com pro va da con tri bu i ção para a eli mi na ção
dos con ges ti o na men tos de trá fe go e re du ção do con -
su mo de com bus tí ve is.

§ 1º Os pro je tos de in fra-es tru tu ra de trans por -
tes a que se re fe re o ca put de ve rão ser sub me ti dos,
pelo Se cre tá rio Espe ci al de De sen vol vi men to Urba no 
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, à apro va ção do Con se -

lho Na ci o nal de Inte gra ção das Po lí ti cas de Trans por -
tes – Co nit.

§ 2º Os re cur sos a que se re fe re o ca put se rão
des ti na dos aos go ver nos es ta du a is, dos Dis tri tos Fe -
de ra is ou mu ni ci pa is, me di an te con vê ni os que es ta -
be le çam as con tra par ti das lo ca is e for mas de exe cu -
ção dos res pec ti vos em pre en di men tos.

Art. 10. Fica cri a do o Fun do Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes – FNIT, vin cu la do ao
Mi nis té rio dos Trans por tes, des ti na do a fi nan ci ar pro -
gra mas de in ves ti men to em in fra-es tru tu ra de trans -
por tes.

§ 1º O FNIT é um fun do con tá bil, de na tu re za fi -
nan ce i ra, ao qual se apli ca a nor ma con ti da no art. 73
da Lei nº 4.320, de 17 de mar ço de 1964, e que ob ser -
va rá, em suas pro gra ma ções or ça men tá ri as, di re tri -
zes apro va das pelo Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção
das Po lí ti cas de Trans por tes – Co nit, ins ti tu í do pela
Lei nº 10.233, de 6 de ju nho de 2001.

§ 2º De cre to do Pre si den te da Re pú bli ca adap -
ta rá a com po si ção e a es tru tu ra do Co nit às atri bu i -
ções es ta be le ci das no § 1º e es ta be le ce rá os re gu la -
men tos ne ces sá ri os à ad mi nis tra ção e ao fun ci o na -
men to do FNIT.

§ 3º Fa rão par te do Co nit pelo me nos três re pre -
sen tan tes dos prin ci pa is seg men tos não-go ver na -
men ta is do se tor de trans por tes.

Art. 11. Cons ti tu em re cur sos do FNIT:
I – a par ce la do pro du to da ar re ca da ção da Cide

de que tra ta o art. 5º des ta Lei;
II – con tri bu i ções e do a ções ori gi ná ri as de ins ti -

tu i ções na ci o na is, es tran ge i ras ou in ter na ci o na is;
III – fi nan ci a men tos de ins ti tu i ções na ci o na is,

es tran ge i ras e in ter na ci o na is de cré di to;
IV – os sal dos de exer cí ci os an te ri o res;
V – ou tros re cur sos des ti na dos ao fi nan ci a men -

to de in ves ti men tos no âm bi to da sua pro gra ma ção,
nas leis or ça men tá ri as anu a is.

§ 1º Os re cur sos do FNIT te rão apli ca ção mul ti -
mo dal, na for ma da Lei Orça men tá ria Anu al, aten den -
do aos ob je ti vos es ta be le ci dos no art. 6º.

§ 2º A dis po ni bi li za ção para o FNIT dos re cur sos 
de que tra ta o in ci so I far se-á a cada de cên dio, em
mon tan te não in fe ri or a no ven ta por cen to do pro du to
da ar re ca da ção da Cide ocor ri da no de cên dio ime di a -
ta men te an te ri or, res pe i ta da a par ti ci pa ção re la ti va na 
pro gra ma ção or ça men tá ria à con ta des tes re cur sos.

§ 3º Os re cur sos dos fi nan ci a men tos re fe ri dos
no in ci so III des te ar ti go se rão apli ca dos ex clu si va -
men te nos pro gra mas ou pro je tos a que fo rem des ti -
na dos, nos ter mos dos res pec ti vos con tra tos.

De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  19 26967

    501DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Art. 12. A ad mi nis tra ção da in fra-es tru tu ra viá ria
fe de ral e a ope ra ção dos trans por tes sob con tro le da
União se rão exer ci das pre fe ren ci al men te de for ma des -
cen tra li za da, pro mo ven do-se sua trans fe rên cia, sem pre 
que pos sí vel, a en ti da des pú bli cas e de ou tros en tes da
fe de ra ção, me di an te de le ga ção, ou à ini ci a ti va pri va da,
me di an te re gi me de con ces são, per mis são ou au to ri za -
ção, res pe i ta da a le gis la ção per ti nen te.

Art. 13. As des pe sas a que se re fe re o in ci so II
do § 4º do art. 177 da Cons ti tu i ção, quan do cus te a das 
com re cur sos da con tri bu i ção de que tra ta o mes mo §
4º do art. 177 da Cons ti tu i ção, ins ti tu í da pela Lei Nº
10.336, de 19 de de zem bro de 2001, apli ca-se o dis -
pos to no § 2º do art. 9º da Lei Com ple men tar Nº 101,
de 4 de maio de 2000.

Art. 14. Os arts. 5º e º da Lei Nº 10.336, de 19 de
de zem bro de 2001, pas sam a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 5º A Cide terá, na im por ta ção e na co mer ci -
a li za ção no mer ca do in ter no, as se guin tes alí quo tas
es pe cí fi cas”:

I – ga so li na, R$860,00 por m3;
II – di e sel, R$390,00 por m3;
III – que ro se ne de avi a ção, R$92,10 por m3;
IV – ou tros que ro se nes, R$92,10 por m3;
V – óle os com bus tí ve is com alto teor de en xo fre, 

R$40,90 por t;
VI – óle os com bus tí ve is com ba i xo teor de en xo -

fre, R$ 40,90 por t;
VII – gás li que fe i to de pe tró leo, in clu si ve o de ri -

va do de gás na tu ral e da naf ta, R$250,00 por t;
VIII – ál co ol etí li co com bus tí vel, R$37,20 por m3.
..................................................................”(NR)
“Art. 8º O con tri bu in te po de rá, ain da, de du zir o

va lor da Cide, pago na im por ta ção ou na co mer ci a li -
za ção, no mer ca do in ter no, dos va lo res da con tri bu i -
ção para o PIS/Pa sep e da Co fins de vi dos na co mer -
ci a li za ção, no mer ca do in ter no, dos pro du tos re fe ri -
dos no art. 5º, até o li mi te de, res pec ti va men te”:

I – R$ 49,90 e R$ 230,10 por m3, no caso de ga -
so li nas;

II – R$ 30,30 e R$ 139,70 por m3, no caso de di e sel;
III – R$16,30 e R$ 75,80 por m3, no caso de

que ro se ne de avi a ção;
IV – R$16,30 e R$ 75,80 por m3, no caso dos

de ma is que ro se nes;
V – R$14,50 e R$ 26,40 por t, no caso de óle os

com bus tí ve is com alto teor de en xo fre;
VI – R$14,50 e R$ 26,40 por t, no caso de óle os

com bus tí ve is com ba i xo teor de en xo fre;
VII – R$44,40 e R$ 205,60 por t, no caso de gás

li que fe i to de pe tró leo, in clu si ve de ri va do de gás na tu -
ral e de naf ta;

VIII – R$ 13,20 e R$ 24,00 por m3, no caso de
ál co ol etí li co com bus tí vel.

.......................................................;............”NR)
Art. 15. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua

pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

MENSAGEM Nº 354, 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 749, de 2002)

Men sa gem nº 354, de 2002 (nº
1.107/2002, na ori gem), pela qual o Pre si -
den te da Re pú bli ca so li ci ta seja au to ri za da
a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter -
no, no va lor de três bi lhões, qui nhen tos e
no ven ta e cin co mi lhões de ie nes, en tre a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ja pan
Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on – JBIC,
des ti na da ao co-fi nan ci a men to do Pro gra ma 
de De sen vol vi men to Sus ten tá vel dos Re cur -
sos Hí dri cos para o Semi-Ári do Bra si le i ro –
Proá gua/Semi-Ári do.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são 
de Assun tos Eco nô mi cos).

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.

O Re la tor da ma té ria, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro,
de sig na do na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
en ca mi nhou à Mesa pa re cer que será lido e pu bli ca do 
na for ma re gi men tal.

É o se guin te o pa re cer:

PARECER Nº 1.366, DE 2002

Da Co mis são De Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 354, de 2002 
(Men sa gem nº 1.107, de 13 de de zem bro
de 2002, na ori gem), do Pre si den te da Re -
pú bli ca, pro pon 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 ¥ 3.595.000.000,00 (três
bi lhões, qui nhen tos e no ven ta e cin co
mi lhões de ie nes,), en tre a Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil e o Ja pan Bank for
Inter na ti o nal Co o pe ra ti on (JBIC), des ti na -
da ao co fi nan ci a men to do Pro gra ma de
De sen vol vi men to Sus ten tá vel dos Re cur -
sos Hí dri cos para o Semi-Ári do Bra si le i ro 
(PROÁGUA/Semi-Ári do).

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro
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I – Re la tó rio

Por in ter mé dio da Men sa gem nº 354, de 2002
(Men sa gem nº 1.107, de 13 de de zem bro de 2002, na 
ori gem), o Pre si den te da Re pú bli ca pro põe 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 ¥3.595.000.000,00 (três bi lhões, qui -
nhen tos e no ven ta e cin co mi lhões de ie nes), en tre a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ja pan Bank for
Inte ma ti o nal Co o pe ra ti on (JBIC), des ti na da ao co fi -
nan ci a men to do Pro gra ma de De sen vol vi men to Sus -
ten tá vel dos Re cur sos Hi dri cos para o Semi-ári do
Bra si le i ro (PROÁGUA/Semi-Ári do).

1.1 – Inte gram a Men sa gem, cujo pro ces sa do
abran ge as fo lhas 1 a 228, os se guin tes do cu men tos:

a) có pia da Expo si ção de Mo ti vos nº MF 312, de
11 de de zem bro de 2002, do Mi nis tro de Esta do da
Fa zen da, às fo lhas 2 e 3;

b) có pia do Pa re cer PGFN/COF/Nº 3.660/2002,
de 5 de de zem bro de 2002, da Pro cu ra do ria-Ge ral da
Fa zen da Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da, que exa -
mi na o as pec to le gal das mi nu tas con tra tu a is, às fo -
lhas 4 a 9;

c) có pia dos Ofí ci os De cec/Di o pe/Su -
cre-2002/269 e De cec/Di o pe/Su cre-2002/261, de 6
de de zem bro de 2002 e 29 de no vem bro de 2002, res -
pec ti va men te, do De par ta men to de Ca pi ta is Estran -
ge i ros e Câm bio do Ban co Cen tral do Bra sil à Pro cu -
ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal do Mi nis té rio da
Fa zen da, in for man do o cre den ci a men to da Re pú bli ca 
Fe de ra ti va do Bra sil Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o -
nal para ne go ci ar a ope ra ção de cré di to no ex te ri or,
às fo lhas 10 a 12;

d) có pia do Pa re cer STN/COREF/GERFI nº
415, de 26 de agos to de 2002, da Se cre ta ria do Te -
sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da, que exa mi -
na o pe di do de au to ri za ção para a con tra ta ção da
ope ra ção de cré di to, às fo lhas 13 a 18;

e) có pia de Pa re cer CONJUR/MI nº 2.310/2002,
de 9 de se tem bro de 2002, que jun ta ou tros do cu men -
tos, da Con sul to ria Ju rí di ca do Mi nis té rio da Inte gra -
ção Na ci o nal, exa mi nan do os as pec tos le ga is da ope -
ra ção de cré di to, às fo lhas 19 a 25;

f) có pia da Re co men da ção nº 353, de 7 de mar -
ço de 1996, da Co mis são de Fi nan ci a men tos Exter -
nos (COFIEX), no sen ti do da apro va ção do Pro gra ma
de De sen vol vi men to de Re cur sos Hí dri cos do
Semi-Ári do Bra si le i ro/União, à fo lha 26;

g) có pia do Avi so nº 60 MI/99, de 30 de no vem -
bro de 1999, do Mi nis tro de Esta do da Inte gra ção Na -
ci o nal ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da so li ci tan do
pro vi dên ci as para a con tra ta ção da ope ra ção de cré -

di to e jun tan do do cu men ta ção re la ti va ao Pro gra ma
de De sen vol vi men to Sus ten tá vel dos Re cur sos Hí dri -
cos para o Semi-Ári do Bra si le i ro
(PROÁGUA/Semi-Ári do), às fo lhas 27 a 45;

h) có pia do do cu men to Li mi tes de Endi vi da men -
to da União, re fe ren te a mar ço de 2002, ela bo ra do
pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da
Fa zen da à luz das exi gên ci as da Re so lu ção nº 96, de
15 de de zem bro de 1989, do Se na do Fe de ral, e da Lei 
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, às fo -
lhas 46 a 61;

i) có pia do do cu men to Re sul ta do do Te sou ro
Na ci o nal, re fe ren te a abril de 2002, de res pon sa bi li -
da de da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio 
da Fa zen da, de mons tran do a exe cu ção fi nan ce i ra do
Te sou ro Na ci o nal, às fo lhas 62 a 94;

j) có pia da mi nu ta do Acor do de Emprés ti mo a
ser ce le bra do en tre o Ban co do Ja pão para Co o pe ra -
ção Inter na ci o nal e a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil,
tex to em por tu guês, às fo lhas 95 a 130;

l) có pia da Por ta ria nº 251, de 27 de maio de
2002, da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal do Mi nis té -
rio da Fa zen da, di vul gan do o re la tó rio re su mi do da
exe cu ção or ça men tá ria do Go ver no Fe de ral re la ti va
ao bi mes tre mar ço/abril de 2002, às fo lhas 131 a 185;

m) có pia da mi nu ta do Acor do de Emprés ti mo a
ser ce le bra do en tre o Ja pan Bank for Inter na ti o nal
Co o pe ra ti on e a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, tex to
em in glês, às fo lhas 186 a 226;

n) Avi so nº 1.420-SAP/C. Ci vil, de 13 de de zem -
bro de 2002, do Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia
da Re pú bli ca ao Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe -
de ral, en ca mi nhan do a Men sa gem Pre si den ci al, à fo -
lha 227;

o) de cla ra ção do re ce bi men to da Men sa gem
pela Pre si dên cia do Se na do Fe de ral em 16 de de -
zem bro de 2002, à fo lha 228.

1.2 – Em con for mi da de com o Pa re cer nº
STN/COREF/GERFI nº 415, de 2002, da Se cre ta ria
do Te sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da, com -
ple men ta do pelo Ofí cio De cec/Di o pe/Su -
cre-2002/261, do De par ta men to de Ca pi ta is Estran -
ge i ros do Ban co Cen tral do Bra sil, são as se guin tes
as con di ções fi nan ce i ras da ope ra ção de cré di to:

I. de ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
II. cre dor: Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra -

ti on (JBIC);
III. va lor: ¥3.595.000.000,00 (três bi lhões, qui -

nhen tos e no ven ta e cin co mi lhões de ie nes);
O Pa re cer in for ma, ain da, que “... as mi nu tas

con tra tu a is con têm cláu su las ad mis sí ve is se gun do a
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le gis la ção bra si le i ra, ten do sido ob ser va do o pre ce i to
con ti do no art. 5º da Re so lu ção nº 96/89, do Se na do
Fe de ral, que veda dis po si ção con tra tu al de na tu re za
po lí ti ca, aten ta tó ria à so be ra nia na ci o nal e à or dem
pú bli ca, con trá ria à Cons ti tu i ção e às leis do País,
bem as sim que im pli que com pen sa ção au to má ti ca de 
dé bi tos e cré di tos “.

O Pa re cer STN/COREF/GERFI nº 415, de 2002, 
da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da
Fa zen da, res sal ta que o ob je ti vo da ope ra ção de cré -
di to é “... am pli ar a ofer ta de água de boa qua li da de
para con su mo hu ma no e para a pro du ção nas re giões 
semi-ári das do nor des te bra si le i ro “.

Infor ma, ain da, o Pa re cer, que:
1. o pro gra ma em ques tão está in se ri do no Pla -

no Plu ri a nu al da União para o pe río do 2000/2003;
2. re cur sos des ti na dos ao pro gra ma es tão pre -

vis tos na Lei Orça men tá ria de 2002;
3. há mar gem para a con tra ta ção da ope ra ção

de cré di to nos li mi tes de en di vi da men to da União, es -
ta be le ci dos nos arts. 2º, 3º, in ci sos I e II, e 4º da Re so -
lu ção nº 96, de 1989, do Se na do Fe de ral;

4. foi ve ri fi ca da a ob ser vân cia, por par te da
União, das res tri ções es ta be le ci das na Lei Com ple -
men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, re la ti va men te à
con tra ta ção da ope ra ção de cré di to.

Con clu in do o pa re cer, a Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal do Mi nis té rio das Fa zen da de cla ra nada ter
a opor à con tra ta ção da ope ra ção de cré di to.

III – Voto

Com base no ex pos to, e con si de ran do a ex pres -
si va re le vân cia do Pro gra ma de De sen vol vi men to
Sus ten tá vel dos Re cur sos Hí dri cos para o semi-ári do
Bra si le i ro (PROÁGUA/semi-ári do), ma ni fes to-me fa -
vo ra vel men te a que se au to ri ze à Re pú bli ca Fe de ra ti -
va do Bra sil a con tra tar a ope ra ção de cré di to em pa u -
ta, nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 75, DE 2002

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di to ex -
ter no com o Ja pan Bank for Inter na ti o nal
Co o pe ra ti on (JBIC), no va lor de
¥3.595.000.000,00 (três bi lhões, qui nhen tos 
e no ven ta e cin co mi lhões de ie nes), des ti -
nan do – se os re cur sos ao co fi nan ci a men -
to do Pro gra ma de De sen vol vi men to Sus -
ten tá vel dos Re cur sos Hí dri cos para o
Semi-Ári do Bra si le i ro (PROÁGUA/Semi-
 Ári do).

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º E au to ri za da a Re pú bli ca Fe de ra ti va do

Bra sil, nos ter mos da Re so lu ção nº 96, de 1989, do
Se na do Fe de ral, a con tra tar ope ra ção de cré di to ex -
ter no com o Ja pan Bank for Inte ma ti o nal Co o pe ra ti on
(JBIC), no va lor de ¥3.595.000.000,00 (três bi lhões,
qui nhen tos e no ven ta e cin co mi lhões de ie nes), des -
ti nan do – se os re cur sos ao co fi nan ci a men to do Pro -
gra ma de De sen vol vi men to Sus ten tá vel dos Re cur -
sos Hí dri cos para o Semi-Ári do Bra si le i ro
(PROÁGUA/Semi-Ári do).

Art. 2º São as se guin tes as con di ções fi nan ce i -
ras da ope ra ção de cré di to ex ter no a que se re fe re o
ar ti go an te ri or:

I. de ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
II. cre dor: Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra -

ti on (JBIC);
III. va lor: ¥3.595.000.000,00 (três bi lhões, qui -

nhen tos e no ven ta e cin co mi lhões de ie nes);
IV. fi na li da de: co fi nan ci a men to do Pro gra ma de De -

sen vol vi men to Sus ten tá vel dos Re cur sos Hí dri cos para o 
Semi-Ári do Bra si le i ro (PROÁGUA/Semi-Ári do);

V. pra zo de de sem bol so: 5 (cin co) anos após a
data de efe ti vi da de do con tra to;

VI. amor ti za ção: trin ta e sete par ce las se mes -
tra is con se cu ti vas, sen do a pri me i ra no va lor de
¥97.168.000,00 (no ven ta e sete mi lhões, cen to e
ses sen ta e oito mil ie nes), a ser para em 20 de ju -
nho de 2009, e as se guin tes no va lor de
¥97.162.000,00 (no ven ta e sete mi lhões, cen to e
ses sen ta e dois mil ie nes), ven cen do-se a úl ti ma
em 20 de ju nho de 2027;

VII. ju ros: exi gi dos se mes tral men te, no va lor
de 2,5% a.a. (dois in te i ros e cin co dé ci mos por
cen to ao ano), para re cur sos do em prés ti mo de -
sem bol sa dos na ca te go ria de obras ci vis, e de
1,8% a.a. (um in te i ro e oito dé ci mos por cen to ao
ano), para re cur sos des ti na dos ao pa ga men to de
ser vi ços de con sul to ria;

VIII. des pe sas ge ra is: 0,1% (um dé ci mo por cen -
to) so bre o mon tan te de cada de sem bol so, po den do
ser fi nan ci a da por meio do pró prio re cur so do em -
prés ti mo.

Art. 3º A au to ri za ção con fe ri da pelo art. 1º de ve -
rá ser exer ci da no pra zo má xi mo de 540 (qui nhen tos e 
qua ren ta) dias con ta dos da data de pu bli ca ção des ta
Re so lu ção.

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

Sala da Co mis são, – Se na dor Jo nas Pi nhe i ro,
Re la tor.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Pa re -
cer con clui pela apre sen ta ção do Pro je to de Re so lu -
ção nº 75, de 2002, que au to ri za a con tra ta ção de
ope ra ção de cré di to ex ter no com o Ja pan Bank for
Inter na ti o nal Co o pe ra ti on – JBIC, no va lor de três bi -
lhões, qui nhen tos e no ven ta e cin co mi lhões de ie nes, 
des ti nan do-se os re cur sos ao co-fi nan ci a men to do
Pro gra ma de De sen vol vi men to Sus ten tá vel dos Re -
cur sos Hí dri cos para o Semi-Ári do Bra si le i ro – Proá -
gua/Semi-Ári do.

A Pre si dên cia ain da es cla re ce ao Ple ná rio que
po de rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o
en cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

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

en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 75, 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 1.371, 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 75, 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 75, de 2002, que
au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra -
tar ope ra ção de cré di to ex ter no com o Ja pan Bank
for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on (JBJC), no va lor de ¥
3.595.000.000,00 (três bi lhões, qui nhen tos e no -
ven ta e cin co mi lhões de ie nes), des ti nan do-se os
re cur sos ao co -fi nan ci a men to do Pro gra ma de De -
sen vol vi men to Sus ten tá vel dos Re cur sos Hí dri cos
para o Semi-Ári do Bra si le i ro (Proá gua/Semi-Ári -
do).

Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de de zem -
bro de 2002. – Ra mez Te bet – Car los Wil son – Mo -
za ril do Ca val can ti – Ante ro Paes de Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 1.371, DE 2002

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu,   Pre si den te, nos ter mos do art. 48, in ci so XX
VIII, do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº , DE 2002

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con -
tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no com o Ja pan Bank
for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on (JBIC), no va lor de ¥
3.595.000.000,00 (três bi lhões, qui nhen tos e no ven ta
e cin co mi lhões de ie nes), des ti nan do-se os re cur sos
ao co-fi nan ci a men to do Pro gra ma de De sen vol vi -
men to Sus ten tá vel dos Re cur sos Hí dri cos para o
Semi-Ári do Bra si le i ro (Proá gua/Semi-Ári do).

O Se na do Fe de ral re sol ve:

Art. 1º E a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil au to ri -
za da, nos ter mos da Re so lu ção nº 96, de 1989, res ta -
be le ci da pela Re so lu ção nº 17, de 1992, am bas do
Se na do Fe de ral, a con tra tar ope ra ção de cré di to
ex ter no com o Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co o -
pe ra ti on (JBIC), no va lor de ¥ 3.595.000.000,00 (três 
bi lhões, qui nhen tos e no ven ta e cin co mi lhões de ie -
nes), des ti nan do-se os re cur sos ao co -fi nan ci a men to
do Pro gra ma de De sen vol vi men to Sus ten tá vel dos
Re cur sos Hí dri cos para o Semi-Ári do Bra si le i ro
(Proá gua/Semi-Ári do).

Art. 2º As con di ções fi nan ce i ras da ope ra ção de
cré di to ex ter no a que se re fe re o art. 1º são as se guin tes:

I – de ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;

II – cre dor: Ja pan Bank for Inte na ti o nal Co o pe -
ra ti on (JBIC);

III – va lor: ¥ 3.595.000.000,00 (três bi lhões, qui -
nhen tos e no ven ta e cin co mi lhões de ie nes);

IV – fi na li da de: co-fi nan ci a men to do Pro gra ma de
De sen vol vi men to Sus ten tá vel dos Re cur sos Hí dri cos
para o Semi-Ári do Bra si le i ro (Proá gua/Semi-Ári do);

V – pra zo de de sem bol so: 5 (cin co) anos após a
data de efe ti vi da de do Con tra to;

VI – amor ti za ção: 37 (trin ta e sete) par ce las
se mes tra is con se cu ti vas, sen do a pri me i ra no va lor
de ¥ 97.168.000,00 (no ven ta e sete mi lhões, cen to
e ses sen ta e oito mil ie nes), a ser paga em 20 de ju -
nho de 2009, e as se guin tes no va lor de ¥
97.162.000,00 (no ven ta e sete mi lhões, cen to e
ses sen ta e dois mil ie nes), ven cen do-se a úl ti ma em 
20 de ju nho de 2027;
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VII – ju ros: exi gi dos se mes tral men te, no va lor de 
2,5% a.a. (dois in te i ros e cin co dé ci mos por cen to ao
ano), para re cur sos do em prés ti mo de sem bol sa dos
na ca te go ria de obras ci vis, e de 1,8% a.a. (um in te i ro
e oito dé ci mos por cen to ao ano), para re cur sos des ti -
na dos ao pa ga men to de ser vi ços de con sul to ria;

VIII – des pe sas ge ra is: 0,1 % (um dé ci mo por
cen to) so bre o mon tan te de cada de sem bol so, po den -
do ser fi nan ci a da por meio do pró prio re cur so do em -
prés ti mo.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Apro va -
do o pro je to e es tan do a ma té ria em re gi me de ur gên -
cia, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

MENSAGEM Nº 355, 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 750, de 2002)

Men sa gem nº 355, de 2002 (nº
1.108/2002, na ori gem), pela qual o Pre si -
den te da Re pú bli ca so li ci ta seja au to ri za da
a con tra ta ção de qua tro ope ra ções de cré di -
to ex ter no, cu jos re cur sos se des ti nam à
aqui si ção de equi pa men tos des ti na dos ao
Pro je to ALX, no âm bi to do Pro gra ma de
For ta le ci men to do Sis te ma de Con tro le do
Espa ço Aé reo Bra si le i ro.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são 
de Assun tos Eco nô mi cos).

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.

O Re la tor da ma té ria Se na dor Ro me ro Jucá, de -
sig na do na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, en -
ca mi nhou à Mesa pa re cer que será lido e pu bli ca do
na for ma re gi men tal.

É o se guin te o pa re cer:

PARECER Nº 1.367, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, so bre a Men sa gem nº 355, de 2002
(Men sa gem nº 01108, de 13-12-2002, na ori -
gem) do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
que pro põe ao Se na do Fe de ral seja au to ri -
za da a con tra ta ção de qua tro ope ra ções de
cré di to ex ter no, cu jos re cur sos se des ti nam 
à aqui si ção de equi pa men tos des ti na dos
ao Pro je to ALX, no âm bi to do Pro gra ma de
For ta le ci men to do Sis te ma de Con tro le do
Espa ço Aé reo Bra si le i ro, a se rem ce le bra -
dos en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e I) o Export De ve lop ment Ca na dá (EDC),
no va lor de US$47.496.124,00 (qua ren ta e
sete mi lhões, qua tro cen tos e no ven ta e seis 
mil e cen to e vin te e qua tro dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca); II) o De uts che 
Bank AG-Lon don Branch e o Export Cre dits 
Gu a ran tee De part ment (ECGD), no va lor
equi va len te a US$16.031.966,00 (de zes se is
mi lhões, trin ta e um mil no ve cen tos e ses -
sen ta e seis dó la res dos Esta dos Uni dos da 
Amé ri ca); III) o De uts che Bank AG, no va lor
equi va len te a US$9.260.000,00 (nove mi -
lhões, du zen tos e ses sen ta mil dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca); e IV) o Ban co
BNP PARIBAS S/A e o BANK
LEUMILE–ISRAEL B.M., no va lor de até
US$47.803.393,66 (qua ren ta e sete mi lhões,
oi to cen tos e três mil, tre zen tos e no ven ta e
três dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri -
ca e ses sen ta e seis cen ta vos).

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos
do art. 52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, en vi ou a
esta Casa a Men sa gem nº 355, de 2002, que pro põe
ao Se na do Fe de ral seja au to ri za da a con tra ta ção de
qua tro ope ra ções de cré di to ex ter no, cu jos re cur sos
se des ti nam à aqui si ção de equi pa men tos des ti na dos 
ao Pro je to ALX, no âm bi to do Pro gra ma de For ta le ci -
men to do Sis te ma de Con tro le do Espa ço Aé reo Bra -
si le i ro, a se rem ce le bra dos en tre a Re pú bli ca Fe de ra -
ti va do Bra sil e qua tro ins ti tu i ções fi nan ce i ras:

I) o Export De ve lop ment Ca na dá (FDC), no va -
lor de US$47.496.124,00 (qua ren ta e sete mi lhões,
qua tro cen tos e no ven ta e seis mil e cen to e vin te e
qua tro dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca);
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II) o De uts che Bank AG-Lon don Branch e o
Export Cre dits Gu a ran tee De part ment (ECGD), no
va lor equi va len te a US$16.031.966,00 (de zes se is mi -
lhões, trin ta e um mil no ve cen tos e ses sen ta e seis
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca);

III) o De uts che Bank AG, no va lor equi va len te a
US$9.260.000,00 (nove mi lhões, du zen tos e ses sen -
ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca);

e IV) o Ban co BNP PARIBAS S/A e o BANK
LEUMILE–ISRAEL B.M., no va lor de até
US$47.803.393,66 (qua ren ta e sete mi lhões, oi to cen -
tos e três mil, tre zen tos e no ven ta e três dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca e ses sen ta e seis cen ta -
vos).

O pro je to em apre ço visa à aqui si ção de uma
fro ta de 76 ae ro na ves Su per Tu ca no, as qua is se des -
ti nam ao po li ci a men to do es pa ço aé reo na re gião
ama zô ni ca e na fron te i ra oes te e à re a li za ção de mis -
sões de apo io ao com ba te. As ae ro na ves AL-X atu a -
rão em par ce ria com as de ma is ae ro na ves in te gran -
tes do Pro je to do Sis te ma de Vi gi lân cia da Ama zô nia
(SIVAM). Além da aqui si ção das ae ro na ves, o Pro je to
AL-X in clui o fi nan ci a men to das des pe sas de in dus tri -
a li za ção para o lan ça men to da sé rie de ae ro na ves de
que se tra ta, de lo gís ti ca para qua tro anos de em pre -
go dos aviões, bem como da aqui si ção de cin co si mu -
la do res de vôo na ca te go ria tre i na dor.

Apli cam-se a esta ope ra ção os li mi tes es ta be le -
ci dos pela Re so lu ção nº 96, de 1989, re pu bli ca da e
con so li da da em 22 de fe ve re i ro de 1999.

A Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal se ma ni fes tou 
fa vo ra vel men te, aos ple i tos me di an te três pa re ce res.
Cons tam do pro ces sa do o Pa re cer
STN/CORFF/GERFI nº 531, de 8 de no vem bro de
2002, re fe ren te ao em prés ti mo jun to ao EDC; o Pa re -
cer STN/COREF/GERFI nº 505, de 21 de ou tu bro de
2002, re fe ren te ao em prés ti mo jun to ao em prés ti mo
do De uts che Bank Akti en ge sellschaft e ao De ustsch
Bank AG (Lon don); e o Pa re cer STN/COREF/GERFI
nº 536, de 11 de no vem bro de 2002, re fe ren te ao em -
prés ti mo jun to ao BNP PARIBAS S/A e o BANK
LEUMILE–ISRAEL B.M.

Ao ana li sar a do cu men ta ção dos em prés ti mos,
a STN apon tou al gu mas pen dên ci as, ne nhu ma gra ve
ou de di fí cil su pe ra ção, que de vem ser so lu ci o na das
an tes da as si na tu ra dos res pec ti vos con tra tos de em -
prés ti mos.

A Pro cu ra do ria da Fa zen da Na ci o nal se ma ni -
fes tou fa vo ra vel men te aos ple i tos me di an te qua tro

pa re ce res, um para cada ope ra ção de cré di to. O Pa -
re cer PGFN/COF nº 3.662, de 2002, ana li sa o em -

prés ti mo I, jun to ao EDC; o Pa re cer PGF/COF
2002/3.664, se re fe re o em prés ti mo II, jun to ao De uts -

che Bank AG-Lon don Branch; o Pa re cer PGFN/COF
nº 3.663/2002 re fe re-se ao em prés ti mo III, jun to ao
De uts che Bank AG; e o Pa re cer PGFN/COF nº
3.661/2002 ana li sa o em prés ti mo IV, jun to ao Ban co

BNP PARIBAS S/A e o BANK LEUMILE-ISRAEL B.M.
Os pa re ce res da Pro cu ra do ra da Fa zen da Na ci -

o nal, cons ta ta ram que fo ram cum pri das as for ma li da -
des pré vi as à con tra ta ção es ta be le ci das na Cons ti tu i -
ção Fe de ral, na Re so lu ção nº 96, de 15 de de zem bro
de 1989, res ta be le ci da pela Re so lu ção nº 17, de 5 de
ju nho de 1992, am bas do Se na do Fe de ral, no De cre -
to-Lei nº 1.312, de 15 de fe ve re i ro de 1974, na Por ta -
ria MEFP nº 497, de 27 de agos to de 1990, al te ra da
pela Por ta ria MEFP nº 650, de 1º de ou tu bro de 1992,
e nos de ma is dis po si ti vos le ga is e re gu la men ta res
per ti nen tes.

Se gun do ain da a Pro cu ra do ria da Fa zen da Na -
ci o nal, as mi nu tas con tra tu a is con têm cláu su las ad -
mis sí ve is se gun do a le gis la ção bra si le i ra, ten do sido
ob ser va do o dis pos to no art. 5º da Re so lu ção nº 96,
de 1989, do Se na do Fe de ral, que veda dis po si ção
con tra tu al de na tu re za po lí ti ca aten ta tó ria à so be ra nia 
na ci o nal e à or dem pú bli ca, con trá ria à Cons ti tu i ção e
às leis bra si le i ras, bem as sim que im pli que com pen -
sa ção au to má ti ca de dé bi tos e cré di tos.

Assim sen do, a Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da
Na ci o nal nada teve a opor a que os em prés ti mos fos -
sem sub me ti dos à con si de ra ção do Se na do Fe de ral.

II – Aná li se

A aná li se da do cu men ta ção apre sen ta da con fir -
mou o aten di men to de to das as con di ções im pos tas
pela Re so lu ção nº 96, de 1989, do Se na do Fe de ral e
pe los de ma is ins tru men tos le ga is. Nada há a opor
quan to à le ga li da de da ope ra ção.

A aná li se quan to ao mé ri to dos em prés ti mos é
fa vo rá vel. O Pro je to AL/X re pre sen ta rá um sal to de
qua li da de na for ma ção dos pi lo tos de com ba te,pro pi -
ci an do o em pre go de sis te mas mo der nos sem in cor -
rer em al tos cus tos. Além dis so, no pla ne ja men to es -
tra té gi co da Embra er, o Pro je to ALX apre sen ta boa
pers pec ti va de ex por ta ção para o Bra sil.

III – Voto

Di an te do ex pos to, con clu í mos pela apro va ção
do ple i to nos ter mos do se guin te:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 76, DE 2002

Au to ri za a União a as si nar qua tro
ope ra ções de cré di to ex ter no, cu jos re cur -
sos se des ti nam à aqui si ção de equi pa -
men tos des ti na dos ao Pro je to ALX, no
âm bi to do Pro gra ma de For ta le ci men to do 
Sis te ma de Con tro le do Espa ço Aé reo
Bra si le i ro, a se rem ce le bra dos en tre a Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e I) o Export
De ve lop ment Ca na dá (EDC), no va lor de
US$47.496.124,00 (qua ren ta e sete mi -
lhões, qua tro cen tos e no ven ta e seis mil e 
cen to e vin te e qua tro dó la res dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca); II) o De uts che
Bank AG-Lon don Branch e o Export Cre -
dits Gu a ran tee De part ment (ECGD), no va -
lor equi va len te a US$16.031.966,00 (de -
zes se is mi lhões, trin ta e um mil no ve cen -
tos e ses sen ta e seis dó la res dos Esta dos 
Uni dos da Amé ri ca); III) o De uts che Bank
AG, no va lor equi va len te a
US$9.260.000,00 (nove mi lhões, du zen tos
e ses sen ta mil dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca); e IV) o Ban co BNP
PARIBAS S/A e o BANK LEUMILE-ISRAEL 
B.M., no va lor de até US$47.803.393,66
(qua ren ta e sete mi lhões, oi to cen tos e
três mil, tre zen tos e no ven ta e três dó la -
res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca e
ses sen ta e seis cen ta vos).

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 as se guin -

tes ope ra ções de cré di to ex ter no jun to às se guin tes ins -
ti tu i ções fi nan ce i ras e en vol ven do os se guin tes va lo res:

I) Export De ve lop ment Ca na dá (EDC), no va lor
de US$ 47.496.124,00 (qua ren ta e sete mi lhões, qua -
tro cen tos e no ven ta e seis mil e cen to e vin te e qua tro
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca);

II) o De uts che Bank AG-Lon don Branch e o
Export Cre dits Gu a ran tee De part ment (ECGD), no
va lor equi va len te a US$16.031.966,00 (de zes se is mi -
lhões, trin ta e um mil no ve cen tos e ses sen ta e seis
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca);

III) o De uts che Bank AG, no va lor equi va len te a
US$9.260.000,00 (nove mi lhões, du zen tos e ses sen -
ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca);

e IV) o Ban co BNP PARIBAS S/A e o BANK
LEUMILE-ISRAEL B.M., no va lor de até
US$47.803.393,66 (qua ren ta e sete mi lhões, oi to cen -

tos e três mil, tre zen tos e no ven ta e três dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca e ses sen ta e seis cen ta vos).

Art. 2º Os re cur sos re fe ri dos no ca put se des ti -
nam à aqui si ção de equi pa men tos des ti na dos ao Pro -
je to ALX, no âm bi to do Pro gra ma de For ta le ci men to
do Sis te ma de Con tro le do Espa ço Aé reo Bra si le i ro.

Art. 3º Como con di ção pré via para a as si na tu ra
dos con tra tos dos em prés ti mos men ci o na dos no art.
1º de vem ser so lu ci o na das to das as pen dên ci as
apon ta das nos pa re ce res STN/COREF/GERFI Nº
505, Nº 531 e Nº 536, de 2002, to dos da Se cre ta ria do 
Te sou ro Na ci o nal.

Art. 4º O em prés ti mo men ci o na do no in ci so I do art. 
12 apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

I – Va lor: USS47.496.124,00 (qua ren ta e sete mi -
lhões, qua tro cen tos e no ven ta e seis mil, cen to e vin te e
qua tro dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), sen do:

US$43.674.597,00 (qua ren ta e três mi lhões, se -
is cen tos e se ten ta e qua tro mil, qui nhen tos e no ven ta
e sete dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca) –
85% (oi ten ta e cin co por cen to) do con tra to co mer ci al.

US$3.821.527/00 (três mi lhões, oi to cen tos e
vin te e um mil, qui nhen tos e vin te e sete dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca) – Prê mio de Se gu ro.

II – De sem bol so: ao for ne ce dor, con for me as so -
li ci ta ções de de sem bol so for ma is re fe ren tes aos bens 
for ne ci dos, após o cum pri men to das con di ções pre -
ce den tes para de sem bol sos pre vis tas no item 6.1 e
item 6.2 do con tra to de em prés ti mo;

III – Ca rên cia: a pri me i ra par ce la de amor ti za -
ção de ve rá ser paga em uma das da tas aba i xo es pe -
ci fi ca das, a que o ocor rer mais cedo:

a) 31 de ja ne i ro de 2006;
b) seis me ses após o tér mi no do “Supply Sub -

con tract”;
c) seis me ses após a data re la ti va à mé dia pon -

de ra da das en tre gas dos bens (es ti ma da em 31-6-5).
IV – Amor ti za ção: 10 par ce las se mes tra is, igua -

is e con se cu ti vas, para cada de sem bol so;
V – Ju ros: USD Li bor 6m mais spre ad de 0,5%

a.a.(cin co dé ci mos de um por cen to ao ano), cal cu la -
do so bre o sal do de ve dor, ven cí ve is se mes tral men te;

VI – Co mis são de Com pro mis so: 0,25% a.a (vin -
te e cin co cen té si mos de um por cen to ao ano), so bre
o sal do não de sem bol sa do do fi nan ci a men to, com pu -
ta da a par tir de: a) a data do cre den ci a men to de fi ni ti -
vo do Ban co Cen tral do Bra sil (BACEN), b) 30 dias da
data de as si na tu ra do con tra to, o que ocor rer pri me i -
ro, de vi da nas da tas de pa ga men to dos ju ros;

VII – Taxa de Admi nis tra ção: 0,20% (vin te cen té -
si mos de um por cen to) so bre o va lor da ope ra ção,
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de vi dos den tro de 10 dias con ta dos da data do cre -
den ci a men to fi nal do BACEN;

VIII – Prê mio de Se gu ro: US$3.821.527,00 (três
mi lhões, oi to cen tos e vin te e um mil, qui nhen tos e vin -
te e sete dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca),
sa ca dos da con ta do fi nan ci a men to na data de as si -
na tu ra do con tra to.

Art. 5º O em prés ti mo men ci o na do no in ci so II do
art. 1º apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas,fi nan ce i ras:

I – Va lor: US$16.031,966,00 (de zes se is mi -
lhões, trin ta e um mil, no ve cen tos e ses sen ta e seis
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca);

II – Obje ti vo: fi nan ci a men to de 85% (oi ten ta e
cin co por cen to) do va lor de 127 as sen tos eje tá ve is a
se rem for ne ci dos pela Mar tin Ba ker Air craft Co. Ltd., e 
de 85% (oi ten ta e cin co por cen to) do prê mio do se gu -
ro de cré di to Ecgd;

III – De sem bol so: pri me i ro de sem bol so à Ecgd,
cor res pon den te à par te fi nan ci a da do prê mio de se -
gu ro de cré di to (US$1.255.062,00). O res tan te ao for -
ne ce dor, con for me as so li ci ta ções de de sem bol so for -
ma is re fe ren tes aos bens for ne ci dos, após o cum pri -
men to das con di ções de efe ti vi da de do con tra to e das 
con di ções pre ce den tes para de sem bol sos pre vis tas
na se ção 5 do con tra to de em prés ti mo, sen do
31-12-05 a data fi nal para de sem bol so;

IV – Ca rên cia: a pri me i ra par ce la de amor ti za -
ção de ve rá ser paga em uma da da tas aba i xo es pe ci -
fi ca das, a que o ocor rer mais cedo:

a) 31 de ja ne i ro de 2005; ou
b) seis me ses após a data cer ti fi ca da con fir -

man do a en tre ga de 50% (cin qüen ta por cen to) do va -
lor do res pec ti vo con tra to co mer ci al.

V – Amor ti za ção: 10 par ce las se mes tra is, igua is
e con se cu ti vas;

VI – Ju ros: Taxa Cirr anu al fi xa da em 4,8% a.a.
(qua ren ta e oito dé ci mos de um por cen to ao ano),
com ju ros cal cu la dos so bre o sal do de ve dor, ven cí ve -
is se mes tral men te;

VII – Co mis são de Com pro mis so: 0,20% a.a.
(vin te cen té si mos de um por cen to ao ano) so bre o
sal do não de sem bol sa do do fi nan ci a men to, de vi da
se mes tral men te a par tir de seis me ses da data de as -
si na tu ra do Acor do de Emprés ti mo;

VIII – Co mis são de Pre pa ra ção: 0,50% (cin co dé -
ci mos de um por cen to) flat so bre o va lor da ope ra ção,
como con di ção pre ce den te pri me i ro de sem bol so:

IX – Co mis são de Asses so ra men to:
US$555.262,00 (qui nhen tos e cin qüen ta e cin co mil,
du zen tos e ses sen ta e dois dó la res dos

Esta dos Uni dos da Amé ri ca), como con di ção
pre ce den te ao pri me i ro de sem bol so;

X – Co mis são de De sem bol so: US$5 mil para
cada vez que hou ver de sem bol sos me no res que
US$200 mil den tro de cada pe río do anu al de vi gên cia
do fi nan ci a men to. Os pa ga men tos re fe ren tes a esta
co mis são são de vi dos em cada ani ver sá rio da data
de sua as si na tu ra do con tra to. Se gun do o Co man do
da Ae ro náu ti ca, esta hi pó te se não de ve rá ocor rer,
pos to que to dos os de sem bol sos pre vis tos se rão ma i -
o res que o li mi te mí ni mo de du zen tos mil dó la res;

XI – Prê mio de Se gu ro de Cré di to:
US$221.482,00 (du zen tos e vin te e um mi lhões, qua -
tro cen tos e oi ten ta e dois dó la res dos Esta dos Uni dos 
da Amé ri ca), cor res pon den tes a 15% (quin ze por
cen to) do va lor do prê mio (não fi nan ci a dos no con tra -
to), den tro de 45 dias do re gis tro fi nal do ROF pelo
Ba cen;

XII – Des pe sas Ge ra is: li mi ta das a até 0,1% (um 
dé ci mo de um por cen to) do va lor do con tra to.

Art. 6º O em prés ti mo men ci o na do no in ci so III
do art. 12 apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas fi -
nan ce i ras:

I – Va lor: US$8.377.222,08 (oito mi lhões, tre -
zen tos e se ten ta e sete mil, du zen tos e vin te e dois
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca e oito cen ta -
vos) e EUR88O.000 (oi to cen tos e oi ten ta mil eu ros);

II – Obje ti vo: fi nan ci a men to de 85% (oi ten ta e
cin co por cen to) do va lor dos equi pa men tos de co mu -
ni ca ções a se rem for ne ci dos pela Roh de & Schwarz
GmbH & Co. KG, e de 85% (oi ten ta e cin co por cen to)
do prê mio do se gu ro de cré di to Her mes;

III – De sem bol so: pri me i ro de sem bol so à Her -
mes, cor res pon den te à par te fi nan ci a da do prê mio de
se gu ro de cré di to (US$1.255.062,00). O res tan te ao
for ne ce dor, con for me as so li ci ta ções de de sem bol so
for ma is re fe ren tes aos bens for ne ci dos, após o cum -
pri men to das con di ções de efe ti vi da de’ do con tra to e
as con di ções pre ce den tes para de sem bol sos pre vis -
tas na se ção 19 do con tra to de em prés ti mo, sen do a
data de pa ga men to da pri me i ra par ce la de amor ti za -
ção a data fi nal para de sem bol so;

IV – Ca rên cia: a pri me i ra par ce la de amor ti za -
ção de ve rá ser paga em uma das da tas aba i xo es pe -
ci fi ca das, a que ocor rer mais cedo:

a) 30 de ou tu bro de 2004; ou

b) seis me ses após a data cer ti fi ca da em que
ocor rer a mé dia pon de ra da das en tre gas pre vis tas no
res pec ti vo con tra to co mer ci al.

V – Amor ti za ção: 14 par ce las se mes tra is, igua is
e con se cu ti vas;

VI – Ju ros: Taxa Li bor 6m mais spre ad de 0,55%
a.a. (cin qüen ta e cin co cen té si mos de um por cen to
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ao ano), com ju ros cal cu la dos so bre o sal do de ve dor,
ven cí ve is se mes tral men te;

VII – Co mis são de Com pro mis so: 0,20% a.a.
(vin te cen té si mos de um por cen to ao ano) so bre o
sal do não de sem bol sa do do fi nan ci a men to, com pu ta -
da a par tir da data de as si na tu ra do con tra to, de vi da
no fi nal de cada tri mes tre, sen do seu pri me i ro pa ga -
men to de vi do quan do do cum pri men to das con di ções 
pre ce den tes ao pri me i ro de sem bol so;

Art. 7º O em prés ti mo men ci o na do no in ci so IV
do art. 1º apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas fi -
nan ce i ras:

I – Va lor: US$47.803.393.66 (qua ren ta e sete
mi lhões, oi to cen tos e três mil, tre zen tos e no ven ta e
três dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca e ses -
sen ta e seis cen ta vos);

II – De sem bol so: ao for ne ce dor, con for me as so -
li ci ta ções de de sem bol so for ma is re fe ren tes aos bens 
for ne ci dos, após o cum pri men to das con di ções de
efe ti vi da de e pre ce den tes para de sem bol sos pre vis -
tas no con tra to de em prés ti mo;

III – Ca rên cia: seis me ses após cada de sem bol -
so, quan do ini cia-se a amor ti za ção da re fe ri da par ce -
la;

IV – Amor ti za ção: 17 par ce las se mes tra is, igua -
is e con se cu ti vas;

V – Ju ros: “LIBOR”se mes tral + 1% a.a. (um por
cen to ao ano), cal cu la dos,so bre o sal do de ve dor, ven -
cí ve is se mes tral men te;

VI – Co mis são de Com pro mis so: 0,50% a.a.
(cin qüen ta cen té si mos de um por cen to ao ano) so bre 
o sal do não de sem bol sa do do fi nan ci a men to, de vi da
se mes tral men te a par tir de três me ses da data de efe -
ti vi da de do Acor do de Emprés ti mo;

VII – Co mis são de Agen ci a men to: 0,50% (cin -
qüen ta cen té si mos de um por cen to) flat so bre o va lor
da ope ra ção, pa gos 30 dias após a efe ti vi da de do
Acor do de Emprés ti mo;

VIII – Prê mio de Se gu ro de Cré di to:
US$3.595.263,00 (três mi lhões, qui nhen tos e no ven -
ta e cin co mil, du zen tos e ses sen ta e três dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), pa gos me di an te apre -
sen ta ção co bran ça, pre vi a men te ao iní cio dos de -
sem bol sos;

IX – Des pe sas Ge ra is: li mi ta das a até 0,1% (um
dé ci mo de um por cen to) do va lor do con tra to.

Art. 8º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so -
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de qui nhen tos e
qua ren ta dias con ta dos da data de sua pu bli ca ção.

Art. 9º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, – Se na dor Ro me ro Jucá,
Re la tor.

ADENDO AO PARECER Nº 1.367, DE 2002

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá
Por erro de re da ção de i xa ram de cons tar do art.

6º do Pro je to de Re so lu ção do Se na do in te gran te do
Pa re cer nº 1.367, de 2002, as se guin tes ca rac te rís ti -
cas fi nan ce i ras, de n ºs VIII, IX e X, do em prés ti mo a ser 
ce le bra do en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
De uts che Bank AG, re fe ri do no in ci so III do art. 1º do
mes mo Pro je to de Re so lu ção:

VIII – Co mis são de Pre pa ra ção: 0,50% (cin -
qüen ta cen té si mos por cen to) flat so bre o va lor da
ope ra ção, de vi da quan do do cum pri men to das con di -
ções pre ce den tes ao pri me i ro de sem bol so;

IX – Prê mio de Se gu ro de Cré di to: EUR
155.294,00 (cen to e cin qüen ta e cin co mil, du zen tos e 
no ven ta e qua tro eu ros) cor res pon den tes a 15%
(quin ze por cen to) do va lor do prê mio (não fi nan ci a -
dos no con tra to), me di an te no ti fi ca ção do cre dor
quan to ao re ce bi men to da fa tu ra ini ci al do prê mio
Her mes;

X – Des pe sas Ge ra is: li mi ta das a até 0,1% (um
dé ci mo por cen to) do va lor do con tra to.

Sala da Co mis são, – Se na dor Ro me ro Jucá,
Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re -
cer con clui pela apre sen ta ção do se guin te Pro je to de 
Re so lu ção 76, de 2002, que au to ri za a União a as si -
nar qua tro ope ra ções de cré di tos ex ter no, cu jos re -
cur sos se des ti nam à aqui si ção de equi pa men tos
des ti na dos ao Pro je to ALX, no âm bi to do Pro gra ma
de For ta le ci men to do Sis te ma de Con tro le Aé reo Bra -
si le i ro, ase rem ce le bra dos en tre a Re pú bli ca Fe de ra -
ti va do Bra sil e o I) Export De ve lop ment Ca na dá
(EDC), no va lor de qua ren ta e sete mi lhões, qua tro -
cen tos e no ven ta e seis mil, cen to e vin te e qua tro dó -
la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca; II) o De uts che
Bank AG-Lon don Branch e o Export Cre dits Gu a ran -
tee De part ment (ECGD), no va lor de de zes se is mi -
lhões, trin ta e um mil, no ve cen tos e ses sen ta e seis
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca; III) o De -
utsch Bank AG, no equi va len te a nove mi lhões e du -
zen tos e ses sen ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca; IV) e o Ban co BNP Pa ri bas S/A e o Bank Le -
u mi le-Isra el B.M., no va lor de até qua ren ta e sete mi -
lhões, oi to cen tos e três mil, tre zen tos e no ven ta e três
dó la res nor te-ame ri ca nos e ses sen ta e seis cen ta vos.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das até o en cer ra men to da
dis cus são.
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Em dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do quem peça a pa la vra para 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 para a re da -

ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a 
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 76, 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 1.372, 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 76 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 76, de 2002, que
au to ri za a União a con tra tar qua tro ope ra ções de
cré di to ex ter no, cu jos re cur sos se des ti nam à aqui -
si ção de equi pa men tos des ti na dos ao Pro je to
ALX, no âm bi to do Pro gra ma de For ta le ci men to do
Sis te ma de Con tro le do Espa ço Aé reo Bra si le i ro, a
se rem ce le bra dos en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Export De ve lop ment Ca na dá (EDC), no
va lor de US$47,496,124.00 (qua ren ta e sete mi -
lhões, qua tro cen tos e no ven ta e seis mil, cen to e
vin te e qua tro dó la res nor te-ame ri ca nos); o De uts -
che Bank AG Lon don Branch e o Export Cre dits Gu -
a ran tee De part ment (ECGD), no va lor equi va len te
a US$16,031,966.00 (de zes se is mi lhões, trin ta e
um mil, no ve cen tos e ses sen ta e seis dó la res nor -
te-ame ri ca nos), o Deu tsche Bank AG, no va lor
equi va len te a US$9,260,000.00 (nove mi lhões e
du zen tos e ses sen ta mil dó la res nor te-ame ri ca -
nos); e o Ban co BNP Pari bas S/A e o Bank Le u mi -
le-Isra el B.M,no va lor de até US$47,803,393.66
(qua ren ta e sete mi lhões, oi to cen tos e três mil, tre -
zen tos e no ven ta e três dó la res nor te-ame ri ca nos
e ses sen ta e seis cen ta vos).

Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de de zem -
bro de 2002. – Ra mez Te bet – Ante ro Paes Bar ros –
Car los Wil son – Mo za ril do Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 1.372, DE 2002

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, 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 tra tar qua tro ope ra ções
de cré di to ex ter no, cu jos re cur sos des ti nam-se à
aqui si ção de equi pa men tos para o Pro je to ALX no
âm bi to do Pro gra ma de For ta le ci men to do Sis te ma
de Con tro le do Espa ço Aé reo Bra si le i ro, a se rem ce -
le bra dos en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Export De ve lop ment Ca na dá (EDC), no va lor de
US$47,496,124.00 (qua ren ta e sete mi lhões, qua tro -
cen tos e no ven ta e seis mil, cen to e vin te e qua tro dó -
la res nor te-ame ri ca nos); o De uts che Bank AGLon don 
Branch e o Export Cre dits Gu a ran tee De part ment
(ECGD), no va lor equi va len te a US$16,031,966.00
(de zes se is mi lhões, trin ta e um mil, no ve cen tos e ses -
sen ta e seis dó la res nor te-ame ri ca nos); o De uts che
Bank AG, no va lor equi va len te a US$8,377,222.08
(oito mi lhões, tre zen tos e se ten ta e sete mil, du zen tos
e vin te e dois dó la res nor te-ame ri ca nos e oito cen ta -
vos) e EUR880.000,00 (oi to cen tos e oi ten ta mil eu -
ros); e o Ban co BNP Pa ri bas S/A e o Bank Le u mi -
le-Isra el B.M,no va lor de até US$47,803,393.66 (qua -
ren ta e sete mi lhões, oi to cen tos e três mil, tre zen tos e
no ven ta e três dó la res nor te- ame ri ca nos e ses sen ta e 
seis cen ta vos).

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 as se guin -

tes ope ra ções de cré di to ex ter no jun to às se guin tes
ins ti tu i ções fi nan ce i ras e en vol ven do os se guin tes va -
lo res:

I – Export De ve lop ment Ca na dá (EDC), no va lor
de US$47,496,124.00 (qua ren ta e sete mi lhões, qua -
tro cen tos e no ven ta e seis mil, cen to e vin te e qua tro
dó la res nor te-ame ri ca nos);

II – De uts che Bank AG-Lon don Branch e Export
Cre dits Gu a ran tee De part ment (ECGD), no va lor
equi va len te a US$16,031,966.00 (de zes se is mi lhões, 
trin ta e um mil, no ve cen tos e ses sen ta e seis dó la res
nor te-ame ri ca nos);

III – De uts che Bank AG, no va lor equi va len te a
US$8,377,222.08 (oito mi lhões, tre zen tos e se ten ta e
sete mil, du zen tos e vin te e dois dó la res nor te-ame ri -
ca nos e oito cen ta vos) e EUR880.000,00 (oi to cen tos
e oi ten ta mil eu ros);

IV – Ban co BNP Pa ri bas S/A e Bank Le u mi -
le-Isra el B.M., no va lor de até US$47,803,393.66
(qua ren ta e sete mi lhões, oi to cen tos e três mil, tre -
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zen tos e no ven ta e três dó la res nor te-ame ri ca nos e
ses sen ta e seis cen ta vos).

Art. 2º Os re cur sos re fe ri dos no art. 1º des ti -
nam-se à aqui si ção de equi pa men tos para o Pro je to
ALX, no âm bi to do Pro gra ma de For ta le ci men to do
Sis te ma de Con tro le do Espa ço Aé reo Bra si le i ro.

Art. 3º A as si na tu ra dos con tra tos dos em prés ti -
mos re fe ri dos no art. 1º fi cam con di ci o na dos à so lu -
ção pré via de to das as pen dên ci as apon ta das nos
Pa re ce res STN/COREF/GERFI nºs 505, 531 e 536,
de 2002, to dos da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal.

Art. 4º O em prés ti mo a que se re fe re o in ci so I do
art. 1º apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

I – va lor: US$47,496,124.00 (qua ren ta e sete
mi lhões, qua tro cen tos e no ven ta e seis mil, cen to e
vin te e qua tro dó la res nor te-ame ri ca nos), sen do:

a) US$43,674,597.00 (qua ren ta e três mi lhões,
se is cen tos e se ten ta e qua tro mil, qui nhen tos e no -
ven ta e sete dó la res nor te-ame ri ca nos) – 85% (oi ten -
ta e cin co por cen to) do Con tra to Co mer ci al;

b) US$3,821,527.00 (três mi lhões, oi to cen tos e
vin te e um mil, qui nhen tos e vin te e sete dó la res nor -
te-ame ri ca nos) – Prê mio de Se gu ro;

II – de sem bol so: ao for ne ce dor, con for me as so -
li ci ta ções de de sem bol so for ma is re fe ren tes aos bens 
for ne ci dos, após o cum pri men to das con di ções pre -
ce den tes para de sem bol sos pre vis tos no item 6.1 e
item 6.2 do Con tra to de Emprés ti mo;

III – ca rên cia: a pri me i ra par ce la de amor ti za ção 
de ve rá ser paga em uma das da tas a se guir es pe ci fi -
ca das, a que ocor rer pri me i ro:

a) 31 de ja ne i ro de 2006;
b) 6 (seis) me ses após o tér mi no do “Supply

Sub con tract “;
c) 6 (seis) me ses após a data re la ti va à mé dia

pon de ra da das en tre gas dos bens (es ti ma da em 31
de ju nho de 2005);

IV – amor ti za ção: 10 (dez) par ce las se mes tra is,
igua is e con se cu ti vas, para cada de sem bol so;

V – ju ros: USD Li bor 6m mais spre ad de 0,5%
a.a. (cin co dé ci mos por cen to ao ano), cal cu la do so -
bre o sal do de ve dor, ven cí ve is se mes tral men te;

VI – co mis são de com pro mis so: 0,25% a.a. (vin -
te e cin co cen té si mos por cen to ao ano), so bre o sal -
do não-de sem bol sa do do fi nan ci a men to, com pu ta da
a par tir de:

a) a data do cre den ci a men to de fi ni ti vo do Ban co 
Cen tral do Bra sil (Ba cen);

b) 30 (trin ta) dias da data de as si na tu ra do Con -
tra to, o que ocor rer pri me i ro, de vi da nas da tas de pa -
ga men to dos ju ros;

VII – taxa de ad mi nis tra ção: 0,20% (vin te cen té -
si mos por cen to) so bre o va lor da ope ra ção, de vi dos
den tro de 10 (dez) dias con ta dos da data do cre den ci -
a men to fi nal do Ba cen;

VIII – prê mio de se gu ro: US$ 3,82 1,527.00 (três
mi lhões, oi to cen tos e vin te e um mil, qui nhen tos e vin te
e sete dó la res nor te-ame ri ca nos), sa ca dos da con ta do
fi nan ci a men to na data de as si na tu ra do Con tra to.

Art. 5º O em prés ti mo a que se re fe re o in ci so II
do art. 1º apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas fi -
nan ce i ras:

I – va lor: US$16,031,966.00 (de zes se is mi -
lhões, trin ta e um mil, no ve cen tos e ses sen ta e seis
dó la res nor te-ame ri ca nos);

II – ob je ti vo: fi nan ci a men to de 85% (oi ten ta e
cin co por cen to) do va lor de 127 (cen to e vin te e sete)
as sen tos eje tá ve is a se rem for ne ci dos pela Mar tin
Ba ker Air craft Co. Ltda., e de 85% (oi ten ta e cin co por
cen to) do prê mio do se gu ro de cré di to ECGD;

III – de sem bol so: pri me i ro de sem bol so à ECGD, 
cor res pon den te à par te fi nan ci a da do prê mio de se -
gu ro de cré di to US$1,255,062.00 (um mi lhão, du zen -
tos e cin qüen ta e cin co mil, ses sen ta e dois dó la res
nor te-ame ri ca nos)]. O res tan te ao for ne ce dor, con for -
me as so li ci ta ções de de sem bol so for ma is re fe ren tes
aos bens for ne ci dos, após o cum pri men to das con di -
ções de efe ti vi da de do Con tra to e das con di ções pre -
ce den tes para de sem bol sos pre vis tas na Se ção 5 do
Con tra to de Emprés ti mo, sen do 31 de de zem bro de
2005 a data fi nal para de sem bol so;

IV –  ca rên cia: a pri me i ra par ce la de amor ti za -
ção de ve rá ser paga em uma das da tas a se guir es pe -
ci fi ca das, a que ocor rer pri me i ro:

a) 31 de ja ne i ro de 2005; ou
b) 6 (seis) me ses após a data cer ti fi ca da con fir -

man do a en tre ga de 50% (cin qüen ta por cen to) do va -
lor do res pec ti vo con tra to co mer ci al;

V – amor ti za ção: 10 (dez) par ce las se mes tra is,
igua is e con se cu ti vas;

VI – ju ros: Taxa CIRR anu al fi xa da em 4,8% a.a.
(qua tro in te i ros e oito dé ci mos por cen to ao ano), com
ju ros cal cu la dos so bre o sal do de ve dor, ven cí ve is se -
mes tral men te;

VII – co mis são de com pro mis so: 0,20% a.a.
(vin te cen té si mos por cen to ao ano) so bre o sal do
não-de sem bol sa do do fi nan ci a men to, de vi da se mes -
tral men te a par tir de 6 (seis) me ses da data de as si -
na tu ra do Acor do de Emprés ti mo;

VIII – co mis são de pre pa ra ção: 0,50% (cin qüen -
ta cen té si mos por cen to) flat so bre o va lor da ope ra -
ção, como con di ção pre ce den te ao pri me i ro de sem -
bol so;

IX – co mis são de as ses so ra men to:
US$555,262.00 (qui nhen tos e cin qüen ta e cin co mil,
du zen tos e ses sen ta e dois dó la res nor te-ame ri ca -
nos), como con di ção pre ce den te ao pri me i ro de sem -
bol so;

X – co mis são de de sem bol so: US$5,000.00
(cin co mil dó la res nor te-ame ri ca nos) para cada vez
que hou ver de sem bol sos me no res que
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US$200,000.00 (du zen tos mil dó la res nor te-ame ri ca -
nos) den tro de cada pe río do anu al de vi gên cia do fi -
nan ci a men to. Os pa ga men tos re fe ren tes a esta co -
mis são são de vi dos em cada ani ver sá rio da data da
as si na tu ra do Con tra to;

XI – prê mio de se gu ro de cré di to:
US$221,482.00 (du zen tos e vin te e um mil, qua tro -
cen tos e oi ten ta e dois dó la res nor te-ame ri ca nos),
cor res pon den tes a 15% (quin ze por cen to) do va lor
do prê mio (não-fi nan ci a dos no Con tra to), den tro de
45 (qua ren ta e cin co) dias do re gis tro fi nal do ROF
pelo Ba cen;

XII – des pe sas ge ra is: li mi ta das a até 0,1% (um
dé ci mo por cen to) do va lor do Con tra to.

Art. 6º O em prés ti mo re fe ri do no in ci so III do art. 10
apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

I – va lor: US$ 8,3 77,222.08 (oito mi lhões, tre -
zen tos e se ten ta e sete mil, du zen tos e vin te e dois
dó la res nor te-ame ri ca nos e oito cen ta vos) e EUR
880.000,00 (oi to cen tos e oi ten ta mil eu ros);

II – ob je ti vo: fi nan ci a men to de 85% (oi ten ta e
cin co por cen to) do va lor dos equi pa men tos de co mu -
ni ca ções a se rem for ne ci dos pela Roh de & Schwarz
GmbH & Co. KG, e de 85% (oi ten ta e cin co por cen to)
do prê mio do se gu ro de cré di to Her mes;

III – de sem bol so: pri me i ro de sem bol so à Her -
mes, cor res pon den te à par te fi nan ci a da do prê mio de
se gu ro de cré di to US$ 1,255,062.00 (um mi lhão, du -
zen tos e cin qüen ta e cin co mil, ses sen ta e dois dó la -
res nor te-ame ri ca nos)]. O res tan te ao for ne ce dor,
con for me as so li ci ta ções de de sem bol so for ma is re fe -
ren tes aos bens for ne ci dos, após o cum pri men to das
con di ções de efe ti vi da de do Con tra to e das con di ções 
pre ce den tes para de sem bol sos pre vis tas na Se ção
19 do Con tra to de Emprés ti mo, sen do a data de pa ga -
men to da pri me i ra par ce la de amor ti za ção a data fi nal 
para de sem bol so;

IV – ca rên cia: a pri me i ra par ce las de amor ti za -
ção de ve rá ser paga em uma das da tas a se guir es pe -
ci fi ca das, a que ocor rer pri me i ro:

a) 30 de ou tu bro de 2004; ou
b) 6 (seis) me ses após a data cer ti fi ca da em que 

ocor rer a mé dia pon de ra da das en tre gas pre vis tas no
res pec ti vo con tra to co mer ci al;

V – amor ti za ção: 14 (ca tor ze) par ce las se mes -
tra is, igua is e con se cu ti vas;

VI – ju ros: Taxa Li bor 6m mais spre ad de 0,55%
a.a. (cin qüen ta e cin co cen té si mos por cen to ao ano),
com ju ros cal cu la dos so bre o sal do de ve dor, ven cí vel
se mes tral men te;

VII – co mis são de com pro mis so: 0,20% a.a.
(vin te cen té si mos por cen to ao ano) so bre o sal do
não-de sem bol sa do do fi nan ci a men to, com pu ta da a
par tir da data de as si na tu ra do Con tra to, de vi da no fi -
nal de cada tri mes tre, sen do seu pri me i ro pa ga men to

de vi do quan do do cum pri men to das con di ções pre ce -
den tes ao pri me i ro de sem bol so;

VIII – co mis são de pre pa ra ção: 0,50% (cin qüen -
ta cen té si mos por cen to) flat so bre o va lor da ope ra -
ção, de vi da quan do do cum pri men to das con di ções
pre ce den tes ao pri me i ro de sem bol so;

IX – prê mio de se gu ro de cré di to: EUR
155.294,00 (cen to e cin qüen ta e cin co mil, du zen tos e 
no ven ta e qua tro eu ros) cor res pon den tes a 15%
(quin ze por cen to) do va lor do prê mio (não-fi nan ci a -
dos no con tra to), me di an te no ti fi ca ção do cre dor
quan to ao re ce bi men to da fa tu ra ini ci al do prê mio
Her mes;

X – des pe sas ge ra is: li mi ta das a até 0,1% (um
dé ci mo por cen to) do va lor do Con tra to.

Art. 7º O em prés ti mo re fe ri do no in ci so IV do art.
1º apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

I – va lor: US$ 47,803,393.66 (qua ren ta e sete
mi lhões, oi to cen tos e três mil, tre zen tos e no ven ta e
três dó la res nor te-ame ri ca nos e ses sen ta e seis cen -
ta vos);

II – de sem bol so: ao for ne ce dor, con for me as so -
li ci ta ções de de sem bol so for ma is re fe ren tes aos bens 
for ne ci dos, após o cum pri men to das con di ções de
efe ti vi da de e pre ce den tes para de sem bol sos pre vis -
tas no Con tra to de Emprés ti mo;

III – ca rên cia: 6 (seis) me ses após cada de sem -
bol so, quan do se ini cia a amor ti za ção da re fe ri da par -
ce la;

IV – amor ti za ção: 17 (de zes se te) par ce las se -
mes tra is, igua is e con se cu ti vas;

V – ju ros: Li bor se mes tral mais 1% a.a. (um por
cen to ao ano), cal cu la dos so bre o sal do de ve dor, ven -
cí vel se mes tral men te;

VI – co mis são de com pro mis so: 0,50% a.a. (cin -
qüen ta cen té si mos por cen to ao ano) so bre o sal do
não-de sem bol sa do do fi nan ci a men to, de vi da se mes -
tral men te a par tir de 3 (três) me ses da data de efe ti vi -
da de do Acor do de Emprés ti mo;

VII – co mis são de agen ci a men to: 0,50% (cin -
qüen ta cen té si mos por cen to) flat so bre o va lor da
ope ra ção, pa gos 30 (trin ta) dias após a efe ti vi da de do
Acor do de Emprés ti mo;

VIII – prê mio de se gu ro de cré di to: US$
3,595,263.00 (três mi lhões, qui nhen tos e no ven ta e
cin co mil, du zen tos e ses sen ta e três dó la res nor -
te-ame ri ca nos), pa gos me di an te apre sen ta ção de co -
bran ça, pre vi a men te ao ini cio dos de sem bol sos;

IX – des pe sas ge ra is: li mi ta das a até 0,1% (um
dé ci mo por cen to) do va lor do Con tra to.

Art. 8º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so lu -
ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de 540 (qui nhen tos e
qua ren ta) dias, con ta do da data de sua pu bli ca ção.

Art. 9º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.
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Pu bli ca do no DSF de 19-12-2002
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Apro va -

do o pro je to e es tan do a ma té ria em re gi me de ur gên -
cia, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do quem peça a pa la vra para 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 pro mul ga ção.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.

Exª a pa la vra pela or dem.
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 par tir do Item 5, há vá ri as emen das cons ti tu -
ci o na is, para as qua is não sa be mos ain da se te re mos
quo rum para vo tar. Então, eu gos ta ria de so li ci tar que 
fos sem vo ta das ago ra as in di ca ções de au to ri da des
que têm de ser apro va das. De po is, ava li a mos se va -
mos ou não vo tar as emen das cons ti tu ci o na is.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Faço
uma con sul ta so bre o re que ri men to de V. Exª, so li ci -
tan do que as emen das cons ti tu ci o na is se jam vo ta das 
após as in di ca ções das au to ri da des, con si de ran do o
quo rum exis ten te na Casa.

Peço às Li de ran ças que se ma ni fes tem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no con cor da
com o re que ri men to, pe din do que os ou tros re que ri -
men tos de ur gên cia se jam co lo ca dos tam bém logo
após, na for ma como foi acer ta do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Isso já
está com bi na do. Va mos vo tar to das as ma té ri as que
fo ram acor da das.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr. Pre -
si den te, a Li de ran ça do PDT é a fa vor do re que ri men to.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, o PFL é a fa vor.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O Blo co PSDB/PPB vota fa vo ra vel men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O
PSDB/PPB é a fa vor tam bém, pela ma ni fes ta ção afir -
ma ti va do Se na dor Ge ral do Melo.

O PTB tam bém é a fa vor, pela afir ma ção po si ti -
va que o Se na dor Car los Pa tro cí nio faz.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB tem pri o ri za do a hi pó te se de vo ta -
ção da PEC de au to ria do Se na dor Fer nan do Ri be i ro.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Há o pro -
ble ma de quo rum, mas é V. Exª quem sabe.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sim, mas é a ava li a ção dele, so bre tu do, que eu gos ta -
ria de ter.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Há 53
Se na do res pre sen tes na Casa. V. Exª viu a vo ta ção. 

A ma té ria não sa i rá da pa u ta. (Pa u sa.)
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.

Pre si den te, o PMDB con cor da. 
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa

agra de ce ao Se na dor Fer nan do Ri be i ro e ao PMDB. 
Há con cor dân cia de to dos os Lí de res.
Va mos fa zer um es cla re ci men to. Os pa re ce res se -

rão co lo ca dos ri go ro sa men te na or dem de nu me ra ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 

PARECER Nº 1.361, DE 2002 
Esco lha de au to ri da de 

(Inclu í do em pa u ta com a aqui es cên cia das Li de ran ças.)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re -
cer nº 1.361, de 2002, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, so bre a Men sa gem 
nº 365, de 2002 (nº 1.115/2002, na ori -
gem), Re la tor: Se na dor Luiz Pas to re, pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do o nome do Se nhor
Wla di mir Cas te lo Bran co Cas tro para exer -
cer o car go de Di re tor da Co mis são de Va -
lo res Mo bi liá ri os – CVM, com man da to de
qua tro anos.

Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com o dis -

pos to no art. 383, in ci so VIII, do Re gi men to Inter no,
deve 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.
(Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta pelo
pa i nel ele trô ni co.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, logo após o voto do
emi nen te Se na dor Ge ral do Melo, que está sen do re -
gis tra do, 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) – De cla ro
en cer ra da a vo ta ção.

Vou pro cla mar o re sul ta do.
Vo ta ram SIM 49 Srs. Se na do res; e NÃO 02.
Hou ve 1 abs ten ção.

To tal: 52 vo tos.
Apro va do o nome do Se nhor Wla di mir Cas te lo

Bran co Cas tro.
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) – 

PARECER Nº 1.362, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Inclu í do em pa u ta com a aqui es cên cia das Li de ran ças.)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re -
cer nº 1.362, de 2002, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, so bre a Men sa gem
nº 366, de 2002 (nº 1.116/2002, na ori -
gem), Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do o nome da Se nho ra 
Nor ma Jons sen Pa ren te para exer cer o car -
go de Di re to ra da Co mis são de Va lo res Mo -
bi liá ri os – CMV, com man da to de três anos.

Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com o dis -
pos to no art. 383, in ci so VIII, do Re gi men to Inter no,
deve ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to. 

Em vo ta ção o pa re cer pelo sis te ma ele trô ni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o

nome in di ca do de vem vo tar “sim”; aque les que o re -
je i tam de vem vo tar “não”.

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 se cre ta pelo
pa i nel ele trô ni co.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, a Mesa ma ni fes ta pre o cu pa ção com 
o nú me ro de Srs. Se na do res pre sen tes.

So li ci to a V. Exªs que per ma ne çam em ple ná rio
a fim de cum prir mos o acor do fe i to.

(Pro ce de-se à apu ra ção)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -
cer ra do o pro ces so de vo ta ção do Pa re cer n.º 1.362,
de 2002.

Vou pro cla mar o re sul ta do.
Vo ta ram SIM 46 Srs. Se na do res; e NÃO 5.
Hou ve uma abs ten ção.
To tal: 52 vo tos.
Apro va do o nome da Se nho ra Nor ma Jons sen

Pa ren te.
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) – 

PARECER Nº 1.363, DE 2002
Esco lha de au to ri da de

(Inclu í do em pa u ta com a aqui es cên cia das Li de ran ças.)

Dis cus são, em tur no úni co, do pa re cer
n.º 1.363, de 2002, da Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, so bre a Men sa gem n.º
356, de 2002 (nº 1.105/2002, na ori gem),
Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra, pela qual
o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li -
be ra ção do Se na do o nome do Sr. Hen ri que
de Cam pos Me i rel les para exer cer o car go
de Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil.

Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -

co/PSDB – MT) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para
dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a pa -
la vra o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros para dis cu tir.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la -
vra para dis cu tir a ma té ria para pres tar al guns es cla -
re ci men tos à Casa, di an te in clu si ve do no ti ciá rio da
im pren sa bra si le i ra.

Ontem, par ti ci pei da re u nião da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos e le van tei al gu mas si tu a ções
que con si de ro pre o cu pan tes e que de vem ser do co -
nhe ci men to des ta Casa. Qu e ro di zer, en tre tan to, que
re co nhe ço que o Se na do da Re pú bli ca está em uma
si tu a ção di fí cil, por que a nos go ver nar está uma en ti -
da de cha ma da mer ca do e que qual quer po si ci o na -
men to nos so pode ter in fluên ci as des sa ou da que la
for ma nes sa en ti da de po de ro sís si ma.

Ontem, fiz um ape lo à Co mis são para que ti vés -
se mos vin te e qua tro ho ras, a fim de que o Pre si den te
ele i to de ci dis se so bre os fa tos que ex pus. Hoje, no no -
ti ciá rio da im pren sa bra si le i ra, pude me de pa rar com

al gu mas si tu a ções que en ten do, pelo bem da ver da -
de, de vam ser re co lo ca das.

Pa re ce que te ria apre sen ta do on tem, ex clu si va -
men te, as po si ções pes so a is do Se na dor Alo í zio Mer -
ca dan te e nada que ti ves se a ver com a in di ca ção do
Sr. Hen ri que Me i rel les para a Pre si dên cia do Ban co
Cen tral.

Ini ci al men te, que ro di zer que, pela sa ba ti na de
on tem, re co nhe ço que tec ni ca men te o Sr. Hen ri que
Me i rel les apre sen ta con di ções para exer cer a Pre si -
dên cia do Ban co Cen tral, mas que ro tam bém di zer
que al guns tro pe ços, ao se de pa rar com a ver da de,
fo ram co me ti dos pelo in di ca do para a Pre si dên cia do
Ban co Cen tral.

E o que fiz on tem? Ontem, apre sen tei um ar ti go
do Cor re io Bra zi li en se  quan do da ins ta u ra ção da
CPI dos Ban cos, que foi um dos os itens apre sen ta -
dos para que fos se pos sí vel ao Se na do da Re pú bli ca
ins ta u rar essa CPI, de 28 de mar ço de 1999, da Co lu -
na Vi são do Edi tor, do Jor na lis ta José Ne gre i ros,
onde ele afir ma va que “mu i tos ou tros ban que i ros ti -
nham le va do van ta gens nos úl ti mos tem pos. Os do -
nos de nove de les: Bos ton, BBN, Mor gan, ING, Ga -
ran tia, Pac tu al etc e tal.”

Por tan to, o Ban co de Bos ton, que foi pre si di do
pelo Dr. Hen ri que Me i rel les, à épo ca do ata que es pe -
cu la ti vo con tra o Bra sil em 1999, en se ja va mo ti vos
para que hou ves se uma CPI do Se na do da Re pú bli ca. 
De po is, re la ta va “Aí, sim, e foi o úni co ins tan te em que 
hou ve a uti li za ção do de po i men to do De pu ta do Alo i -
zio Mer ca dan te.” O De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te, em
de po i men to já à CPI ins ta la da, di zia o se guin te: O
Mor gan Gu a ranty Trust é um ban co que, na mi nha
ex po si ção, vai me re cer uma aten ção mu i to es pe ci al.
Foi um dos gran des ga nha do res de todo esse pro ces -
so.” Aí, ele dis cor re so bre o Mor gan, e não é o caso
des te de ba te. E mais adi an te, o mes mo De pu ta do diz
o se guin te: “O Bos ton – o Ban co de Bos ton, a mes ma
co i sa – ti nha ven di do, ven di do, ven di do, ven di do, ven -
di do, ven di do.” As seis ve zes ven di dos fo ram – Alo i zio
Mer ca dan te – em US$40,00. Pula para US$51 mi -
lhões com pra dos no dia 12, na vés pe ra da des va lo ri -
za ção. Uma al te ra ção em tor no de US$95 mi lhões às
vés pe ras da des va lo ri za ção.

Até aqui, Sr. Pre si den te, é pre ci so de i xar cla ro ao
Se na do que não faço ne nhu ma con si de ra ção pes so al.
Aliás, não fiz ne nhu ma con tra a hon ra do Pre si den te
do Ban co de Bos ton. Estou ape nas cons ta tan do que à
épo ca o Pre si den te do Ban co de Bos ton... Quem afir -
ma isso é o Se na dor ele i to pelo Esta do de São Pa u lo,
Alo i zio Mer ca dan te, hoje De pu ta do Fe de ral.
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Para mi nha sur pre sa, hoje pude per ce ber que,
na res pos ta, o Dr. Hen ri que de Cam pos Me i rel les,
quan do da sua ex po si ção por es cri to – e te nho em
mãos no tas ta qui grá fi cas não re vi sa das, mas mu i to
pró xi mas da ver da de –, di zia on tem: 

Em sen do per ti nen te, gos ta ria de adi -
ci o nar al gu mas co i sas: em pri me i ro lu gar, as 
en ti da des re fe ri das por S. Exª – por mim –
não são na re a li da de en ti da des pe las qua is
eu era o res pon sá vel di re to. Antes de mais
nada, eu não era pre si den te nem di re tor de
ne nhu ma des sas en ti da des no Bra sil. Fui
sim, du ran te doze anos, de 1984 a 1996,
pe río do du ran te o qual tive con du ta con si de -
ra da e ir re pre en sí vel e sem ne nhum re pa ro
pelo Ban co Cen tral do Bra sil. Em 1996,
como in di ca o cur rí cu lo, fui ele i to Pre si den te 
Mun di al do Bank of Bos ton Cor po ra ti on,
onde fi quei de 1996 a 1999. A par tir daí fi ze -
mos a fu são com o Fle et Fi nan ci al Group e 
en tão cons ti tu í mos a nova en ti da de, o Fle et
Bos ton Cor po ra ti on, quan do as su mia a
pre si dên cia do ban co glo bal.

Ora, Sr. Pre si den te, ele uti li za va uma ar gu men -
ta ção de quem, sen do Pre si den te do Ban co de Bos -
ton mun di al, não ti nha ab so lu ta men te nada a ver com
aqui lo que era pra ti ca do pelo Ban co de Bos ton aqui
no Bra sil. E, aí, sur pre en de-me. Sur pre en de-me o
des com pro mis so das au to ri da des ame ri ca nas, do ca -
pi ta lis mo ame ri ca no: con tra ta um gran de exe cu ti vo
bra si le i ro para que ele seja o pre si den te mun di al do
Ban co de Bos ton para que ele não te nha ne nhu ma in -
fluên cia nos re sul ta dos do ban co a ele li ga do no mun -
do in te i ro, prin ci pal men te no país de ori gem. Esta é
uma ques tão que que bra a ló gi ca. Anti ga men te, prin -
ci pal men te nós, com a nos sa ida de, es tu dá va mos ló -
gi ca na es co la.

A re vis ta Veja des ta se ma na traz uma ma té ria
so bre o in di ca do para o Ban co Cen tral. E aqui tem
uma in for ma ção, que evi den te não é ne nhu ma pro va
con tra a hon ra do in di ca do. Mas há uma in for ma ção
ex tra or di na ri a men te re le van te e que con tras ta com
essa afir ma ção do Dr. Hen ri que Me i rel les. Qual é a in -
for ma ção da Veja? É ape nas uma co in ci dên cia.

Ano em que ga nhou a ma i or re mu ne ra ção:
1999. Re ce beu US$14,6 mi lhões, va lor que in clui sa -
lá ri os, op ções de ações, bô nus, etc. etc. e tal.

Então, dito isto, que ro aqui re a fir mar, Sr. Pre si -
den te, que dis se tam bém que há in for ma ções de que
não exis tem pro ces sos do Ban co Cen tral. Qu e ro di zer 
que to dos co nhe ce mos o Se na do, so mos Se na do res

da Re pú bli ca. O Se na do pode até de i xar de in clu ir um
ban co por não ter da dos su fi ci en tes para in cluí-lo no
re la tó rio fi nal. Não dis se, em ne nhum mo men to, que o 
Se na do in clu iu como ir re gu la ri da de o Pre si den te do
Ban co de Bos ton, mas o Se na do in clu iu, re co men -
dan do ao Mi nis té rio Pú bli co, apro va do pela una ni mi -
da de da CPI dos Ban cos, o Ban co de Bos ton como
me re cen do uma in ves ti ga ção do Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral.

Hoje, na im pren sa, cons ta a in for ma ção de não
ha ver ne nhum pro ces so. Isso aqui não sou eu que es -
tou afir man do. Está dis po ní vel na Inter net. Não é,
por tan to, ne nhum si gi lo. Entran do na pá gi na do Se na -
do da Re pú bli ca na Inter net, há al guns pro ces sos.
Pro ces so nº PT9900951783. Vêm aqui as con clu sões 
de quem? Não são mi nhas. São da fis ca li za ção do
Ban co Cen tral: “A nos so ver, os res pon sá ve is en vol vi -
dos não se in te res sam em nos aten der.” Não vou re ler 
to dos, so men te os mais im por tan tes, no sen ti do de
mos trar a im por tân cia do que aqui es ta mos vo tan do.

Qu e ro re ler aqui um tre cho que con si de ro ex tre -
ma men te gra ve (são vá ri os pro ces sos do Ban co de
Bos ton), que é o do Pro ces so PT nº9900946509. Diz
aqui: 

A fis ca li za ção do Ban co Cen tral con clu iu 
que, com a es tru tu ra ção ar qui te ta da, es ta ria
sen do pos si bi li ta da a trans fe rên cia de todo o
lu cro au fe ri do na bol sa mer can til de fu tu ro
para a ma triz, no ex te ri or, sem o re co lhi men to 
de tri bu tos de vi dos, so bre es sas ope ra ções.

 A nos so ver, não é meu, do Ban co Cen tral, de
na tu re za es pe cu la ti va, ou seja, e ou tros co men tá ri os
do Ban co Cen tral.

Eu gos ta ria de de i xar isso re gis tra do para in for -
mar que, nes se ano de 1999, foi o ma i or ga nho dele.
Os re cur sos eram trans fe ri dos para onde? Para a ma -
triz, no ex te ri or. O pre si den te da ma triz quem era? Era 
o in di ca do para a Pre si dên cia do Ban co Cen tral.

Con cluo, Sr. Pre si den te, com um do cu men to
novo. Ontem, sou be pelo Se na dor Edu ar do Su plicy,
que ele dis se, na Co mis são, que ele é con trá rio à pri -
va ti za ção de ban cos fe de ra is.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço a V.
Exª que con clua, Se na dor.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT) – Estou con clu in do. Deve ter dito isso
no fi nal da sa ba ti na, por que ele já ha via sa í do.

Mas, es tou aqui com a re vis ta Bo ves pa, de se -
tem bro de 1996, que traz uma en tre vis ta do Dr. Hen ri -
que Me i rel les, que dis se, on tem, que não tem ne nhu -
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ma dú vi da de que o Ban co Cen tral vai to mar to das as
me di das ne ces sá ri as, para que a taxa de ju ros seja a
ne ces sá ria para as se gu rar a go ver na bi li da de do País. 
O que S. Sª dis se nes sa en tre vis ta para a qual que ro
cha mar a aten ção da Casa? Fa lan do so bre a car ga
tri bu tá ria do Bra sil, S. Sª dis se o se guin te:

É uma car ga que no pas sa do se ma ni -
fes ta va atra vés da in fla ção, que era a for ma
de o go ver no tri bu tar a so ci e da de. No mo -
men to em que a in fla ção di mi nu iu mu i to, a
car ga pas sou a se dar pela taxa de ju ros,
de pó si tos com pul só ri os. Na me di da em que
é im pos sí vel um au men to ain da ma i or da
car ga tri bu tá ria, te mos um pro ble ma. O Bra -
sil tem van ta gens enor mes de um lado e
des van ta gens im por tan tes do ou tro.

Daí a per gun ta da re pór ter: “Como isso po de ria
ser re sol vi do?” E res pon de S. Sª, em se tem bro de
1996:

Se o go ver no con se guis se cor tar 7%
do PIB em des pe sas, por exem plo, numa li -
nha asiá ti ca ra di cal, pri va ti zan do. Se pri va ti -
zas se agres si va men te as es ta ta is, os ban -
cos es ta du a is e fe de ra is. To dos, in clu si ve o
Ban co do Bra sil. Não tem sen ti do ter ban co
es ta tal co mer ci al em lu gar ne nhum do mun -
do. Se pri va ti zas se com ple ta men te os se to -
res de te le co mu ni ca ções, ener gia e pe tró leo 
e abris se con ces sões (...) [isso tra ria um
pro ble ma ini ci al, dis se S. Exª] ... de de sem -
pre go no se tor pú bli co (...) [mas pro du zi ria a 
que da das ta xas de ju ros].

Qu e ro, por tan to, Sr. Pre si den te, di zer que esse
é um dado re le van te para co nhe ci men to do Ple ná rio,
mes mo sa ben do que on tem S. Sª te nha dito que não
é mais fa vo rá vel à pri va ti za ção de ban cos es ta ta is fe -
de ra is.

E, ao fi nal, que ro ma ni fes tar aqui so li da ri e da de
em re la ção a um fato de mo crá ti co que con si de ro ex -
tre ma men te im por tan te: a au sên cia da Se na do ra He -
lo í sa He le na des ses de ba tes. Não que ro me imis cu ir
em pro ble mas in ter nos do Par ti do dos Tra ba lha do res.
Qu e ro dis cu tir a ques tão pro fun da da fi de li da de par ti -
dá ria, à qual sou fa vo rá vel. Sou fa vo rá vel a que a opi -
nião do Par ti do seja ma i or que a von ta de in di vi du al.
Entre tan to, para que a opi nião do par ti do seja apre -
sen ta da como sen do ver da de i ra men te do par ti do, é
pre ci so que seja to ma da pe los fó runs de con ven ção
ou pe los en con tros na ci o na is das agre mi a ções.

Sen do as sim, Sr. Pre si den te, vou vo tar con for -
me mi nha cons ciên cia. Enten do que o in di ca do ao
Ban co Cen tral tro pe çou na ver da de, não res pon den -
do cor re ta men te quan do foi in da ga do, ex ce to quan to
à ques tão téc ni ca. E não faço aqui ne nhu ma con si de -
ra ção quan to à sua hon ra, quan to à sua mo ra li da de
in di vi du al. Faço um ques ti o na men to: terá S. Sª con di -
ções de, sen do Pre si den te do Ban co Cen tral, dar se -
qüên cia às in ves ti ga ções? Terá con di ção de co man -
dar uma in ves ti ga ção so bre o Ban co de Bos ton no
exer cí cio do man da to de Pre si den te do Ban co Cen tral 
do Bra sil? 

Espe ro que S. Sª, que já se de cla rou, em se tem -
bro de 1996, fa vo rá vel à pri va ti za ção de to dos os ban -
cos, não seja a fa vor da pri va ti za ção do Ban co que
deve ser o guar dião da mo e da bra si le i ra.

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

da a dis cus são.
Va mos à vo ta ção.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª po -

de ria fa lar en ca mi nhan do a vo ta ção?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) – Sim, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a

pa la vra o Se na dor José Edu ar do Du tra.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.

Pre si den te, V. Exª en cer rou a dis cus são com mu i ta ra -
pi dez. Eu tam bém gos ta ria de dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há
pro ble ma, Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, em se gui da ao Se na dor José Edu ar do 
Du tra, V. Exª po de ria me con ce der a pa la vra?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Jef fer son Pé res, re co nhe ço que en cer rei a dis cus são
com mu i ta ra pi dez. V. Exª con cor da em fa lar tal qual o
Se na dor José Edu ar do Du tra, para en ca mi nhar a vo -
ta ção? 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Con -
cor do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esta mos
em pro ces so de en ca mi nha men to de vo ta ção.

Se na dor José Edu ar do Du tra, V. Exª tem a pa la vra. 
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu me
ins cre vi para le van tar al gu mas ques tões que, no meu
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en ten di men to, fo ram apre sen ta das pelo Se na dor
Ante ro de Bar ros tan to on tem na Co mis são quan to
hoje de for ma par ci al.

Não vou en trar na dis cus são se em 1996 o Dr.
Hen ri que Me i rel les de fen dia a pri va ti za ção. Em 1999,
o FMI cri ti cou du ra men te a Ma lá sia, que ha via ado ta -
do o câm bio fixo e o con tro le de ca pi ta is, e, re cen te -
men te, o mes mo FMI emi tiu um re la tó rio elo gi an do
aque la de ci são que a Ma lá sia to mou em 1999. Então,
não vou en trar nes sa dis cus são.

Fo ram le van ta das aqui al gu mas ques tões so bre 
a in di ca ção com re fe rên cia ao re la tó rio da CPI de de -
zem bro de 1999. Na épo ca, o De pu ta do Alo i zio Mer -
ca dan te es te ve na Co mis são e deu al gu mas in for ma -
ções re la ti vas ao que te ria ocor ri do no mer ca do de
câm bio na oca sião. Fez re fe rên cia ao mer ca do à vis -
ta, à ope ra ção na BM&F, à ope ra ção em fun dos de in -
ves ti men to no ex te ri or e à va ri a ção em tí tu los pú bli cos 
in de xa dos ao câm bio.

No mer ca do à vis ta, o De pu ta do Alo i zio Mer ca -
dan te fez a afir ma ção, aqui re pe ti da pelo Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, de que o Ban co de Bos ton
saía de uma po si ção ven di da para uma po si ção com -
pra da. Mas, no mes mo de po i men to, o De pu ta do Alo i -
zio Mer ca dan te fez ques tão de dar im por tân cia ao
pon to re la ti vo às ope ra ções na BM&F, di zen do que 24 
ban cos ha vi am ga nha do R$10,5 bi lhões em um dia e
lis ta es ses ban cos, en tre os qua is não está o Ban co
de Bos ton. Foi o mes mo em re la ção a tí tu los e a fun -
dos no ex te ri or.

Ago ra não está em dis cus são nem em vo ta ção
aqui o Ban co de Bos ton. O que está em dis cus são e
vo ta ção é a apro va ção de uma pes soa que foi Pre si -
den te do Ban co de Bos ton e ago ra está sen do sub -
me ti da à vo ta ção, de po is, in clu si ve, de ter con cor ri do
a uma ele i ção pelo PSDB, Par ti do do Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros.

No ca pí tu lo do re la tó rio da CPI re fe ren te às ir re -
gu la ri da des que o Ban co Cen tral de tec tou no Ban co
de Bos ton, há uma con clu são que se en ca mi nha para 
o Mi nis té rio Pú bli co, mas acho – aliás, não só eu; tam -
bém o re la tó rio da CPI acha – que se há al gum pro -
ble ma em re la ção à ler de za, à mo ro si da de com que
esse pro ces so de fis ca li za ção foi fe i to, isso é de res -
pon sa bi li da de da atu al di re ção do Ban co Cen tral, pre -
si di do pelo Dr. Armí nio Fra ga, tão elo gi a do na re u nião
de on tem.

Devo re gis trar que a ci ta ção le gal da con clu são
des se ca pí tu lo é a Lei 7.492, que diz o se guin te: “Omi -
tir, re tar dar ou pra ti car, o fun ci o ná rio pú bli co, con tra
dis po si ção ex pres sa de lei, ato de ofí cio ne ces sá rio
ao re gu lar fun ci o na men to”...

E diz mais: “Estra nha o re la tó rio da CPI que o
Ban co Cen tral cons ta tou que ha via ir re gu la ri da des,
mas, to da via, apa ren te men te, não fo ram to ma das
pro vi dên ci as con di zen tes com a in ten ção de co i bir a
prá ti ca”.

Então, o re la tó rio da CPI, ao con trá rio do que foi
dito, não le van ta ques tões nem en fra que ce o in di ca -
do. Na ver da de, le van ta se nões com re la ção à atu al
ges tão do Ban co Cen tral na área de fis ca li za ção. E
que ro lem brar que esse mes mo re la tó rio da CPI, ago -
ra res sus ci ta do, e que cita – e aí in di cia di re ta men te –
pes so as do Ban co Cen tral, foi es que ci do na épo ca da 
vo ta ção da Drª Te re za Gros si.

Mas in sis to: não está em dis cus são aqui o Ban -
co de Bos ton e não está em dis cus são o re la tó rio da
CPI, por que o re la tó rio da CPI, como eu já dis se, no
as pec to re la ti vo a es sas ir re gu la ri da des, que se gun -
do um re la tó rio pre li mi nar do Ban co Cen tral, o Ban co
de Bos ton te ria co me ti do, não fo ram en ca mi nha das,
pos si vel men te, por esta ges tão.

Já que esse era um as sun to tão im por tan te, de -
ve ria ter sido fe i ta uma per gun ta on tem ao Dr. Hen ri -
que de Cam pos Me i rel les: exis tin do hoje pro ces so de
fis ca li za ção do Ban co de Bos ton em cur so, que pos -
tu ra S. Sª ado ta rá na po si ção de Pre si den te do Ban co
Cen tral? Se é uma ques tão tão im por tan te, essa per -
gun ta de ve ria ter sido fe i ta on tem. Te nho cer te za de
que a res pos ta de S. Sª se ria que, in de pen den te men -
te da sua fun ção an te ri or, a ação de fis ca li za ção do
Ban co Cen tral se ria im pes so al, não só quan to ao
Ban co de Bos ton, mas quan to a qual quer ou tra ins ti -
tu i ção fi nan ce i ra. Insis to no que fa lei on tem, que se
está fa zen do sem pre uma com pa ra ção en tre a opo si -
ção atu al e a an te ri or, di zen do-se o se guin te: “Nós, ao
con trá rio do PT, va mos dar um voto de con fi an ça ao
in di ca do”. Então, sa cam todo o dis cur so so bre a in di -
ca ção do nome de Armí nio Fra ga. Só que a his tó ria do 
PT, da Opo si ção e do Ban co Cen tral, em oito anos,
não se li mi tou ao Armí nio Fra ga.

O Se na dor Edu ar do Su plicy vo tou, em 1994, fa -
vo ra vel men te ao nome do Dr. Pér sio Ari da, que tam -
bém ti nha vin cu la ções com o mer ca do fi nan ce i ro. Vo -
ta mos fa vo ra vel men te ao nome do su ces sor do Dr.
Pér sio Ari da, Dr. Gus ta vo Lo yo la, em 1995, que tam -
bém ti nha vin cu la ções com o mer ca do fi nan ce i ro, e
não per gun ta mos se ele iria ou não fis ca li zar com ri -
gor aque las ins ti tu i ções pe las qua is ti nha pas sa do.
Pa re ce que ago ra a dis cus são é so bre o ta ma nho da
ins ti tu i ção, por que aque les em cu jos no mes tam bém
vo ta mos fa vo ra vel men te, do mes mo modo, pas sa ram
por ins ti tu i ções fi nan ce i ras.
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É ver da de que, no caso es pe cí fi co do Dr. Armí -
nio Fra ga, tudo foi mu i to emo ci o nal. Eu, in clu si ve, fiz
ques tão de re gis trar que, das ci ta ções fe i tas on tem
pelo Se na dor Si que i ra Cam pos, S. Exª ci tou ape nas
uma que eu ha via fe i to e que não po de ria fa zer ao Dr.
Hen ri que Me i rel les, por que ele não po de ria ser acu -
sa do de in ves tir no mer ca do fu tu ro por ter sa í do do
Ban co de Bos ton e op ta do, in clu si ve, por re ce ber o
sa lá rio de De pu ta do Fe de ral, me nor até do que o de
Pre si den te do Ban co Cen tral.

Sei que é uma po si ção iso la da a do Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros e que ro di zer que V. Exª, Se na -
dor Ante ro Paes de Bar ros, le van tan do es ses ques ti o -
na men tos, fez uma acu sa ção ao PSDB que eu, em
oito anos, não tive co ra gem de fa zer. A im pres são que 
fica é a se guin te: o ri gor éti co que o PSDB tem – não
na vi são do PSDB, mas na de V. Exª – em re la ção ao
Ban co Cen tral é di fe ren te do ri gor éti co que ele tem
em re la ção às pes so as que ace i ta em seus qua dros.
Foi pú bli co e no tó rio – isso foi pu bli ca do, in clu si ve, em 
to dos os jor na is, e eu, que não faço par te do PSDB,
tam bém acom pa nhei – que o Dr. Hen ri que Me i rel les
es ta va sen do con vi da do para ir para o PSDB. Isso
mu i to pos te ri or men te a esse re la tó rio da CPI, por que
o re la tó rio é de 1999 e S. Sª se fi li ou em 2002, vin do a
ser can di da to.

Por tan to, faço ape nas es sas re fe rên ci as que
con si de ra va im por tan tes a par tir da ma ni fes ta ção do
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Edu ar -
do Du tra, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se -
cre tá rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Edu ar do
Du tra, 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) – Tem a
pa la vra o Se na dor Jef fer son Pe res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, se rei bre ve para jus ti fi car que, como fiz
on tem – aliás, on tem até me re ti rei e não vo tei –, vou
me abs ter, por que en ten do que o Se na do de ve ria ter,
res pon sa vel men te, pe di do in for ma ções ao Ban co
Cen tral, o que não acar re ta ria pro ble ma ne nhum ao
mer ca do; isso é um mito. Acre di ta nis so quem quer se 
tor nar re fém do mer ca do.

Sr. Pre si den te, o que acon te ce ria? O Dr. Armí -
nio Fra ga fi ca ria aí até fe ve re i ro. Acho que se ria mu i to
me lhor para o Ban co Cen tral e para o Bra sil. Por isso,
aguar da ría mos mais um pou co para sa ber mos, de fi -
ni ti va men te, se hou ve in ves ti ga ção e con clu si va a
res pe i to do Ban co Cen tral. Por que não?

Sr. Pre si den te, de qual quer ma ne i ra, há ou tros
mo ti vos para eu não ter dú vi das a res pe i to do Dr. Hen -
ri que Me i rel les. A for ma como ele se ele geu re al men -
te me faz du vi dar da le gi ti mi da de do man da to ao qual
ele aca ba de re nun ci ar. Eu ape nas me de cla ro nos tál -
gi co do tem po em que os Par ti dos de Esquer da es ta -
ri am de nun ci an do à Jus ti ça Ele i to ral o Dr. Hen ri que
Me i rel les, ao in vés de que rer en tre gar-lhe a Pre si dên -
cia do Ban co Cen tral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor José Jor ge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para en ca mi nhar 
a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, se -
rei mu i to bre ve. Ape nas fa rei uma ob ser va ção no sen ti -
do de que, du ran te es ses qua tro anos, aqui, sem pre ou -
vi mos, de di ver sos Mem bros da Opo si ção, in clu si ve do
PT e de ou tros Par ti dos, que o Ban co Cen tral não po de -
ria ser go ver na do por um ban que i ro, pois, se to dos os
in te res ses dos ban que i ros es ta vam no Ban co Cen tral,
ele não po de ria ser go ver na do por um ban que i ro. Vi e -
ram aque las fa mo sas fra ses da “ra po sa to man do con ta
do ga li nhe i ro” etc.

Ago ra, nes te mo men to em que a Opo si ção as -
su me o Go ver no, eles es co lhe ram para Pre si den te do 
Ban co Cen tral não um ban que i ro, mas um su per ban -
que i ro, que pre si diu um ban co in ter na ci o nal, tal vez o
úni co bra si le i ro que já te nha pre si di do um ban co in -
ter na ci o nal. Há mu i tos eco no mis tas no País, in clu si ve 
fi li a dos ao PT, com co nhe ci men to de ca u sa, que não
são ban que i ros e que po de ri am pre si dir o Ban co Cen -
tral para que pu dés se mos ver se, re al men te, um não
ban que i ro po de ria pre si dir me lhor o Ban co Cen tral.

Então, acho que por uma ques tão de co e rên cia
com o dis cur so que foi fe i to aqui, não só con tra Armí -
nio Fra ga, mas du ran te anos e anos, acho que o novo
Go ver no de ve ria in di car qual quer eco no mis ta para o
Ban co Cen tral, não um su per ban que i ro. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or -

dem de ins cri ção, con ce do a pa la vra ao no bre Se na -
dor Edu ar do Su plicy e, em se gui da, ao Se na dor Artur
da Tá vo la.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
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– Sr. Pre si den te, pre fi ro fa lar ao fi nal. Con sul te os de -
ma is Se na do res se que rem fa lar an tes.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul to
se o Se na dor Artur da Tá vo la con cor da com a per mu -
ta, por que o Se na dor Edu ar do Su plicy quer ser o úl ti -
mo a fa lar. Mas que ro di zer que V. Exª, Se na dor Edu -
ar do Su plicy, terá que con sul tar ou tros Se na do res de -
po is. No mo men to, só es tão ins cri tos os Se na do res
Artur da Tá vo la e Ge ral do Melo.

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) –
Com mu i to pra zer. É sem pre um pra zer ou vir o Se na -
dor Edu ar do Su plicy ao fi nal, por que S. Exª sem pre
en ri que ce as nos sas fa las.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na qua li -
da de de Lí der do Go ver no, que ro me con gra tu lar com
o Par ti do dos Tra ba lha do res pela es co lha do Dr. Hen -
ri que de Cam pos Me i rel les, so bre tu do pelo que ouvi
do de po i men to de S. Sª, on tem, na Co mis são. Essa
ma té ria li ga da às ques tões do Ban co de Bos ton de -
vem ter pros se gui men to. Com pre en do pro fun da men -
te a vi gi lân cia do nos so com pa nhe i ro Ante ro Paes de
Bar ros, que tem ra zão nes sa vi gi lân cia, os cu i da dos
do Se na dor Jef fer son Pe res e acho que isso deve cor -
rer pa ra le lo.

No mo men to, ten do em vis ta o novo Go ver no e o 
que dis se o Dr. Hen ri que Me i rel les, essa in di ca ção
me re ce com ple to aca ta men to, por que o in di ca do dis -
se: pri me i ro, que vai hon rar to dos os com pro mis sos;
se gun do, que é fi na li da de da sua ges tão e da po lí ti ca
eco nô mi ca do pró xi mo Go ver no man ter os fun da -
men tos ma cro e co nô mi cos ora em vi gor no Bra sil; ter -
ce i ro, que con si de ra que o au men to de ju ros, em bo ra
in de se já vel por um lado, é a úni ca for ma de con tro lar
sur tos in fla ci o ná ri os den tro de de ter mi na das cir cuns -
tân ci as do mer ca do; quar to, que pos sui uma gran de
con si de ra ção pelo tra ba lho do Dr. Armí nio Fra ga à
fren te do Ban co Cen tral; quin to, per gun ta do por um
Se na dor, que tem pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so o res pe i to por al guém que sou be con du -
zir o País a de ter mi na dos ru mos que o co lo cam no ca -
mi nho na con tem po ra ne i da de e tem, por tan to, a com -
pre en são do me ca nis mo de glo ba li za ção que hoje
en vol ve esse tipo de ati vi da de.

Ora, Sr. Pre si den te, te re mos nós, do Go ver no,
ex clu í da essa par te in ves ti ga ti va, que, a meu ju í zo,
deve ser le va da adi an te, ra zões para ser mos con trá ri -
os? Abso lu ta men te. Assim como o País e o ex te ri or
as sis tem a uma tran si ção de alto ní vel no Bra sil, a
uma ação de ver da de i ro es ta dis ta do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so, as sim como a Na ção vê

que os seus prin ci pa is ad ver sá ri os, tão logo se apro -
xi mam de as su mir o Go ver no, com pre en dem, em pro -
fun di da de, o que vem sen do fe i to no País; com pre en -
dem que a vi são de Esta do – aliás, mu i to bem nar ra da 
hoje no dis cur so de des pe di da do Se na dor José Ser -
ra – que está pos ta em mar cha des de a Cons ti tu in te
de 1988 e re pre sen ta da pela ação do Pre si den te da
Re pú bli ca é a vi são do Esta do não pro du tor, mas do
Esta do in ter me diá rio en tre as re la ções so ci a is.

É mu i to bom per ce ber que isso não será jo ga do
às fe ras. É re con for tan te per ce ber que os prin ci pa is
opo si to res que jo ga ram lama so bre essa ati tu de du -
ran te oito anos – “Des mon te do Esta do!” (a ques tão
da ra po sa); “Per da de so be ra nia!” “Entre ga ao ca pi tal
es tran ge i ro!” “Pro er, di nhe i ro para os ban cos que está 
sen do ti ra do da fome do povo bra si le i ro!” –, que os au -
to res des se dis cur so, com o qual ga nha ram as ele i -
ções, em bre ve pra zo, com acu i da de, com ma tu ri da -
de, com pre en dem que um país, nas cir cuns tân ci as do 
Bra sil, não se faz ape nas de boas idéi as e be las in ten -
ções, mas faz-se de um en ten di men to en tre a re a li da -
de e as in ten ções, en tre o pos sí vel da po lí ti ca e o ne -
ces sá rio – que, em ge ral, é es que ci do.

Ago ra, es ses mes mos ato res acom pa nham, em
pro fun di da de, o ca mi nho aber to pelo Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que quan do, com co ra gem mo ral, foi ca -
paz de im pe dir cer tos gas tos, com enor me des gas te
de na tu re za de po pu la ri da de, que in fe li ci ta ram este
País du ran te tan tos anos, que bran do o Esta do bra si -
le i ro. Foi o ajus te fis cal, foi a Lei da Res pon sa bi li da de
Fis cal, foi o con tro le duro, di fí cil, pe no so, so fri do, às
ve zes até in jus to do Orça men to da Re pú bli ca. Ve mos, 
en tão, a mu dan ça de po si ção do Par ti do que, na ele i -
ção, com ba teu tudo isso e que era de fen di do com cla -
re za pelo can di da to José Ser ra di an te da Na ção.

Pois bem, o Par ti do que na ele i ção ne gou tudo
isso – to dos nós nos lem bra mos: “Va mos mu dar a po -
lí ti ca eco nô mi ca!” “Esta po lí ti ca será ba ni da do País!”
– hoje cai na re a li da de, avan ça, evo lui, en ca mi nha-se
na di re ção de uma ad mi nis tra ção res pon sá vel. E
olha mos tudo isso com enor me es pe ran ça, a es pe -
ran ça de que se pros si ga nes te País essa mar cha na
di re ção de co lo car o Bra sil na con tem po ra ne i da de.

Dou pa ra béns ao Pre si den te Lula por es tar a fa -
zer pu bli ca men te a con fis são de que abriu a sua men -
te para uma evo lu ção, está com pre en den do as com -
ple xi da des do mer ca do fi nan ce i ro in ter na ci o nal e, de
al gu ma ma ne i ra, está de vol ven do ao Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so uma jus ti ça que a Na ção já
lhe co me ça a de vol ver e, em pra zo bre ve, o con sa gra -
rá – como, a se guir nes te ca mi nho, con sa gra rá tam -
bém o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va.
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Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Melo.
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, de po is da in ter ven ção bri lhan te do
Se na dor Artur da Tá vo la, a mi nha pa la vra era dis pen -
sá vel. Qu e ro fa zer ape nas um re gis tro como Lí der da
Ban ca da do PSDB, um re gis tro de res pe i to da Li de -
ran ça do PSDB pela ati tu de de um com pa nhe i ro, o
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, que vai à tri bu na
exer cer le gi ti ma men te o di re i to de ex pres sar o que lhe 
im põe a sua cons ciên cia.

A pro pó si to, que ro di zer que subs cre vo as con -
gra tu la ções ex pres sas pelo Se na dor Artur da Tá vo la
ao Pre si den te Lula, que pro põe ao Se na do Fe de ral o
nome de al guém pre pa ra do como quem mais es te ja
para exer cer, com com pe tên cia e bri lho, a Pre si dên -
cia do Ban co Cen tral no seu Go ver no. De mi nha par -
te, que ro ma ni fes tar a ale gria de ver que há uma gran -
de pos si bi li da de de que o Ban co Cen tral ve nha a ser
en tre gue, após a ges tão do Pre si den te Armí nio Fra -
ga, ao in di ca do pelo Pre si den te Lula.

Sr. Pre si den te, não pos so de i xar de apla u dir o
es for ço in te lec tu al bri lhan te tam bém do Se na dor José 
Edu ar do Du tra. Mas, na ver da de, o que es ta mos ven -
do, mes mo di an te das ten ta ti vas de ex pli ca ção das
con tra di ções, é uma co i sa na tu ral. O Par ti do dos Tra -
ba lha do res co man dou, du ran te to dos es ses anos, a
van guar da das lu tas so ci a is e, como to dos os van -
guar de i ros, pro cu ra va abrir ca mi nho, pou co se im por -
tan do, aqui e ali, com as re gras; pou co se im por tan do, 
aqui e ali, com as nor mas; pou co se im por tan do, aqui
e ali, com a in ter fa ce dos so nhos que pro pa ga va com
a re a li da de.

A re a li da de não era im por tan te. Era fun da men -
tal mo bi li zar as mas sas – o que foi fe i to por um gru po
par ti dá rio que se atri bu iu a ta re fa de sus ten tar a ban -
de i ra da van guar da. Ago ra, a so ci e da de bra si le i ra, as -
sim como esta Casa, deve com pre en der a ver da de i ra
acro ba cia in te lec tu al que é pre ci so fa zer quan do se
sai da po si ção de van guar da para a po si ção de Go -
ver no, pois este pas sa a li dar com a re a li da de.

E é isso, Se na dor José Edu ar do Du tra, que mar -
ca rá, por exem plo, a di fe ren ça en tre a opo si ção que o
meu Par ti do fará ao Go ver no do Pre si den te Lula e a
que o Par ti do dos Tra ba lha do res fez ao Go ver no do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Te re mos de
ser di fe ren tes pelo sim ples fato de que co nhe ce mos a 
re a li da de e es ta mos sa in do de oito anos de con vi vên -
cia com a ges tão pú bli ca e com o exer cí cio do Go ver -

no. Por isso, nun ca po de re mos di zer ao País que o
Pre si den te Lula não dará um sa lá rio mí ni mo de cem
dó la res por que não quer – como se di zia em re la ção
ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que. O Pre si den te ele i -
to não dará esse au men to sim ples men te por não po -
der fazê-lo. Não exi gi re mos que Sua Exce lên cia con -
ce da os cem dó la res, pois esta se ria uma pos tu ra de
opo si ção ir res pon sá vel.

Não es tou di zen do que o PT te nha sido ir res -
pon sá vel, mas que não po de mos agir des se modo,
por que co nhe ce mos a re a li da de. Ago ra, o PT co me ça 
a co nhe cê-la. Qu an do afir má va mos que não era pos -
sí vel re a jus tar sa lá ri os dos ser vi do res pú bli cos e sus -
ten tá va mos que, nes te Go ver no, mais de cem ca te go -
ri as ha vi am tido re a jus tes, éra mos tra ta dos com ga -
lho fa. Há pou cos dias, ouvi o fu tu ro Mi nis tro José Dir -
ceu ale gan do que não se pode co gi tar, ago ra, de re a -
jus te dos ser vi do res, até por que mais de cem ca te go -
ri as ti ve ram seus sa lá ri os re a jus ta dos.

Deve ser com pre en di da a mu dan ça – que exis te 
– de pos tu ra e de en ten di men to dos que jul ga vam que 
um ban que i ro não po de ria ser Pre si den te do Ban co
Cen tral e hoje in di cam um ban que i ro de alta qua li fi ca -
ção e com pe tên cia para o mes mo car go.

Não pre ci sa mos re a vi var a me mó ria do País, re -
pe tin do, em re la ção aos que as su mem o Go ver no,
algo que, de for ma im pi e do sa, se di zia con tra Fer nan -
do Hen ri que Car do so, com pa ran do-se o pen sa men to
do so ció lo go com a ação do Pre si den te. É pre ci so
com pre en der que o Pre si den te tem com pro mis sos
com a vi a bi li za ção do Go ver no e não com o seu pen -
sa men to aca dê mi co, ou com a sua prá ti ca po lí ti ca.
Sua Exce lên cia tem com pro mis sos com a re a li da de. 

Por isso, não que ro di zer que está na hora de fa -
lar mos em re la ção ao PT: es que çam o que eu dis se.
Não fi ca rei di zen do isso, mas bem que é ne ces sá rio
fazê-lo em re la ção a mu i ta co i sa, ou seja, es que cer o
que foi dito. 

Qu e ro di zer, em con clu são, que nes te ins tan te
me sin to mu i to bem como bra si le i ro, como Se na dor
da Re pú bli ca. Qu an do o Pre si den te Armí nio Fra ga foi
sa ba ti na do, não era o Sr. Ge or ge So ros que es ta va
sen do no me a do para o Ban co Cen tral, e se con fun dia 
Armí nio Fra ga com seu an ti go em pre ga dor. Ago ra
tam bém não é o Bank Bos ton que foi sa ba ti na do e em
quem vo ta re mos aqui. 

Por isso, sin to-me mu i to fe liz em di zer que acre -
di to que esta Casa vai con fir mar a in di ca ção que foi
fe i ta. Con gra tu lo-me com o Pre si den te Lula pela es -
co lha que fez e te nho cer te za de que o Ban co Cen tral
es ta rá en tre gue em mu i to boas mãos.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, pela or dem de ins cri ção, com a pa la -
vra o Se na dor Ade mir Andra de e, em se gui da, o Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sem pre que esse
tema vem à Casa, por mais que não que i ra mos nos
ma ni fes tar, ocor re uma ver da de i ra pro vo ca ção. 

A im pres são que se tem, pe los que hoje re pre -
sen tam o atu al Go ver no, é de que o fato de o Pre si -
den te ele i to Luiz Iná cio Lula da Sil va ter es co lhi do um
ho mem ex pe ri en te, um ban que i ro, dá a en ten der que
o tra ba lho e ma ne i ra de agir des te ban que i ro à fren te
do Ban co Cen tral será ab so lu ta men te igual ou uma
con ti nu a ção to tal e ab so lu ta do tra ba lho do Mi nis tro
Ma lan e do atu al Pre si den te Armí nio Fra ga.

Pe las de cla ra ções e evi dên ci as, pos so di zer que 
elas po dem dar ra zão aos que es tão no Go ver no, mas 
nós, da Opo si ção, que por mais de duas dé ca das lu -
ta mos por um Go ver no de mo crá ti co, de mu dan ça, te -
ría mos de vo tar a fa vor da in di ca ção do Pre si den te
Lula, in de pen de de quem seja. Acre di ta mos no Lula,
na sua equi pe e te mos cer te za de que o fu tu ro Pre si -
den te do Ban co Cen tral não fará o mes mo que o Sr.
Armí nio Fra ga ou con du zi rá a po lí ti ca como o Mi nis tro 
Ma lan. 

Sr. Pre si den te, que ro aqui de cla rar o que sem -
pre afir ma mos: a po lí ti ca eco nô mi ca bra si le i ra foi ex -
tre ma men te mal con du zi da, e pos so pro var o que
digo com pou cas pa la vras e nú me ros. 

Lem bro ain da que a ad mi nis tra ção do Sr. Armí -
nio Fra ga – os nú me ros de mons tram – foi uma ca la -
mi da de! E ci ta rei es tes nú me ros aqui. 

Co me ço pela aná li se da po lí ti ca eco nô mi ca da
dé ca da de 80 até o Pre si den te Fer nan do Hen ri que:

Por qua tor ze anos, o su pe rá vit co mer ci al bra si -
le i ro foi da or dem de US$18 bi lhões/ano. Com esse
su pe rá vit, o Go ver no con se guia man ter os seus com -
pro mis sos ex ter nos. Hou ve um úni co pe río do de ex -
ce ção, o de mar ço de 1986 a de zem bro de 1986, à
épo ca do Pla no Cru za do. O dó lar foi pa ri za do com o
cru za do: um dó lar va lia 13,50 cru za dos. Com isso,
hou ve um de crés ci mo nas ex por ta ções, que, em nove 
me ses, ca í ram de 1 bi lhão e 800 para 30 mi lhões, em
de zem bro de 1986. O Pla no Cru za do foi por água
aba i xo, por que não ha via re cur sos para pa gar os
com pro mis sos ex ter nos.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so mu -
dou a es tra té gia. Re al men te, as su miu o Go ver no, cri -
ou o Pla no Real, pa ri zou o dó lar com o real e o que
acon te ceu? E avi sei: vai ha ver dé fi cit na ba lan ça co -
mer ci al. Numa vi a gem com o Pre si den te ao Pará, dis -
se a Sua Exce lên cia: “Pre pa re-se, não ha ve rá re cur so 
na ba lan ça co mer cia.”

Pois bem, por sete anos con se cu ti vos ti ve mos
dé fi cit na ba lan ça co mer ci al; por tan to, fal ta de dó la -
res.

Qual foi a op ção en con tra da pelo Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so para man ter os com pro -
mis sos ex ter nos? Cap tar re cur sos ex ter nos, apli can -
do no Sis te ma Fi nan ce i ro in ter no do País. Com isso,
au men tou a dí vi da pú bli ca in ter na, que era de R$64
bi lhões, para o atu al va lor de qua se R$900 bi lhões.
Um au men to de mais de 14, 15 ve zes o va lor da dí vi -
da pú bli ca in ter na bra si le i ra. Fa zen do o quê? Incen ti -
vou a vin da de di nhe i ro de fora para apli ca ção em
nos so Sis te ma Fi nan ce i ro, ga nhan do ju ros re a is de
12%, 13%. Hou ve épo ca em que os ju ros re a is che ga -
ram ao pa ta mar de 30% ao ano. E cri ou-se esse
mons tro!

O Bra sil pas sou por uma cri se di fí cil. Veio o Sr.
Armí nio Fra ga. Qu an do o Sr. Armí nio Fra ga as su miu o 
Ban co Cen tral, afir mou, aqui nes ta Casa, que a re la -
ção dí vi da/PIB não po de ria ser su pe ri or a 45%. Essa
afir ma ção está nas no tas ta qui grá fi cas da Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos. 

Qu an do as su miu o Ban co Cen tral, a re la ção dí -
vi da/PIB era de 43%. Sa bem quan to está hoje? Apro -
xi ma da men te 66%. Sa bem de quan to era a dí vi da
quan do o Sr. Armí nio Fra ga as su miu? Em tor no de
R$450 bi lhões. Sa bem de quan to é hoje? De R$880
bi lhões. Em três anos, ele pra ti ca men te do brou a dí vi -
da in ter na pú bli ca bra si le i ra. 

As re ser vas cam bi a is, ao as su mir, eram da or -
dem de US$60 bi lhões. Hoje não che gam a US$15 bi -
lhões. O País não cres ceu nes se pe río do, no má xi mo,
1,9%, ao lon go des ses três anos em que pre si diu o
Ban co Cen tral. Cri ou tí tu los vin cu la dos ao dó lar e,
com isso, au men tou ex tra or di na ri a men te a dí vi da,
por que o dó lar, que va lia R$1,30, hoje cor res pon de a
R$3,70. 

Então, como fa lar da com pe tên cia e da ação po -
si ti va de al guém que ad mi nis trou o Ban co Cen tral
des sa for ma? De al guém que du pli cou a dí vi da pú bli -
ca in ter na, que au men tou a re la ção PIB de 46% para
66%? Não é pos sí vel!

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
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O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, per mi ta-me mais um mi nu to.

Ações como essa fa zem com que te nha mos
hoje um su pe rá vit pri má rio mons tru o so. Na épo ca em
que as su miu, o su pe rá vit era 2,75. Hoje se exi ge 3,75, 
são R$60 bi lhões ti ra dos do povo bra si le i ro para pa -
gar ju ros. Pior do que isso, to mam-se R$60 bi lhões do 
povo bra si le i ro to dos os anos, va lor in sa tis fa tó rio para
o pa ga men to dos com pro me ti dos R$100 bi lhões, fal -
tan do R$40 a R$50 bi lhões, todo ano, que se so mam
à dí vi da.

Não há so lu ção, não há cres ci men to, como in -
ves tir, pro gre dir com esse tipo de po lí ti ca. 

Acre di to que o Sr. Me i rel les agi rá de for ma di fe -
ren te, por que, Se na dor Artur da Tá vo la, o Pre si den te
não será Fer nan do Hen ri que Car do so, mas Luiz Iná -
cio Lula da Sil va. Acre di to na ca pa ci da de, na se ri e da -
de, nos bons pro pó si tos e na ação com pe ten te de
Luiz Iná cio Lula da Sil va. Por isso é que es ta mos dan -
do o nos so voto de con fi an ça, vo tan do no seu in di ca -
do, es pe ran do que a po lí ti ca que ve nha a fa zer na
con du ção da nos sa eco no mia seja ra di cal men te con -
trá ria à po lí ti ca do Mi nis tro Pe dro Ma lan e do atu al
Pre si den te do Ban co Cen tral, Armí nio Fra ga.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o ilus tre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT –

RJ. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
não ia usar da pa la vra. Cre io que tudo que ti nha a
di zer dis se on tem na ar güi ção ao Dr. Hen ri que Me i -
rel les, mas os dis cur sos dos Se na do res Artur da
Tá vo la e Ge ral do Melo nos obri ga a vir a esta tri bu -
na e es cla re cer uma sé rie de equí vo cos e de con -
fu sões que pre ten dem iden ti fi car a po lí ti ca eco nô -
mi ca do nos so Go ver no que se ins ta la rá em 1º de
ja ne i ro com a do Go ver no Fer nan do Hen ri que, que 
tem 8 anos de eco no mia es tag na da, de de sem pre -
go, de in jus ti ça so ci al e de di la pi da ção do pa tri mô -
nio pú bli co bra si le i ro.

Cla ro que, no to can te ao ri gor fis cal e ao ri gor
mo ne tá rio para que a in fla ção não vol te aos pa ta -
ma res en lou que ci dos do pas sa do, va mos man ter,
sim, a ori en ta ção se gui da pelo Dr. Fra ga. Acon te ce
que Ban co Cen tral não faz po lí ti ca eco nô mi ca, mas
cu i da da mo e da, da es ta bi li da de mo ne tá ria com a

qual nos com pro me te mos. E va mos man ter esse
com pro mis so.

E o de sen vol vi men to da eco no mia? E a ques -
tão so ci al? E o em pre go? A pre sen ça do Esta do na
eco no mia como ala van ca dor do pro ces so eco nô mi -
co é in dis pen sá vel, é im por tan tís si ma. E o Se nhor
Fer nan do Hen ri que li qui dou a pre sen ça do Esta do,
ven deu as ala van cas mais im por tan tes da eco no -
mia bra si le i ra, como o se tor elé tri co, que aca bou
dan do num ra ci o na men to, num apa gão, como a
Vale do Rio Doce. So brou a Pe tro brás e o BNDES. A 
Pe tro brás, fun ci o nan do como uma em pre sa que
quer o má xi mo lu cro e não uma em pre sa es ta tal
que visa o de sen vol vi men to; so brou o BNDES que
vi rou um ban co de ne gó cio e per deu a ca rac te rís ti -
ca de ban co de de sen vol vi men to.

Então, essa po lí ti ca, esse ve tor im por tan tís si mo
e de ci si vo da po lí ti ca eco nô mi ca vai mu dar, e vai mu -
dar pro fun da men te.

O Go ver no Fer nan do Hen ri que, com aque la
po lí ti ca de câm bio fixo de ân co ra cam bi al, le vou o
País ao de sas tre, es bo ro ou-se todo um se tor imen -
so da in dús tria na ci o nal, com aque las im por ta ções
fa ci li ta das, por uma taxa de câm bio ab so lu ta men te
ri dí cu la e que ele te i ma va em man ter, não obs tan te
toda a gri ta do em pre sa ri a do e da eco no mia para
que o câm bio fos se re vis to. Quer di zer, tudo aqui lo
que ge rou mais da me ta de do de sem pre go de hoje
na eco no mia bra si le i ra vem da que le erro bru tal da
con du ção cam bi al. E isso, Srs. Se na do res, para não 
fa lar na ques tão da dis tri bu i ção de ren da, que vai
mu dar, pro fun da men te, sim.

A con du ção da po lí ti ca so ci al do Go ver no Fer -
nan do Hen ri que foi ab so lu ta men te des pre zí vel, pre -
cá ria, e le vou este País a uma de ses tru tu ra ção so ci al
alar man te que re quer do Go ver no uma aten ção pri o -
ri tá ria da ma i or fir me za.

A po lí ti ca eco nô mi ca mu da rá, sim, Srªs e Srs.
Se na do res, se nho res que nos es cu tam, bra si le i ras e
bra si le i ros que nos es cu tam, e mu da rá pro fun da men -
te. To dos ve rão que mu da rá. Ago ra, é cla ro que a in -
fla ção não re tor na rá àque les pa ta ma res en lou que ci -
dos do pas sa do. Então, o ri gor na po lí ti ca fis cal e na
po lí ti ca será man ti do. A atri bu i ção do Sr. Me i rel les, no
Ban co Cen tral, é essa e é o que fará. Não fará a po lí ti -
ca eco nô mi ca do Go ver no Lula, que será fe i ta por ou -
tras pes so as. Fica a res pon sa bi li da de de quem se
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com pro me teu com uma mu dan ça, e uma mu dan ça
de na tu re za pro fun da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, V. Exª so li ci tou ser o úl ti mo ora dor. A
Mesa pede-lhe que seja bre ve. Há mu i ta ma té ria e o
Ple ná rio quer vo tar. Te mos pra zo para tra ba lhar só até 
o dia 20. Ama nhã, te re mos a di plo ma ção nos Esta -
dos. A Mesa está cum prin do o seu de ver. Os Srs. Se -
na do res são li vres e es ta mos cum prin do o Re gi men -
to. Se pu der mos ser bre ves, será me lhor. Inclu si ve eu, 
pa ran do de fa lar para con ce der a pa la vra ao Se na dor
Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Se na dor Ra mez Te bet, que ro com -
ple men tar a in for ma ção dada pelo Se na dor José
Edu ar do Du tra.

Em ver da de, des de 1991, vo tei em 10 Pre si -
den tes para o Ban co Cen tral. A sa ber: Fran cis co
Gros, em 1991; Gus ta vo Lo yo la, em 1992; Pa u lo
Cé sar Xi me nes, em 1993; Pe dro Ma lan, em 1993;
Pér sio Ari da, em 1994; Gus ta vo Lo yo la, em 1995;
Pa o lo Zag hen, em 1996; Gus ta vo Fran co, em
1997; Fran cis co Lo pes, 1999. Sem pre di zen do
“sim”. O úni co em quem vo tei “não” foi em Armí nio
Fra ga, em 1999, pe las cir cuns tân ci as como foi es -
co lhi do, como veio.

Ontem, o Se na dor Pe dro Si mon dis se-me que,
se fos se hoje, vo ta ria fa vo ra vel men te à in di ca ção do
nome de Armí nio Fra ga. Qu e ro di zer-lhes que mu i tas
ve zes dis cor dei da po lí ti ca eco nô mi ca. No en tan to,
pela ma ne i ra éti ca que con du ziu, pela ma ne i ra como
de ba teu a po lí ti ca eco nô mi ca co nos co, com se ri e da -
de e pro pó si to de acer tar, caso hoje S. Exª vier a ser
in di ca do no va men te, vo ta rei “sim” no nome dele, por -
que a sua pos tu ra éti ca foi cor re ta.

Qu e ro di zer ao Se na dor Ante ro Paes de Bar -
ros que, exa ta men te por que acre di to no pro ce di -
men to que tem ca rac te ri za do a for ma éti ca de con -
du ção da Pre si dên cia do Ban co Cen tral – por que
até o pre sen te mo men to não ti ve mos qual quer in -
for ma ção de pro ce di men to in cor re to –, cre io, sin -
ce ra men te, que, se o Pre si den te Armí nio Fra ga
sou bes se de qual quer ato ou ação in de vi da, ir re -
gu lar que pu des se de sa bo nar o Sr. Hen ri que de
Cam pos Me i rel les, S. Exª in for ma ria a V. Exª, com
ra pi dez, a to dos nós, hoje, que es ta mos to man do
essa de ci são im por tan te.

Sou tes te mu nha, Se na dor Ante ro Paes de Bar -
ros, de que, após a ar güi ção fe i ta on tem à no i te, in clu -
si ve res pon den do as suas in da ga ções, o Sr. Hen ri que 
Me i rel les re ce beu um te le fo ne ma de cum pri men to do
Sr. Armí nio Fra ga. Cre io que se S. Exª sou bes se de al -
gum ato que o de sa bo nas se, cer ta men te iria di zer,
so bre tu do aos Se na do res da Base Par la men tar, que
o Sr. Hen ri que de Cam pos Me i rel les não po de ria con -
du zir o Ban co Cen tral, in di ca do que foi pelo Pre si den -
te Luiz Iná cio Lula da Sil va.

V. Exª bem sabe que nós do Par ti do dos Tra ba -
lha do res so mos ex tre ma men te crí ti cos da idéia que,
em 1996, o Sr. Hen ri que Me i rel les ex ter nou, que se ria 
óti mo se se pri va ti zas sem to dos os ban cos, in clu si ve
es ta du a is e fe de ra is. Na en tre vis ta men ci o na da por V.
Exª, S. Sª ci tou o Ban co do Bra sil. Qu an do sou be da
sua de sig na ção, eu dis se a ele: “O fato de o Pre si den -
te Luiz Iná cio Lula da Sil va tê-lo con vi da do sig ni fi ca
que há afi ni da de de pro pó si tos”. Como Lula tan tas ve -
zes men ci o nou, du ran te sua cam pa nha, que não ad -
mi ti ria a pri va ti za ção seja do Ban co do Bra sil, da Ca i -
xa Eco nô mi ca Fe de ral ou do Ban co do Nor des te, de
ma ne i ra co e ren te e afim com o Pre si den te, ele ex ter -
nou opi nião nes sa di re ção.

Sr. Pre si den te, te nho con vic ção de que, como
prin ci pal au to ri da de mo ne tá ria jun to ao Mi nis tro da
Fa zen da, como uma das pes so as que irá co la bo rar
com toda a equi pe eco nô mi ca, o Sr. Hen ri que Me i rel -
les es ta rá co la bo ran do para que não ape nas o ob je ti -
vo de es ta bi li da de da mo e da e de cres ci men to da
eco no mia seja atin gi do, mas so bre tu do com pa ti bi li za -
rá seus es for ços para que Lula con si ga, con for me de -
cla rou, efe ti va men te er ra di car a fome e a po bre za no
Bra sil, me lho rar a dis tri bu i ção da ren da e con tri bu ir
para que o País te nha uma fase de cres ci men to com
jus ti ça. Por essa ra zão, re co men do for te men te que
vo te mos “sim” em seu nome.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – To das as
Srªs. e Srs. Se na do res ti ve ram opor tu ni da de de se
pro nun ci ar. A Mesa, por li be ra li da de e com pre en den -
do o pro ble ma pes so al de al guns Se na do res, abriu o
pa i nel de vo ta ção.

Per gun to se to dos as Srªs. e Srs. Se na do res já
exer ci ta ram o di re i to de voto. (Pa u sa.) 

Há mais três vo ta ções no mi na is.
Está 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) – Va mos
ao re sul ta do.

Vo ta ram SIM 39 Srs. Se na do res; e NÃO, 12.
Hou ve 01 abs ten ção.
To tal: 52 vo tos.
O nome do Se nhor Hen ri que de Cam pos Me i rel -

les foi apro va 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) – 

PARECER Nº 1.364, DE 2002 
Esco lha de au to ri da de 

(Inclu í do em pa u ta com a aqui es cên cia do Ple ná rio.)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 1.364., 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 353, de 2002 (nº 1.078/2002, na ori -
gem), Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra,
pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me -
te à de li be ra ção do Se na do o nome da Dou -
to ra Anne Eli za beth Nu nes de Oli ve i ra para
re con du ção ao car go de De fen sor Pú bli co –
Ge ral da União, com man da to de dois anos. 

Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pa re cer.
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,
deve 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 exer ci tar
o di re i to de voto.

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta pelo
pa i nel ele trô ni co.)

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.

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

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN) – Eu 
gos ta ria de vo tar a ma té ria do Ban co Cen tral.

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

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN) –
Meu voto é “sim”. (Pa u sa.)

A vo ta ção é se cre ta?
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – É se cre -

ta. Está re gis tra do que V. Exª de se ja vo tar “sim”. O
voto não é com pu ta do, mas é re gis tra do para fins his -
tó ri cos do Se na do Fe de ral.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, por gen ti le za, o mes mo acon te ceu
ocor reu co mi go. Meu voto se cre to é “sim”.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs. e
Srs. Se na do res, es ta mos des li gan do o pa i nel por que
hou ve um erro. (Pa u sa.)

Ago ra, V. Exªs. já po dem vo tar. 

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
vol ta a es cla re cer e a pe dir a aten ção e a con si de ra -
ção das Srªs. e dos Srs. Se na do res por que es ta mos
em pro ces so de vo ta ção no mi nal. Há mais dois pro -
ces sos de vo ta ção no mi nal e ou tras ma té ri as já acor -
da das en tre as Li de ran ças da Casa. Essas ma té ri as
são pa cí fi cas, mas é im por tan te o com pa re ci men to
de V. Exªs. (Pa u sa.)

(Con ti nua a vo ta ção.)

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

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

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, eu gos ta ria de fa zer che gar às mãos de V.
Exª um tra ba lho, qua se que per fe i to, a res pe i to de
Jus ce li no Ku bits check de Oli ve i ra, cha ma do...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, es ta mos em pro ces so de vo ta ção. Eu
não gos ta ria de abrir uma ex ce ção ape sar da gran de
es ti ma que te nho por V. Exª.

Eu gos ta ria de ter mi nar o pro ces so de vo ta ção.
Peço às Srªs e aos Srs. Se na do res que exer ci -

tem o di re i to de voto. Os que não se en con tram no
ple ná rio que ve nham até ele. (Pa u sa.)

Ape sar de ha ver nú me ro, por que a mi nha pre -
sen ça é com pu ta da, en ca re ço às Srªs. e aos Srs. Se -
na do res que ve nham ao ple ná rio. (Pa u sa).

Está 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 38 Srs. Se na do res; e Não, 02.

Hou ve 01 abs ten ção.
To tal: 41 vo tos.
Apro va do o nome da Dou to ra Anne Eli za beth

Nu nes de Oli ve i ra.
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) – 

PARECER Nº 1.365, DE 2002 
Esco lha de au to ri da de

(Inclu í do em pa u ta com a aqui es cên cia das Li de ran ças.) 

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 1.365, 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 368, de 2002 (nº 1.119/2002, na ori -
gem), Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Jú ni -
or, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub -
me te à de li be ra ção do Se na do o nome do
Dou tor Emma no el Pe re i ra para com por o
Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no car go de
Mi nis tro To ga do, em vaga re ser va da a ad vo -
ga do e de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi -
nis tro Almir Paz zi a not to Pin to.

Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com o dis -

pos to no art. 383, in ci so VIII, do Re gi men to Inter no,
deve 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 se cre ta pelo
pa i nel ele trô ni co.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Eu pe di -
ria aos Srs. Lí de res que fi zes sem um ape lo aos Srs. li -
de ra dos para que com pa re ces sem ao ple ná rio, por
gen ti le za. (Pa u sa.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao 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.) – O Lí der do PT
e do Blo co de Opo si ção do PT e PPS pede a to dos os
Se na do res e Srªs Se na do ras que com pa re çam ao
ple ná rio a fim de aten der ao ape lo de to dos vo ta rem.

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) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, a mes -
ma co i sa faz o PMDB, in clu si ve aos Se na do res pre -
sen tes, lem bran do que já pas sou o pe río do da ele i -
ção; não pre ci sa mos mais de dis cus são. Ago ra é voto.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Artur da Tá vo la.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
eu tam bém que ro fa zer esse mes mo ape lo, em nome
do Blo co da qua se Opo si ção, mas ain da Go ver no,
para que to dos ve nham a este ple ná rio, uma vez que
o quo rum está a cair de ma ne i ra sig ni fi ca ti va e é im -
por tan te con clu ir três ou qua tro vo ta ções rá pi das que
nos fal tam. Não será por isso que se de i xa rá de vo tar
ma té ria tão im por tan te no pe núl ti mo ou no an te pe núl -
ti mo, não sei, dia da nos sa pre sen ça aqui.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –

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

a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Melo.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN. Pela

or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ape lo
para os com pa nhe i ros do Blo co PSDB/PPB que fa zem
par te da equi pe de tran si ção para a Opo si ção, para que
eles com pa re çam por que ain da te mos vo ta ção no mi nal
e é ne ces sá ria a pre sen ça de to dos no ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res vou en cer rar o pro ces so de vo ta ção
por que, com mi nha pre sen ça, há nú me ro.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

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

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB tam bém con cla ma to dos os seus
mem bros a com pa re ce rem ao ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Agra de -
ço a V. Exª, Se na dor.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 37 Srs. Se na do res; e NÃO 3.

Hou ve uma abs ten ção.
To tal: 41 vo tos.
Apro va do o nome do Dou tor Emma no el Pe re 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) – 

MENSAGEM Nº 364, DE 2002
Che fe de mis são di plo má ti ca

(Inclu í do em pa u ta com a aqui es cên cia das Li de ran ças.) 

Men sa gem nº 364, de 2002 (nº
1.114/2002, na ori gem) que sub me te à
apre ci a ção do Se na do Fe de ral o nome do
Se nhor Ro nal do Mota Sar den berg , 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, Re pre sen tan te Per ma nen te
do Bra sil jun to às Na ções Uni das.

O Pa re cer nº 1.373, de 2002 – CRE é fa vo rá vel.
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 pelo

sis te ma ele trô ni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar. 

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta pelo
pa i nel ele trô ni co.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sras. e
Srs. Se na do res, es ta mos es pe ran do al can çar nú me -
ro para en cer rar o pro ces so de vo ta ção. Já te mos 40
Se na do res, 41 com o Pre si den te. Se al guém qui ser,
ain da po de rá vo tar para al can çar mos 41, mas há nú -
me ro.

Vou en cer rar o pro ces so de vo ta ção, pois a mi -
nha pre sen ça a ga ran te. (Pa u sa.)

Ago ra al can ça mos 41 pre sen ças, in de pen den -
te men te da mi nha. Aca ba de che gar o Se na dor Edu -
ar do Su plicy.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vou pro -
cla mar o re sul ta do.

Vo ta ram SIM 40 Srs. Se na do res; e NÃO 2.
Não hou ve abs ten ções.
To tal de vo tos: 42.

Apro va do o nome do Se nhor Ro nal do Mota Sar -
den berg.

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) – A Pre si -
dên cia re ti ra de pa u ta as ma té ri as cons tan tes dos
itens 5 a 8, por ne ces si ta rem de quo rum qua li fi ca do.

São os se guin tes os itens re ti ra dos:

 – 7 – 

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 21, DE 2001

(Vo ta ção no mi nal)
(Inver são de pa u ta, nos ter mos do Re que ri men to 
nº 754, de 2002, lido e apro va do an te ri or men te.)

Vo ta ção, 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.

 – 5 – 

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 8, DE 1995

(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 8, de 1995, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ge ral do Melo, que dá
nova re da ção ao in ci so X do § 2º do ar ti go 155 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (isen ção de ICMS), ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs
– 205, de 1998, de Ple ná rio, Re la tor: Se na dor

Espe ri dião Amin, em subs ti tu i ção à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia; e

– 486, de 2001, da Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos (em au diên cia, nos ter mos do Re que ri men to 
nº 324, de 1998), Re la tor: Se na dor Jef fer son Pe res.

 – 6 – 

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 16, DE 2002

(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 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 (des ti na 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
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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.

A ma té ria cons tou a Ordem do Dia da ses são
De li be ra ti va Ordi ná ria de 11 do cor ren te, quan do foi
re ti ra da de pa u ta por fal ta de quo rum qua li fi ca do.

 – 8 – 

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 de 16 do cor ren te, quan do foi re -
ti ra da de pa u ta por fal ta de quo rum qua li fi ca do.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 246, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 246, de 2002 (nº
1.254/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Rá dio Som da Ter ra 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 Alta Flo res ta, Esta -
do de Mato Gros so, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 751, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

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 246, DE 2002

(Nº 1.254/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Rá dio Som da Ter ra 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 Alta Flo -
res ta, Esta do de Mato Gros so.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 795, de 28 de de zem bro de 2000, que ou tor ga 
per mis são à Rá dio Som da Ter ra 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 Alta Flo res ta, Esta do de Mato Gros so.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

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

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 38, DE 2000

Se gun da ses são de dis cus são, em
pri me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 38, de 2000, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Tião Vi a na, 
que dá nova re da ção ao § 2º do art. 55 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, para exi gir voto os -
ten si vo no caso de per da de man da to de
De pu ta do e Se na dor nas hi pó te ses dos
in ci sos I, II e VI do ca put do mes mo ar ti -
go, ten do

Pa re cer sob nº 1.437, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor José Edu ar do Du tra,
fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus são.
Dis cus são em con jun to da Pro pos ta e da Emen -

da nº 1 da CCJ – Subs ti tu ti vo. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia de ama nhã para pros se -
gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:
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REQUERIMENTO N.º 756, DE 2002

Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,
in ci so “II”, do Re gi men to Inter no, para o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo Nº 690, de 2002, que apro va as
Con tas pres ta das pelo Pre si den te da Re pú bli ca, re la -
ti vas ao exer cí cio fi nan ce i ro de 1999.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2002. –
Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ge ral do Melo –
Re nan Ca lhe i ros.

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.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 690, DE 2002

(Inclu í do em pa u ta, nos ter mos do Re que ri men to nº
756, de 2002, lido e apro va do nes ta opor tu ni da de.)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 690, de 2002
(apre sen tan do como con clu são dos Pa re ce -
res nºs 161 e 165, de 2001–CN, da Co mis -
são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos
e Fis ca li za ção, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi -
nhe i ro), que apro va, com res sal vas, as Con -
tas pres ta das pelo Pre si den te da Re pú bli ca, 
re la ti vas ao exer cí cio fi nan ce i ro de 1999. 

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 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 690,
de 2002, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.374,DE 2002
(Co mis são Diretora)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 690, de 2002.

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 690, de 2002,
que apro va, com res sal vas, as Con tas pres ta das pelo
Pre si den te da Re pú bli ca, re la ti vas ao exer cí cio fi nan -
ce i ro de 1999.

Sala de Re u niões, 18 de de zem bro de 2002,–
Ra mez Te bet – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio
Car los Va la da res – Mo za ril do Ca val can ti – Car los
Wil son

ANEXO AO PARECER Nº 1.374, DE 2002.

Apro va, com res sal vas, as Con tas
pres ta das pelo Pre si den te da Re pú bli ca,
re la ti vas ao exer cí cio fi nan ce i ro de 1999.

O CONGRESSO NACIONAL de cre ta:
Art. 1º As Con tas pres ta das pelo Pre si den te da

Re pú bli ca re fe ren tes ao exer cí cio fi nan ce i ro de 1999,
de acor do com o in ci so IX do art. 49 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, são apro va das com as se guin tes res sal vas:

I – não foi cum pri da a de ter mi na ção con ti da no
art. 4º do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si -
tó ri as, re fe ren te à apli ca ção dos re cur sos mí ni mos de
ir ri ga ção na Re gião Cen tro-Oes te;

II – a Cia. Do cas do Esta do de São Pa u lo e a Da -
ta mec S/A re a li za ram des pe sas com in ves ti men tos
em va lo res que ex ce de ram ao au to ri za do para o exer -
cí cio.

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 a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a 
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:
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REQUERIMENTO N.º 757, DE 2002

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 112, de 2002, que “Dis -
põe so bre a con ces são de sub ven ção eco nô mi ca à 
aqui si ção de ve í cu los au to mo to res mo vi dos a ál co -
ol etí li co hi dra ta do car bu ran te e dá ou tras pro vi -
dên ci as”.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2002. –
Ro me ro Jucá – Ge ral do Melo – Re nan Ca lhe i ros –
Ro meu Tuma.

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 per -
ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da ma té ria.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 112, DE 2002
(Inclu í do em pa u ta, nos ter mos do Re que ri men to nº
757, de 2002, lido e apro va do nes ta opor tu ni da de.)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 112, de
2002 (nº 7.189/2002, na Casa de ori gem),
de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que dis põe so bre a con ces são de sub ven -
ção eco nô mi ca à aqui si ção de ve í cu los au -
to mo to res mo vi dos a ál co ol etí li co hi dra ta do
car bu ran te e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pa re cer nº 1.375, de 2002 – CÃE é fa vo rá vel.

É o se guin te o pa re cer:

PARECER Nº 1.375, DE 2002

De Plenário, em subs ti tu i ção ã Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, so bre
o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 112, de
2002 (nº 7.189/02. na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que dis põe so bre a con ces são de
sub ven ção eco nô mi ca à aqui si ção de ve -
í cu los au to mo to res mo vi dos a ál co ol etí -
li co hi dra ta do car bu ran te e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

Foi en ca mi nha do para apre ci a ção pela Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do Fe de ral, o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 112, de 2002 (nº
7.189/2002 na Câ ma ra dos De pu ta dos), de ini ci a ti va

do Po der Exe cu ti vo, que tem por fi na li da de pro mo ver
a re du ção das emis sões de ga ses ca u sa do res de efe -
i to es tu fa re sul tan te da com bus tão de ga so li na. Para
tan to, con ce de urna sub ven ção à aqui si ção de ve í cu -
los au to mo to res mo vi dos a ál co ol etí li co hi dra ta do
car bu ran te.

A sub ven ção a ser con ce di da terá va lor uni tá rio
de R$1.000,00 (mil re a is) e to ma rá a for ma de aba ti -
men to in ci den te so bre o pre ço de ven da do au to mó -
vel no ato da aqui si ção. A sub ven ção terá du ra ção de
até três anos, con ta dos a par tir de 1º de ja ne i ro de
2003, ou até que se atin ja o acrés ci mo de cem mil no -
vos ve í cu los mo vi dos a ál co ol.

Só fa rão jus à sub ven ção pes so as ju rí di cas
de di re i to pri va do que ad qui ri rem ve í cu los au to mo -
to res mo vi dos a ál co ol para uso de trans por te de
mer ca do ri as e de pas sa ge i ros, ou para lo ca ção, e
os ór gãos e en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca
Fe de ral, do Dis tri to Fe de ral, dos Esta dos e dos
Mu ni cí pi os.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o Pro je to foi apro va -
do pela Co mis são de Eco no mia, Indús tria, Co mér cio
e Tu ris mo, de Fi nan ças e Tri bu ta ção, e de Cons ti tu i -
ção e Jus ti ça.

No pra zo re gi men tal pró prio não fo ram apre sen -
ta das emen das ao pro je to de lei.

II – Aná li se

O pro je to é de in ques ti o ná vel mé ri to pois, ao
con tri bu ir para a re du ção das emis sões de ga ses,
com ba te o efe i to es tu fa, e traz inú me ros be ne fí ci os 
para a at mos fe ra de nos so País. Além dis so, a ado -
ção de me di das de pre ven ção des se tipo cre den -
cia o Bra sil a re ce ber re cur sos in ter na ci o na is para
uti li za ção em pro je tos am bi en ta is. O pre sen te pro -
je to deve ser vis to como uma ação ple na men te
com pa tí vel com os me ca nis mos e ob je ti vos apro -
va dos em Qu i o to.

Por ou tro lado, a sub ven ção aos au to mó ve is no -
vos mo vi dos a ál co ol pode re pre sen tar sig ni fi ca ti vo
im pul so na re to ma da da pro du ção de mo to res que
usam essa tec no lo gia bra si le i ra.

III – Voto

Em face dos be ne fí ci os que o pro je to cer ta men -
te acar re ta rá, opi na mos fa vo ra vel men te à apro va ção
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 112, de 2002.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Ro me ro Jucá, Re la tor.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia es cla re ce que po de rão ser ofe re ci das emen -
das à pro po si ção até o en cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, de cla ro en -

cer ra da a dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -

ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à san ção.
É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 112, DE 2002
(Nº 7.189/2002, na Casa de Ori gens)

Dis põe so bre a con ces são de Sub -
ven ção eco nô mi ca à aqui si ção de ve í cu -
los au to mo to res mo vi dos a ál co ol etí li co
hi dra ta do car bu ran te e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

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

Art. 1º Fica au to ri za da à con ces são de sub ven -
ção eco nô mi ca à aqui si ção de ve í cu los au to mo to res
mo vi dos a ál co ol etí li co hi dra ta do car bu ran te, com a
fi na li da de de pro mo ver a re du ção da emis são de ga -
ses ca u sa do res de efe i to es tu fa re sul tan tes da com -
bus tão da ga so li na, pelo au men to da par ti ci pa ção de
ve í cu los a ál co ol na fro ta na ci o nal.

Art. 2º A sub ven ção de que tra ta esta lei terá du -
ra ção de até três anos, con ta dos a par tir de 1º de ja -
ne i ro de 2003, ou até que se atin ja o acrés ci mo de
cem mil no vos ve í cu los mo vi dos a ál co ol.

§ 1º Será de R$1.000,00 (mil re a is) o va lor uni tá -
rio da sub ven ção à com pra do ve í cu lo novo a ál co ol,
con ce di da na for ma de aba ti men to in ci den te so bre o
pre ço de ven da do bem no ato da aqui si ção.

§ 2º Te rão aces so à sub ven ção pes so as ju rí di -
cas de di re i to pri va do que ad qui ri rem ve í cu los au to -
mo to res mo vi dos a ál co ol etí li co hi dra ta do car bu ran te
no vos para uso em trans por te de mer ca do ri as e de
pas sa ge i ros, ou para lo ca ção, e os ór gãos e en ti da -
des da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, do Dis tri to Fe -
de ral, dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os. aten di das as exi -
gên ci as pre vis tas cm re gu la men to.

§ 3º O não-cum pri men to das exi gên ci as de que
tra ta o § 2º im pli ca rá a de vo lu ção da sub ven ção re ce -
bi da, na for ma do re gu la men to.

Art. 3º A sub ven ção de que tra ta esta lei será
cus te a da com re cur sos do Te sou ro Na ci o nal e re cur -

sos re ce bi dos do ex te ri or, in clu si ve do a ções, de cor -
ren tes de com pen sa ções fi nan ce i ras pela re du ção de 
emis sões nos ter mos do Pro to co lo de Qu i e to a Con -
ven ção-Qu a dro das Na ções Uni das so bre Mu dan ça
do Cli ma, apro va do pelo De cre to Le gis la ti vo nº 144,
de 20 de ju nho de 2002.

§ 1º Os re cur sos do Te sou ro Na ci o nal, no va lor
de RS25.000.000.00 (vin te e cin co mi lhões de re a is),
se rão alo ca dos na pro pos ta or ça men tá ria para o ano
de 2003 na tur ma de do ta ção es pe cí fi ca ao Mi nis té rio
do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or.

§ 2º No de cor rer do exer cí cio fi nan ce i ro de
2003, a do ta ção pre vis ta no § 1º po de rá ser su ple -
men ta da caso se jam dis po ni bi li za dos os re cur sos ex -
ter nos men ci o na dos no ca put des te ar ti go.

§ 3º Nos exer cí ci os pos te ri o res a 2003, a con -
ces são da sub ven ção eco nô mi ca fica con di ci o na da
ao in gres so dos re cur sos ex ter nos ou a exis tên cia de
re cur sos or ça men tá ri os para essa fi na li da de.

Art. 4º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a:

I – es ta be le cer os pro ce di men tos para a apro va ção 
das ações de que tra ta o art. 1º e de pro je tos pre vis tos na
alí nea a do pa rá gra fo 5º do ar ti go 12 – Me ca nis mo de 
De sen vol vi men to Lim po – do Pro to co lo de Qu i o to;

II – ela bo rar pro pos ta de or ça men to para uti li za -
ção dos re cur sos fi nan ce i ros ori un dos do ex te ri or no
âm bi to do Pro gra ma de Mu dan ças Cli má ti cas;

III – fis ca li zar a apli ca ção dos re cur sos des ti na -
dos à sub ven ção eco nô mi ca de que tra ta esta lei:

IV – ela bo rar pro pos ta de or ça men to para a apli -
ca ção da sub ven ção ora ins ti tu í da; e

V – fi xar cri té ri os e pri o ri da des para con ces são
da sub ven ção.

Art. 5º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá o
dis pos to nes ta lei, no pra zo de ses sen ta dias, con -
ta dos da sua pu bli ca ção, in clu si ve de fi nin do as pri -
o ri da des e me ca nis mos a se rem uti li za dos na con -
ces são da sub ven ção, bem como para a so li ci ta -
ção da cer ti fi ca ção da re du ção de emis sões jun to
às en ti da des in ter na ci o na is com pe ten tes do Pro -
to co lo de Qu i e to.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:
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REQUERIMENTO Nº 758, DE 2002

Re que re mos, com base no art.
336, II, do Re gi men to Inter no do Se na -
do Fe de ral, ur gên cia para a tra mi ta ção 
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo Nº.
771, de 2002 (nº 2.660, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que dis põe so -
bre a re mu ne ra ção dos mem bros do
Con gres so Na ci o nal para a 52ª. (qüin -
qua gé si ma se gun da) Le gis la tu ra.

Sala das Ses sões, 18 de de zem bro de 2002. –
Ro me ro Jucá – PSDB, Na bor Ju ni or – PMDB, José
Agri pi no – PFL, Car los Pa tro cí nio – PTB, Be ní cio
Sam pa io – PPB, Anto nio Car los Va la da res – PSB.

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 per -
ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item :

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 771, DE 2002

(Inclu í do em pa u ta, nos ter mos do Re que ri men to nº
758, de 2002, lido e apro va do nes ta opor tu ni da de.)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 771, de 2002, (nº
2.660/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que dis põe so bre a re mu ne ra ção dos mem -
bros do Con gres so Na ci o nal du ran te a 52ª
Le gis la tu ra. 

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.)

Com a pa la vra o Se na dor Na bor Jú ni or para
pro fe rir pa re cer.

PARECER Nº 1.376, DE 2002

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Para
emi tir pa re cer.) – Sr. Pre si den te, este Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo foi apro va do na Câ ma ra dos
De pu ta dos com a anuên cia da ma i o ria das Li de -
ran ças da que la Casa. Por essa ra zão, tam bém sou 

fa vo rá vel a que a ma té ria seja apro va da no Se na do
Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de rão ser ofe re -
ci das emen das à pro po si ção até o en cer ra men to da
dis cus são.

O pa re cer é fa vo rá vel.
Com ple ta da a ins tru ção da ma té ria, pas sa-se à

dis cus são do pro je to, em tur no úni co.
Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -

ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 771, DE 2002

(Nº 2.660/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Dis põe so bre a re mu ne ra ção dos
mem bros do Con gres so Na ci o nal du ran -
te a 52ª Le gis la tu ra.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Até que seja apro va da a lei de ini ci a ti va

con jun ta de que tra ta o art. 48, XV, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, a re mu ne ra ção dos Mem bros do Con gres so
Na ci o nal cor res pon de rá à ma i or re mu ne ra ção per ce -
bi da, a qual quer tí tu lo, por Mi nis tro do Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral, in clu í das as re la ti vas ao exer cí cio de ou -
tras atri bu i ções cons ti tu ci o na is, e se cons ti tu i rá de
sub sí dio fixo, va riá vel e adi ci o nal.

§ 1º Na apli ca ção do dis pos to no ca put, fi cam
man ti dos os cri té ri os de pa ga men to e a pro por ção
en tre sub sí di os fi xos e va riá ve is e adi ci o nal fi xa da
pelo De cre to Le gis la ti vo nº 7, de 1995, cuja vi gên -
cia foi pror ro ga da pelo De cre to Le gis la ti vo nº  7, de 
1999.

§ 2º As Me sas do Se na do Fe de ral e da Câ ma ra
dos De pu ta dos re gu la rão, em ato con jun to, a apli ca -
ção des te De cre to Le gis la ti vo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos fi nan -
ce i ros a par tir de 1º de fe ve re i ro de 2003.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, há vá ri os pro je tos de de cre to le gis la -
ti vo, to dos re fe ren tes a ra di o di fu são. Vou anun ci ar os
nú me ros e, com a con cor dân cia das Li de ran ças e do
Ple ná rio, vou sub me ter as se guin tes ma té ri as à vo ta -
ção: Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo: 230, 312, 316,
330, 335, 338, 340, 341, 344, 346, 347 e 352, to dos
de 2002. (Pa u sa.)

Como to dos as Li de ran ças es tão de acor do,
pas sa mos à apre ci a ção das ma té ri as.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 230, DE 2002

(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 Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 230, de 2002,
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 – RN, ten do Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 
1.167, de 2002, da Co mis são de Edu ca ção, 
Re la to ra: Se na do ra Ma ri na Sil va.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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 230, DE 2002

(Nº 1.198/2001, 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 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.

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 481, de 14 de agos to de 2000, 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, 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 Cruz, 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) – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 312, DE 2002

(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 Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 312, de
2002, 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 – RN, ten do Pa re cer
fa vo rá vel, sob nº 1.169, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra 
Ma ri na Sil va. 

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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 312, DE 2002

(Nº 1.553/2001, 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 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.

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 38, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
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Asso ci a ção Assis ten ci al Cul tu ral Pa dre Deó cli des 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
Aca ri, 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) – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 316, DE 2002

(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 Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 316, de
2002, 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 –
SC, ten do Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.170, 
de 2002, da Co mis são de Edu ca ção, re la -
tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner.

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 316, DE 2002

(Nº 1.607/2002, 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, 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.

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 808, de 28 de de zem bro de 2000, 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, 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 Jo in vil le, 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) – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 330, DE 2002

(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 Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 330, 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 – SC, ten do Pa re cer 
fa vo rá vel, sob nº 1.172, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Ca sil do Mal da ner.

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  330, DE 2002

(Nº 1.548/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos) 

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de 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.

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 472, de 14 de agos to de 2000, 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, 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 Urus san ga, 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) – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 335, DE 2002

(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 Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 335, de 2002,
que au to ri za a Asso ci a ção de Co mu ni ca -
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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 – SC,
ten do Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.173, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ca sil do Mal da ner.

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 335, DE 2002

(Nº 1.262/2001, 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 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.

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 739, de 12 de de zem bro de 2000, 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, por três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Cam po Ale gre, 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) – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 338, DE 2002

(Inclu í do em pa u ta com
qui es cên cia do Ple ná rio.)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 338, de
2002, que au to ri za a Ação So ci al “Be ne -
di ta Bar bo sa dos San tos” de Bom Je sus
– PI / Asso ci a ção de Ra di o di fu são 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 Bom Je sus –
PI, ten do Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 999,

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 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 338, DE 2002

(Nº 1.317/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a ASBOM –
Ação So ci al “Be ne di ta Bar bo sa Dos San -
tos” de Bom Je sus  – PI (Asso ci a ção de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria  –
ARCOM)/RCBJ  – Rá dio Co mu ni tá ria Bom
Je sus FM  – Bom Je sus/PI 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 Je sus, 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 212, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a
ASBOM  – Ação So ci al “Be ne di ta Bar bo sa dos San tos” 
de Bom Je sus – PI (Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria  – ARCOM) /RCBJ  – Rá dio Co mu ni tá ria
Bom Je sus FM  – Bom Je sus/PI 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 Je sus, 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) – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 340, DE 2002

(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 Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 340, de
2002, que au to ri za a Asso ci a ção de De -
sen vol vi men to Co mu ni tá rio do Mor ro do
Cha péu do Pi a uí – ADECOM, 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 Mor ro do Cha péu do Pi a uí,
Esta do do Pi a uí, ten do Pa re cer fa vo rá vel,
sob nº 1.000, 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 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 340, DE 2002

(Nº 1.456/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio
do Mor ro do Cha péu do Pi a uí  – ADECOM 
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 do Cha péu do
Pi a uí, Esta do do Pi a uí.  

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 735, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za 
a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio do
Mor ro do Cha péu do Pi a uí  – ADECOM 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 Mor ro do Cha -
péu do Pi a uí, Esta do do Pi a uí.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 341, DE 2002

(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 Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 341, de
2002, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Ra di o di fu são Sou sen 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 Sou za – PB, ten do Pa re cer
fa vo rá vel, sob nº 1.085, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Ney Su as su na. 

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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 341, DE 2002

(Nº 1.463/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Sou -
sen se  – ACRS a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Sou za, 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 736, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za 
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Sou sen -
se  – ACRS 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 Sou za, Esta do da Pa ra í ba.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 344, DE 2002

(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 Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 344, de
2002, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral e Edu ca ti -
va a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Gu ar da Mor – MG, 
ten do Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.001, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: 
Se na dor Arlin do Por to. 
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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 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 344, DE 2002

(Nº 1.469/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Cul tu -
ral e Edu ca ti va a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Gu -
ar da Mor, 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 47, 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 de Ra di o di fu são Cul tu ral e
Edu ca ti va a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Gu ar da Mor, 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) – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 346, DE 2002

(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 Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 346, de
2002, que au to ri za a Asso ci a ção dos Mo -
ra do res do Ba ir ro do Ro sá 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 Na za re no – MG, ten do Pa re cer
fa vo rá vel, sob nº 1.086, 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 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 346, DE 2002

(Nº 1.473/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção dos Mo ra do res do Ba ir ro Ro sá 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 Na za re no, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 39, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Ba ir ro Ro sá 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 Na za -
re no, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 347, DE 2002

(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 Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 347, de
2002, que au to ri za a Asso ci a ção dos
Ami gos do Bre jo das Almas a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Fran cis co de Sá – MG, ten do
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.003, 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 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.
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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 347, DE 2002

(Nº 1.474/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção dos Ami gos da Cul tu ra do Bre jo
das Almas a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Fran cis -
co Sá, 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 43, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção dos Ami gos da Cul tu ra do Bre jo das
Almas 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 Fran cis co Sá, 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) – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 352, DE 2002

(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 Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 352, de
2002, que au to ri za a Asso ci a ção dos
Ami gos da Cul tu ra de Co li nas 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 li nas – MA, ten do Pa re cer
fa vo rá vel, sob nº 1.089, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Gil vam Bor ges.

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 352, DE 2002

(Nº 1.126/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção dos Ami gos da Cul tu ra de Co li -
nas 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 li nas, 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 500, de 23 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção dos Ami gos da Cul tu ra de Co li nas 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 li -
nas, 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.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, faço um ape lo a V. Exª para que co lo que em vo ta -
ção um re que ri men to en tre gue à Mesa hoje, as si na do 
pe los Se na do res Ro me ro Jucá, Edu ar do Su plicy,
José Agri pi no e Re nan Ca lhe i ros, re fe ren te ao Pro je to 
de Lei do Se na do nº 133, de mi nha au to ria.

Tra ta-se de uma re i vin di ca ção na ci o nal e in ter -
na ci o nal do mo vi men to das mu lhe res no que se re fe re 
à ques tão de fi nan ci a men tos ha bi ta ci o na is em be ne -
fí cio da mu lher che fe de fa mí lia.

Qu e re mos que o Re gi men to seja sem pre cum -
pri do. Pri me i ra men te, este pro je to, pelo con sen so de
to das as Li de ran ças – V. Exª tem co nhe ci men to da si -
tu a ção –, foi in clu í do na pa u ta ex tra des ta se ma na.
Entre tan to, vá ri as Co mis sões se re u ni ram du ran te a
se ma na, e não hou ve quo rum su fi ci en te para vo ta -
ção do re fe ri do pro je to na Co mis são de Assun tos So -
ci a is, pre si di da pelo ilus tre Se na dor Ro meu Tuma,
que con vo cou to dos os mem bros para a re u nião, em -
bo ra haja uma ma ni fes ta ção qua se unâ ni me pela
apro va ção. Espe ro, en tão, que não seja a le tra fria do
Re gi men to Inter no que im pe ça o de se jo des te Ple ná -
rio e das Li de ran ças de vo tar mos. 

É o ape lo que faço a V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na do -
ra Emi lia Fer nan des, não que ro mais en trar em dis -
cus são. Escla re ço que a ma té ria é im por tan te, V. Exª
tem ra zão. A so li ci ta ção é jus ta, mas fere fron tal men te 
o Re gi men to Inter no. Pedi a V. Exª que me des se pra -
zo até ama nhã para en con trar uma so lu ção. 

Qu e ro vo tar a ma té ria, mas ela é ter mi na ti va em
Co mis são. Esse pre ce den te se ria mu i to for te, Se na -
do ra Emi lia Fer nan des. Va mos de ci dir o que fa re mos
até ama nhã.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Estou ape lan do a V. Exª que ana li se – sei que V. Exª
o fará – exa ta men te por que se tra ta de pa u ta ex tra, de 
ex cep ci o na li da de, de con sen so das Li de ran ças e de
en cer ra men to de uma Le gis la tu ra. No en tan to, esse
ple i to em nada con tra ria o que as Li de ran ças e o Ple -
ná rio de se jam.

Agra de ço a V. Exª a aten ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na do -

ra Emi lia Fer nan des, bus ca re mos uma so lu ção para
essa ques tão. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia re ce beu o Ofí cio nº 957, de 17 de de zem bro
de 2002, do 1º Se cre tá rio da Câ ma ra dos De pu ta dos,
sub me ten do à apre ci a ção do Se na do Fe de ral, nos
ter mos 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, a Me -
di da Pro vi só ria nº 74, de 2002, que al te ra a Lei nº
7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990, para as se gu rar o pa -
ga men to de se gu ro-de sem pre go ao tra ba lha dor res -
ga ta do da con di ção aná lo ga à de es cra vo.

É o se gui ne o ofí cio re ce bi do:

PS-GSE/957/02

Bra sí lia, 17 de de zem 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, a in -
clu sa Me di da Pro vi só ria nº 74, de 2002, do Po der
Exe cu ti vo, que “Alte ra a Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro
de 1990, para as se gu rar o pa ga men to de se gu ro-de -
sem pre go ao tra ba lha dor res ga ta do da con di ção aná -
lo ga à de es cra vo.”, 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.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 74, DE 2002

Alte ra a Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro 
de 1990, para as se gu rar o pa ga men to de
se gu ro-de sem pre go ao tra ba lha dor res ga -
ta do da con di ção aná lo ga à de es cra vo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro

de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 2º ...................................................
I – pro ver as sis tên cia fi nan ce i ra tem po -

rá ria ao tra ba lha dor de sem pre ga do em vir tu -
de de dis pen sa sem jus ta ca u sa, in clu si ve a
in di re ta, e ao tra ba lha dor com pro va da men te
res ga ta do de re gi me de tra ba lho for ça do ou
da con di ção aná lo ga à de es cra vo;

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

Art. 2º A Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990,
pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 2ºC:

“Art. 2ºC O tra ba lha dor que vier a ser
iden ti fi ca do como sub me ti do a re gi me de
tra ba lho for ça do ou re du zi do a con di ção
aná lo ga à de es cra vo, em de cor rên cia de
ação de fis ca li za ção do Mi nis té rio do Tra ba -
lho e Empre go, será des sa si tu a ção res ga -
ta do e terá di re i to à per cep ção de três par -
ce las de se gu ro – de sem pre go no va lor de
um sa lá rio mí ni mo cada, con for me o dis pos -
to no § 2º des te ar ti go.

§ 1º O tra ba lha dor res ga ta do nos ter -
mos do ca put des te ar ti go será en ca mi nha -
do, pelo Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go,
para qua li fi ca ção pro fis si o nal e re co lo ca ção
no mer ca do de tra ba lho, por meio do Sis te ma
Na ci o nal de Empre go – SINE, na for ma es ta -
be le ci da pelo Con se lho De li be ra ti vo do Fun do 
de Ampa ro ao Tra ba lha dor  – CODE FAT.

§ 2º Ca be rá ao CODEFAT, por pro pos -
ta do Mi nis tro de Esta do do Tra ba lho e
Empre go, es ta be le cer os pro ce di men tos ne -
ces sá ri os ao re ce bi men to do be ne fí cio pre -
vis to no ca put des te ar ti go, ob ser va dos os
res pec ti vos li mi tes de com pro me ti men to dos 
re cur sos do FAT, fi can do ve da do ao mes mo
tra ba lha dor o re ce bi men to do be ne fí cio, em
cir cuns tân ci as si mi la res, nos doze me ses
se guin tes à per cep ção da úl ti ma par ce la”.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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 MENSAGEM Nº 887

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 74, de 23 de ou tu -
bro de 2002, que “Alte ra a Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i -
ro de 1990, para as se gu rar o pa ga men to de se gu -
ro-de sem pre go ao tra ba lha dor res ga ta do da con di -
ção aná lo ga à de es cra vo”.

Bra sí lia, 23 de ou tu bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Inter mi nis te ri al TEM/MJ/Nº 6

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me te mos à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia 

a ane xa pro pos ta de me di da pro vi só ria, que tem por
fim al te rar a Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990,
para as se gu rar o pa ga men to de se gu ro-de sem pre go
aos tra ba lha do res que te nham sido sub me ti dos à
con di ção aná lo ga a de es cra vo ou a re gi me de tra ba -
lho for ça do.

2. A pre sen te pro pos ta de me di da pro vi só ria,
cujo con te ú do é idên ti co ao do Pro je to de Lei nº
6.823, de 2002, pa u ta-se pe los mes mos fun da men -
tos que le va ram Vos sa Exce lên cia a aca tar o tex to na
Expo si ção de Mo ti vos en ca mi nha da pela Men sa gem
nº 377, de 2002, a se guir trans cri to:

“2. A Cons ti tu i ção de 1958 é o subs tra to da pre -
sen te ini ci a ti va. O es ta be le ci men to da ci da da nia, da dig -
ni da de da pes soa hu ma na e dos va lo res so ci a is do tra -
ba lho e da li vre ini ci a ti va como fun da men tos da Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil (CF, art. 1º, in ci sos II, III e IV),
de mons tra o com pro mis so da de mo cra cia com to dos os 
seg men tos da so ci e da de e ba li za a atu a ção do Go ver -
no na área so ci al. Nos prin cí pi os ge ra is da ati vi da de
eco nô mi ca (in ci sos VII e VIII do art.  170), va lo ri za-se a
re du ção das de si gual da des so ci a is e a bus ca do ple no
em pre go. Ade ma is, as se gu ra-se como di re i to dos tra ba -
lha do res ur ba nos e ru ra is o be ne fi cio do se gu ro-de sem -
pre go em caso de de sem pre go in vo lun tá rio (in ci so II do
art. 7º).

3. A re a li da de, não obs tan te, re ve la por ve zes um
des com pas so fren te ao con jun to de dis po si ti vos le ga is.
Há tra ba lha do res na área ru ral com res tri tas al ter na ti -
vas de em pre go, os qua is ter mi nam sub me ti dos a tra -
ba lho em con di ções aná lo gas à de es cra vo.

4. Tal fato, como e do co nhe ci men to de Vos sa
Exce lên cia, vem sen do com ba ti do de modo di re to e
se ve ro pelo Gru po Espe ci al de Fis ca li za ção Mó vel da
Se cre ta ria de Inspe ção do Tra ba lho do Mi nis té rio do
Tra ba lho e Empre go, cri a do em 1995 como o bra ço

ope ra ti vo do Gru po Exe cu ti vo de Re pres são ao Tra ba -
lho For ça do – GERTRAF cri a do pelo De cre to nº 1.538, 
de 27 de ju nho de 1995. Há, ou tros sim, ocor rên ci as es -
po rá di cas, so bre tu do em lo ca is de di fí cil aces so das
re giões Nor te e (Cen tro-Oes te onde pon tu am ati vi da -
des de des ma ta men to e aber tu ra de no vas fa zen das
para in tro du ção da pe cuá ria, con cen tran do uma gran -
de quan ti da de de tra ba lha do res tra zi dos de ou tras re -
giões, prmctpal menº’ dos es ta dos do Nor des te. Da dos
do Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go in for mam a ocor -
rên cia de 1.433 ca sos de tra ba lho es cra vo, .for ça do ou
de gra dan te du ran te o ano de 2001, evi den ci an do o in -
cre men to da fis ca li za ção, me lhor pre pa ra da e ar ti cu la -
da no pla no go ver na men tal, efe ti van do ade qua do pla -
ne ja men to, que su pe ra os re sul ta dos de 2000, com
553 ca sos.

5. Tra ta-se de tra ba lha do res ali ci a dos com fal sas
pro mes sas, que fi cam ex pos tos às mais pre cá ri as con -
di ções de tra ba lho, ali men ta ção e alo ja men to, à au -
sên cia de as sis tên cia édi ca, a des con tos abu si vos, ao
ile gal sis te ma de can ti na ou ar ma zém, à inob ser vân cia 
da for ma li da de do con tra to de tra ba lho e da le gis la ção
de se gu ran ça e sa ú de do tra ba lha dor em ge ral, com
fre qüen tes ame a ças à sua in co lu mi da de fí si ca e mo -
ral.

6. Assim, Se nhor Pre si den te, urge pro ver um
mí ni mo de as sis tên cia fi nan ce i ra ao tra ba lha dor res -
ga ta do pe los agen tes pú bli cos da si tu a ção ora des cri -
ta, evi tan do que ele ve nha a ser no va men te in se ri do
no cír cu lo vi ci o so do ali ci a men to e pos te ri or sub mis -
são à mes ma con di ção.

7. Pro põe-se, en tão, o acrés ci mo de um dis po si ti -
vo na le gis la ção per ti nen te ao se gu ro-de sem pre go, de
modo que se jam as se gu ra das três par ce las do Se gu -
ro-De sem pre go, no va lor de um sa lá rio mí ni mo cada
uma, ao tra ba lha dor que, em de cor rên cia de ação no
âm bi to do re tro men ci o na do GERTRAF, vier a ser iden -
ti fi ca do como sub me ti do a re gi me de tra ba lho for ça do
ou re du zi do a con di ção aná lo ga à de es cra vo, e des sa
si tu a ção res ga ta do. O de ta lha men to da ini ci a ti va, no
que tan ge à sua ope ra ci o na li za ção, ca be rá ao Con se -
lho De li be ra ti vo do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor –
CODEFAT, ins tân cia tri par ti te e pa ri tá ria le gi ti ma men te 
in cum bi da de ge rir o FAT, por pro pos ta do Mi nis tro de
Esta do do Tra ba lho e Empre go. Com vis tas a evi tar o
des vir tu a men to da as sis tên cia, pre vê-se um pra zo mí -
ni mo de um ano den tro do qual não há fa lar em re pe ti -
ção do be ne fi cio, se me lhan te que vige atu al men te
para o se gu ro-de sem pre go co mum. Ade ma is, vi san do
à ne ces sá ria ar ti cu la ção en tre as ações pú bli cas de
em pre go, pre vê-se o en ca mi nha men to des se tra ba -
lha dor para qua li fi ca ção pro fis si o nal e re co lo ca ção no
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mer ca do de tra ba lho, atra vés do Sis te ma Na ci o nal de
Empre go – SINE.

8. O im pac to fi nan ce i ro des sa me di da de tão ele -
va do mé ri to si tua-se em tor no de 0,02% o do mon tan te
des ti na do ao pro gra ma do se gu ro-de sem pre go, to man -
do-se por base os da dos re la ti vos a 2001. E, en tre tan to,
evi den te seu pro fun do al can ce so ci al. Ade ma is, co a du -
na-se com os me lho res es for ços da co mu ni da de de pa í -
ses que se fa zem re pre sen tar na Orga ni za ção Inter na -
ci o nal do Tra ba lho – 0IT. O be ne fi cio aqui en fo ca do re -
pre sen ta mais uma res pos ta po si ti va do Bra sil no com -
ba te ao tra ba lho for ça do, tema dis cu ti do na 89” Con fe -
rên cia in ter na ci o nal do Tra ba lho, re a li za da em ju nho de
2001, em Ge ne bra, e re dis cu ti do nas ses sões pos te ri o -
res do Con se lho de Admi nis tra ção da OIT.

3. Res sal ta-se a ur gên cia não ape nas em ra zão
do seu ob je to, que, por si só, já jus ti fi ca ria a edi ção de
uma me di da pro vi só ria. De 1999 a 2001, se gun do da -
dos do Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go, fo ram re ti -
ra dos mais de 2.600 tra ba lha do res de si tu a ções aná -

lo gas à es cra vi dão e re a li za das 77 ope ra ções mó ve is. 
Inten si fi can do-se os es for ços na re pres são à ex plo ra -
ção de mão-de-obra es cra va e de gra dan te, so men te
no pri me i ro se mes tre de 2002, fo ram li ber ta dos 841
tra ba lha do res em 19 ope ra ções do Gru po Espe ci al
de Fis ca li za ção Mó vel.

4. Por sua vez, é ine gá vel a re le vân cia do as sun -
to ob je to da pre sen te pro pos ta pe los pró pri os fun da -
men tos da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, den tre eles 
o da dig ni da de da pes soa hu ma na. Por tan to, com ar -
ri mo nes te prin cí pio, cum pre ao Esta do, além de co i -
bir o tra ba lho es cra vo, ofe re cer ao tra ba lha dor con di -
ções mí ni mas de so bre vi vên cia, sen do este o de si de -
ra to da pre sen te pro pos ta.

Esta mos con vic tos, Se nhor Pre si den te, que a
pro pos ta de me di da pro vi só ria ora sub me ti da ao ju í zo 
de Vos sa Exce lên cia terá o con dão de efe ti var os me i -
os mí ni mos de so bre vi vên cia ao tra ba lha dor que te -
nha sido re ti ra do da con di ção aná lo ga à de es cra vo.

Res pe i to sa men te, – Pa u lo Jo bim Fi lho, Mi nis tro
de Esta do do Tra ba lho e Empre go – Pa u lo de Tar so Ra -
mos Ri be i ro, Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça.
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PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA Nº
74, DE 2002, PROFERIDO PELO PLENÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM
SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB – SP. Para emi tir
pa re cer. Sem re vi são do ora dor.)  – Sr. Pre si den te,
pre li mi nar men te, o pa re cer re co nhe ce a ur gên cia e
re le vân cia da ma té ria.

A me di da pro vi só ria em apre ço tra ta de as se gu -
rar o pa ga men to de se gu ro-de sem pre go aos tra ba -
lha do res res ga ta dos na con di ção aná lo ga à de es cra -
vo. Esses tra ba lha do res te rão di re i to a re ce ber três
par ce las de se gu ro-de sem pre go no va lor de um sa lá -
rio mí ni mo cada. E de ter mi na tam bém sua qua li fi ca -
ção pro fis si o nal e re co lo ca ção no mer ca do de tra ba -
lho, por meio do Sis te ma Na ci o nal de Empre go.

Sr. Pre si den te, como cer ta men te esta é a úl ti ma
ma té ria que vou re la tar na con di ção de De pu ta do Fe -
de ral, que ro agra de cer ao Lí der do meu Par ti do, De -
pu ta do Ju tahy Ju ni or, a opor tu ni da de que me deu de
apre sen tar este pa re cer e, ao mes mo tem po, fa zer
uma men ção do quan to isso é pa ra do xal.

Atu al men te, o Bra sil é um País com pe ti ti vo, ca paz
de dis pu tar e con quis tar no vos mer ca dos por meio do es -
pí ri to em pre en de dor dos seus em pre sá ri os e dos re cur -
sos hu ma nos qua li fi ca dos de que dis põe. Infe liz men te,
ain da exis te em nos so ter ri tó rio tra ba lho es cra vo, que
não nos tor na mais com pe ti ti vos, nem mais ap tos a dis -
pu tar no vos mer ca dos, nem mais jus tos.

Essa me di da pro vi só ria, a úl ti ma que re la to, é
um re tra to da gran de e re ni ten te di fi cul da de que tem o 
Bra sil de res ga tar sua dí vi da so ci al.

Na opor tu ni da de, ma ni fes tan do-me pela sua
apro va ção, que ro di zer que a con di ção de tra ba lha dor 
es cra vo, que hoje mu i tos bra si le i ros ain da de têm, é
eco no mi ca men te ne fas ta, so ci al men te uma cha ga e
po li ti ca men te uma ver go nha.

Por tan to, em mu i to boa hora o Go ver no do Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so edi tou essa me -
di da pro vi só ria. Espe ro que seja ape nas o iní cio de
um com ba te mais te naz e sis te má ti co con tra o tra ba -
lho es cra vo, com ba te com o qual o novo Pre si den te já
ex pres sou a mais ab so lu ta iden ti da de.

Mu i to obri ga do.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A ma té -
ria é im por tan tís si ma. Con sul to as Li de ran ças se con -
cor dam em votá-la hoje.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
con cor da, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PFL
está de acor do.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – O
PMDB tam bém con cor da, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PMDB, 
igual men te, está de acor do. Como se po si ci o nam o
PSDB e o PPB?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O Blo co/PSDB con cor da, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como se
po si ci o na o Blo co da Opo si ção?

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) –
Des cul pe, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de sa ber exa ta -
men te de que ma té ria se tra ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pa ga -
men to de se gu ro-de sem pre go ao tra ba lha dor res ga -
ta do da con di ção aná lo ga à de es cra vo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Esta mos de acor do, Sr. Pre si den te. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se na -
dor Edu ar do Su plicy está con cor dan do.

Pas sa mos à ime di a ta apre ci a ção da Me di da
Pro vi só ria nº 74, de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 74, DE 2002 
(Inclu í da em pa u ta com

 aqui es cên cia das Li de ran ças.)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di -
da Pro vi só ria nº 74, de 2002, que al te ra a
Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990,
para as se gu rar o pa ga men to de se gu -
ro-de sem pre go ao tra ba lha dor res ga ta do 
da con di ção aná lo ga à de es cra vo.

Com re fe rên cia à Me di da Pro vi só ria, a Pre si dên -
cia es cla re ce 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. 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.

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 pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia, 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.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor, De pu ta do
José Aní bal, do PSDB de São Pa u lo, que con clu iu
pelo aten di men to dos re fe ri dos pres su pos tos e pela
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria. (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 es tão de acor -
do, 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.
Em dis cus são a me di da pro vi só ria, 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 da me di da pro vi só ria, apro va da

pela Câ ma ra dos De pu ta dos. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
Em vo ta ção.
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.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 74, DE 2002

Alte ra a Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro 
de 1990, para as se gu rar o pa ga men to de
se gu ro – de sem pre go ao tra ba lha dor res -
ga ta do da con di ção aná lo ga à de es cra vo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro

de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 2º ...................................................
I – pro ver as sis tên cia fi nan ce i ra tem po -

rá ria ao tra ba lha dor de sem pre ga do em vir tu -
de de dis pen sa sem jus ta ca u sa, in clu si ve a
in di re ta, e ao tra ba lha dor com pro va da men te
res ga ta do de re gi me de tra ba lho for ça do ou
da con di ção aná lo ga à de es cra vo;

....................................................“(NR)
Art. 2º A Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990,

pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 2ºC:

“Art. 2ºC O tra ba lha dor que vier a ser
iden ti fi ca do como sub me ti do a re gi me de
tra ba lho for ça do ou re du zi do a con di ção
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aná lo ga à de es cra vo, em de cor rên cia de
ação de fis ca li za ção do Mi nis té rio do Tra ba -
lho e Empre go, será des sa si tu a ção res ga -
ta do e terá di re i to à per cep ção de três par -
ce las de se gu ro – de sem pre go no va lor de
um sa lá rio mí ni mo cada, con for me o dis pos -
to no § 2º des te ar ti go.

§ 1º O tra ba lha dor res ga ta do nos ter mos
do ca put des te ar ti go será en ca mi nha do, pelo
Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go, para qua li fi -
ca ção pro fis si o nal e re co lo ca ção no mer ca do
de tra ba lho, por meio do Sis te ma Na ci o nal de
Empre go – SINE, na for ma es ta be le ci da pelo
Con se lho De li be ra ti vo do Fun do de Ampa ro ao 
Tra ba lha dor – CODEFAT.

§ 2º Ca be rá ao Co de fat, por pro pos ta
do Mi nis tro de Esta do do Tra ba lho e Empre -
go, es ta be le cer os pro ce di men tos ne ces sá -
ri os ao re ce bi men to do be ne fí cio pre vis to no 
ca put des te ar ti go, ob ser va dos os res pec ti -
vos li mi tes de com pro me ti men to dos re cur -
sos do FAT, fi can do ve da do ao mes mo tra -
ba lha dor o re ce bi men to do be ne fí cio, em
cir cuns tân ci as si mi la res, nos doze me ses
se guin tes à per cep ção da úl ti ma par ce la.”

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, 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 Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

SGM – P/1.833/02
Bra sí lia, 18 de de zem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, para os fins

cons tan tes do § 2º do art. 60 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
a Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal nº 559, de
2002, que “Acres cen ta o art. 149A à Cons ti tu i ção Fe -
de ral (ins ti tu in do con tri bu i ção para cus te io do ser vi ço
de ilu mi na ção pú bli ca nos Mu ni cí pi os e no Dis tri to Fe -
de ral) .“, apro va da, em se gun do tur no, pela Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Co lho o en se jo para re no var a Vos sa Exce lên cia 
pro tes tos de apre ço e con si de ra ção. – De pu ta do
Efra im Mo ra is, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com re -
fe rên cia ao ofí cio que aca ba de ser lido, a Pre si dên -
cia con vo ca ses são so le ne do Con gres so Na ci o nal,
a re a li zar-se ama nhã, dia 19 de de zem bro, após as

ses sões da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe -
de ral, des ti na da à pro mul ga ção de Emen da Cons ti -
tu ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sras e
Srs. Se na do res, a Pre si dên cia se con gra tu la com o
Ple ná rio. Esta mos cum prin do com o nos so de ver. Não 
há mais ma té ria a ser vo ta da. Ha ve rá nova ses são
ama nhã, se Deus qui ser, no ho rá rio de sem pre.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Pela or dem, Sr. Pre si den te.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Infe liz men te, a
Se na do ra Ma ri na Sil va pre ci sou se des lo car às 21 ho -
ras, do ae ro por to para o Acre, e não pôde fa zer o seu
dis cur so. Per ma ne ceu até ago ra no ple ná rio, mas o
tem po que ha via sido re ser va do por V. Ex.ª para que
ela se des pe dis se de to dos os Srs. Se na do res e Se -
na do ras não pôde ser usa do. De sig na da que está
para ser Mi nis tra do Meio Ambi en te, não pôde fa zer o
seu dis cur so fi nal, aten den do a so li ci ta ção in clu si ve
de V. Ex.ª para que hou ves se todo esse tem po des ti -
na do à vo ta ção. Quem sabe até pos sa mos ouvi-la em
bre ve aqui, no Se na do. Quem sabe, gos ta ria V. Ex.ª
de lhe fa zer o con vi te para um dis cur so, no ple ná rio
do Se na do, uma vez que não pôde fa zer o seu dis cur -
so de des pe di da, so bre o que pre ten de a Mi nis tra do
Meio Ambi en te re a li zar. Assim, S. Exª te ria a opor tu ni -
da de de co nos co di a lo gar e re ce ber o bom au gú rio de 
to dos que gos ta ría mos, hoje, de ex ter nar essa pa la -
vra de boa sor te para que S. Exª te nha o me lhor de -
sem pe nho que to dos sa be mos que terá como Mi nis -
tra do Meio Ambi en te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, a ses são está en cer ra da, mas V.
Ex.ª pro fe riu as suas pa la vras. Eu per mi ti por que é
uma ques tão de jus ti ça. 

A Se na do ra Ma ri na Sil va con tri bu iu para o êxi to
des ses tra ba lhos, mas não pos so re a brir a ses são. A
ses são está en cer ra da, mas que ro di zer que V. Ex.ª
mes mo fez a so li ci ta ção para que S. Ex.ª fa las se ao fi -
nal. Não hou ve tem po para a per ma nên cia dela aqui,
mas fa zía mos ques tão de ouvi-la. A Pre si dên cia e
todo o Se na do, te nho cer te za, aguar da rão o mo men -
to ain da para ou vir a pa la vra des sa que é uma gran de
Co le ga, uma gran de Se na do ra e uma pes soa que
me re ce a fala.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te,...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se na -
dor Artur da Tá vo la pede a pa la vra.
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Ve jam como, às ve zes, as co i sas par tem do co -
ra ção. A ses são está en cer ra da e es ta mos fa lan do.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª tem
no tí cia se está tudo bem com a Se na do ra He lo í sa He le -
na? Por que não ti ve mos no tí ci as dela o dia in te i ro!

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Artur da Tá vo la, por fa vor.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, V. Exª me re ce o que vou di zer por
mu i tas ou tras ra zões. Mas eu gos ta ria de cum pri men -
tá-lo pela con du ção da ses são de hoje, uma ses são
di fí cil, de ma té ria ex tre ma men te de li ca da e gran de,
do nos so pon to de vis ta. V. Exª con se guiu ra pi dez,
com bom hu mor, o que é mu i to di fí cil em dias de vo ta -
ção de pa u ta che ia.

Qu e ro ape nas dar um cum pri men to a V. Exª pela 
for ma amá vel e, ao mes mo tem po, efi caz com a qual
di ri giu os seus tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A ama bi -
li da de, como sem pre, é de V. Exª.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or -
dem, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, tam bém que ro fa zer coro com o Se na dor
Artur da Tá vo la e cum pri men tá-lo não só pela ses são
de hoje, mas pela con du ção bri lhan te de V. Exª à fren -
te des ta Casa como Pre si den te. Ao mes mo tem po,
peço a V. Exª, já que es ta mos ain da vi ven do o Cen te -
ná rio de JK, que re gis tre nos Ana is des ta Casa o do -
cu men to Tes te mu nha Ocu lar, do Jor na lis ta Car los
Me di na, que re al men te tem al gu ma co i sa iné di ta a
res pe i to de JK. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor

Ma gui to Vi le la, peço a V. Exª que me pro cu re ama nhã, 
para que eu mes mo so li ci te que seja re gis tra do – mas 
com data de ama nhã – o pro nun ci a men to e o pe di do
de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os Srs.
Se na do res Ma u ro Mi ran da, José Jor ge, Ro meu Tur -
ma, Luiz Pas to re, Car los Pa tro cí nio e Ro ber to Fre i re
en ca mi nha ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca -
dos, na for ma do dis pos to no art. 203, do Re gi men to
Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a so ci e da de bra si -
le i ra atin giu ta ma nho ní vel de cons ciên cia e exi gên cia
no que se re fe re à boa con du ção da ad mi nis tra ção fi -

nan ce i ra do Po der Pú bli co que nós, po lí ti cos, te mos a
obri ga ção de evi tar que haja qual quer re tro ces so nes -
se sen ti do. Exa ta men te por im pu tar ri go ro sa dis ci pli na
na exe cu ção de gas tos e na ob ten ção de re ce i tas, a
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal trans for mou-se no íco -
ne da con du ção éti ca da co i sa pú bli ca; po rém, todo cu -
i da do é pou co com as fa mi ge ra das “bre chas” que al -
guns ad mi nis tra do res ten tam en con trar para bur lá-la.

O aler ta se faz ne ces sá rio em um pe río do em
que a mí dia não se can sa de nos in for mar so bre go -
ver nan tes que en fren tam uma sé rie de di fi cul da des:
uns por te rem her da do um qua dro fi nan ce i ro caó ti co
dos an te ces so res e ou tros por não te rem con se gui do
fa zer o “de ver de casa” fun da men tal, ou seja, a pro -
mo ção do ajus te fis cal ne ces sá rio ao sa ne a men to de
suas fi nan ças. O mo men to re quer mu i to cu i da do com
a trans fe rên cia de dí vi das, com o de se qui lí brio das
con tas pú bli cas e com o em pre guis mo de sen fre a do
em um tem po mar ca do pela tro ca de Go ver no na
gran de ma i o ria dos Esta dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a si tu a -
ção po lí ti co-ad mi nis tra ti va por que pas sa o País re -
quer aten ção e fis ca li za ção em do bro das au to ri da -
des com pe ten tes para que os ad mi nis tra do res pú bli -
cos não des vi em um mi lí me tro se quer dos ri go res da
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, sob pena de ver mos
com pro me ti do, por mo ti vos de or dem po lí ti ca, o rumo
fi nan ce i ro do País.

Pen so que o Bra sil atin giu, nos úl ti mos anos, pa -
ta mar mais ele va do de ci vi li da de e res pon sa bi li da de
no que diz res pe i to à co i sa pú bli ca, em es pe ci al à ad -
mi nis tra ção fi nan ce i ra. A boa apli ca ção da Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal pas sou a ser re qui si to de
boa ci da da nia.

Des sa for ma, acre di to e de fen do que o de sem -
pe nho res pon sá vel no âm bi to de gas tos e na ob ten -
ção da re ce i ta, por par te dos en tes fe de ra dos, é con -
di ção bá si ca para a es ta bi li da de mo ne tá ria. Res pon -
sa bi li da de fis cal e mo e da es tá vel são, nos anos re -
cen tes, con quis tas ci da dãs do Esta do de mo crá ti co de 
di re i to. Re pu to ser meu de ver lu tar pela con so li da ção
e até mes mo am pli a ção des sas con quis tas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re cen te -
men te fiz men ção, du ran te pro nun ci a men to pro fe ri -
do nes ta mes ma tri bu na, so bre a ins ti tu i ção do Pro -
gra ma de Incen ti vo à Ges tão Fis cal Res pon sá vel,
uma ini ci a ti va do Con se lho Fe de ral de Con ta bi li da -
de. Mal fo ram aber tas as ins cri ções e cer ca de 1200
pre fe i tu ras de todo o País tra ta ram logo de se ins cre -
ver. Exem plo má xi mo de que ad mi nis trar am pa ra do
pela Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal e de ou tros me -
ca nis mos de con tro le fi nan ce i ro é um de se jo la ten te

De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  19 27025

    559DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



de boa par te dos nos sos go ver nan tes. Em pou co
tem po, acre di to, essa re a li da de será qua se unâ ni -
me, afas tan do da vida pú bli ca os maus e per ver sos
ad mi nis tra do res.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do. 
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) Sr. Pre si den te,

Srªs e Srs. Se na do res, a in dús tria do pe tró leo vem al -
can çan do gran de des ta que em nos so País, a des pe i -
to do ce ná rio de ba i xas per for man ces que se ve ri fi -
cam nos de ma is seg men tos in dus tri a is bra si le i ros.
Sin to-me, de cer ta ma ne i ra, par te in te gran te des se
su ces so por ter par ti ci pa do, des de os pri mór di os, da
mu dan ça fi lo só fi ca e da mu dan ça prá ti ca pela qual
nos so País pas sou nes se se tor.

Em 1995, quan do mu i tos as se gu ra vam que a
aber tu ra do mer ca do bra si le i ro re pre sen ta ria uma
ame a ça ao bom de sem pe nho da Pe tro brás e um ris -
co à so be ra nia bra si le i ra, de fen día mos tese di a me -
tral men te opos ta. A Pe tro brás, po den do ope rar em
um mer ca do com pe ti ti vo e li vre, te ria es pa ço para
mos trar toda sua po ten ci a li da de, re pri mi da pelo mo -
no pó lio. A pre sen ça de em pre sas es tran ge i ras em
nos so ter ri tó rio ati va ria nos sa in dús tria de for ne ci -
men to de bens e ser vi ços, sem que isso im por tas se
em per da de so be ra nia ou de con tro le so bre nos so
sub so lo. Nos sas re ser vas de pe tró leo e gás na tu ral
te ri am gran des chan ces de se rem lar ga men te am pli -
a das, em face do ma i or nú me ro de agen tes bus can do 
no vas des co ber tas. No vas em pre sas re pre sen ta ri am
mais em pre gos, mais ri que za e au men to no re co lhi -
men to de tri bu tos, com os con se qüen tes be ne fí ci os
so ci a is daí ad vin dos. 

Fe liz men te, essa li nha de pen sa men to era com -
par ti lha da pela ma i o ria dos par la men ta res da épo ca.
Assim, na que le ano, com o de ci si vo em pe nho do Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que, foi apro va da a Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 9, fle xi bi li zan do o mo no pó lio bra si le -
i ro do pe tró leo, até en tão exer ci do ex clu si va men te
pela Pe tro brás. Com o novo dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, 
o mo no pó lio so bre a pes qui sa, la vra, re fi no e trans -
por te ma rí ti mo e du to viá rio de pe tró leo e seus de ri va -
dos bá si cos per ma ne cia com a União; en tre tan to, so -
be ra na men te, po de ría mos con tra tar ou tras em pre -
sas, além da Pe tro brás, para exe cu tar es sas ati vi da -
des.

Ven ci da essa pri me i ra ba ta lha, fa zia-se ne ces -
sá rio re gu la men tar a al te ra ção cons ti tu ci o nal, por
meio de uma lei mo der na que as se gu ras se a pre ser -
va ção dos prin cí pi os que nor te a ram a mu dan ça de ru -
mos. O Con gres so Na ci o nal pro du ziu uma nor ma de

gran de qua li da de, me re cen do des ta que o fato de que, 
pas sa dos sete anos da pro mul ga ção da Lei 9.478/97,
co nhe ci da como Lei do Pe tró leo, ape nas um dos ar ti -
gos so freu al te ra ção. Nela, além das di re tri zes a se -
rem se gui das na aber tu ra de nos so mer ca do, foi cri a -
da a Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo – ANP, com o ob je -
ti vo de im ple men tar as po lí ti cas pú bli cas re la ti vas ao
se tor pe tró leo, bem como para re gu lar a ati vi da de. Em 
con jun to, a ANP e a ANEEL en fren ta ram o enor me
de sa fio de trans for mar o se tor ener gé ti co bra si le i ro,
des bra van do um ca mi nho que le va va o País de um re -
gi me in te i ra men te es ta tal e re gu la do para o li vre mer -
ca do, com a sa u dá vel pre sen ça da com pe ti ção.

Trans cor ri dos cin co anos da apro va ção das nor -
mas de re gu la ção do se tor, em ple na im plan ta ção do
novo mo de lo, fui con vi da do pelo pre si den te Fer nan do 
Hen ri que Car do so para as su mir o car go de Mi nis tro
de Mi nas e Ener gia, em mar ço de 2001, es tan do, a
par tir da que la data, res pon sá vel pela con du ção po lí ti -
ca do se tor ener gé ti co.

Três me ses após as su mir o mi nis té rio, pu de mos 
vi a bi li zar uma re gra de pre ços para o gás na tu ral a ser 
uti li za do na ge ra ção ter me lé tri ca que en fren ta va um
gran de en tra ve ao ne ces sá rio de sen vol vi men to de
um con jun to de usi nas tér mi ca mo vi das a gás na tu ral, 
vis to que ha via o des com pas so en tre a va ri a ção cam -
bi al in ci den te so bre os pre ços do gás na tu ral e os re a -
jus tes pos sí ve is nos pre ços da ener gia ao con su mi -
dor. A par tir da Por ta ria Inter mi nis te ri al MME e MF nº
176, de 01 de ju nho de 2001, o pre ço do gás na tu ral
para ge ra ção ter me lé tri ca pas sou a apre sen tar cor re -
ção uma úni ca vez no ano, co in ci den te com a data de
re a jus te da ener gia ven di da ao con su mi dor. Uma con -
ta grá fi ca ab sor ve ria as di fe ren ças ge ra das mês a
mês, com qui ta ção na data do re a jus te. A de fi ni ção
des se me ca nis mo con fe riu ex tra or di ná rio im pul so ao
Pro gra ma Pri o ri tá rio de Ter me le tri ci da de – PPT. Com
esse ajus te, foi pos sí vel ele var para 40 o nú me ro de
em pre en di men tos in te res sa dos em de sen vol ver ter -
me lé tri cas a gás na tu ral com os be ne fí ci os do Pro gra -
ma. A in tro du ção des sa al ter na ti va ener gé ti ca na ge -
ra ção elé tri ca bra si le i ra con fe re ma i or con fi a bi li da de
ao su pri men to das ne ces si da des do País, além de
pos si bi li tar a ma i or pe ne tra ção do gás na tu ral em
nos sa ma triz. Com a di ver si fi ca ção das fon tes de su -
pri men to elé tri co, fi ca mos me nos vul ne rá ve is às con -
di ções me te o ro ló gi cas, re du zin do os ris cos de ra ci o -
na men tos fu tu ros.

Ou tro fato re le van te que deve ser des ta ca do foi o
fim do pe río do de tran si ção en tre o mer ca do re gu la do
e o li vre mer ca do, com des ta que para a li be ra ção to tal
do pre ços dos de ri va dos pra ti ca dos pe las re fi na ri as.
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Mu i to em bo ra a Lei do Pe tró leo te nha fi xa do um
pra zo para a tran si ção de trin ta e seis me ses, pos te ri -
or men te pror ro ga do para cin qüen ta e dois me ses, os
pro ble mas de per da de po der aqui si ti vo de nos sa mo -
e da as so ci a dos a in sis ten tes mo vi men tos al tis tas nas 
co ta ções in ter na ci o na is de pe tró leo e seus de ri va dos, 
ocor ri dos a par tir de ja ne i ro de 1999, de ter mi na ram
que a tran si ção, de fato, ocor res se ape nas no ano de
2001, quan do os sub sí di os exis ten tes pas sa ram por
um pro ces so gra da ti vo de eli mi na ção, até sua com -
ple ta ex tin ção em 31 de de zem bro da que le ano.

A tran si ção, de fato, ocor reu em gran de par te
nes se cur to pe río do de ape nas nove me ses, sem pro -
vo car ma i o res trans tor nos à so ci e da de.

Nes se pro ces so, po de mos des ta car os se guin -
tes mar cos:

1. em maio de 2001, foi pro mo vi da a li -
be ra ção dos pre ços do GLP após a re fi na -
ria, nos Esta dos das re giões Cen tro-Oes te,
Nor te e Nor des te. Sa li en to que a li be ra ção
nas re giões Sul e Su des te ocor reu em 1998, 
em duas eta pas;

2. em ju lho de 2001, foi a vez do óleo
di e sel ter seus pre ços li be ra dos após a re fi -
na ria em to dos os Esta dos da Fe de ra ção,
ten do em vis ta que per ma ne ci am sen do fi -
xa dos pelo Go ver no Fe de ral;

3. en tre ju nho e de zem bro de 2001, de
ma ne i ra gra du al, eli mi na mos os sub sí di os ao 
fre te do óleo com bus tí vel, do óleo di e sel e do 
que ro se ne de avi a ção. 

É im por tan te res sal tar, uma vez mais, que des -
de de zem bro de 1998, pra ti ca men te ne nhu ma ação
ha via sido con du zi da no sen ti do da des re gu la men ta -
ção do se tor.

Devo con fes sar, no en tan to Sr. Pre si den te, que
o pro ces so de tran si ção de um dos de ri va dos de pe -
tró leo me foi par ti cu lar men te pre o cu pan te. Re fi ro-me
ao gás de co zi nha. Em maio de 2001, os pre ços do
Gás Li que fe i to de Pe tró leo – GLP, como é tec ni ca -
men te co nhe ci do o pro du to, per ma ne ci am ta be la dos
em vin te Esta dos da Fe de ra ção, com dis tri bu i do res e
re ven de do res ale gan do de fa sa gens em suas mar -
gens de lu cro. Par ce la do fre te flu vi al, re fe ren te ao
aten di men to a al guns mu ni cí pi os da re gião Nor te, era 
paga pelo Go ver no Fe de ral; e os pre ços de re fi na ria
en con tra vam-se for te men te sub si di a dos. Ape nas
para se ter a di men são do im pac to de cor ren te da im -
ple men ta ção des ses ajus tes, a eli mi na ção do sub sí -
dio ao pre ço do GLP ele va ria os pre ços de re fi na ria
em, apro xi ma da men te, 75%. Por ou tro lado, man ter

tal sub sí dio, após o pe río do de tran si ção, se ria um
con tra-sen so, na me di da em que se sub si di a vam, in -
dis tin ta men te, to dos os con su mi do res, com de sem -
bol so su pe ri or a R$2,0 bi lhões por ano para os co fres
pú bli cos.

Di an te des se im pas se, de ci di mos dis tri bu ir a des -
re gu la men ta ção den tro do pou co tem po de que dis pú -
nha mos. Ini ci a mos, em maio da que le ano, a li be ra ção
dos pre ços após a re fi na ria nos Esta dos que os man ti -
nham ta be la dos, com o com pro mis so de dis tri bu i do res
e re ven de do res de par ce lar even tu a is au men tos que
en ten des sem ne ces sá ri os até o fim do ano.

Para mi ti gar o im pac to de cor ren te do fim do sub -
sí dio, in tro du zi mos o Pro gra ma Au xí lio-Gás, que per -
mi ti ria com pen sar cada fa mí lia pelo va lor exa to do au -
men to a ser pro vo ca do. Entre tan to, res trin gi mos sua
con ces são ape nas às fa mí li as de re du zi do po der
aqui si ti vo. Por esse pro gra ma, cada fa mí lia que apre -
sen tas se ren da per ca pi ta in fe ri or a meio sa lá rio mí -
ni mo fe de ral pas sou a re ce ber R$7,50 por mês. 

Ven tu ro sa men te, em ja ne i ro de 2002, quan do
se ma te ri a li zou o fim do sub sí dio con ven ci o nal, os
pre ços dos de ri va dos ha vi am ce di do no mer ca do in -
ter na ci o nal, bem como o Real ha via se va lo ri za do em
re la ção ao Dó lar. Des sa for ma, o re a jus te efe ti vo fi cou 
bas tan te aquém da que le pre vis to, fa zen do com que
as fa mí li as de ba i xa ren da re ce bes sem um be ne fí cio
su pe ri or ao ne ces sá rio. 

Cum pre, ain da, men ci o nar, Srªs e Srs. Se na do -
res, que o Pro gra ma Au xí lio-Gás, ao se pro por al can -
çar to das as fa mí li as de ba i xa ren da do País, es ti ma -
das em apro xi ma da men te dez mi lhões, pos si bi li tou o
im ple men to do ca das tro des sas fa mí li as jun to ao Go -
ver no Fe de ral, ca das tra men to esse que po de rá ser
de gran de uti li da de para o pla ne ja men to e exe cu ção
de todo e qual quer be ne fí cio so ci al que se pre ten da
con ce der; pois, mu i to em bo ra o Ca das tro Úni co do
Go ver no Fe de ral te nha sido ins ti tu í do em ju lho de
2001, até ja ne i ro de 2002, mu i to pou co ha via sido fe i -
to. As pre fe i tu ras, res pon sá ve is pela ope ra ci o na li za -
ção do ca das tra men to evi ta vam fazê-lo, en ten den do
que a fa mí lia ca das tra da cri a ria, de ime di a to, a ex pec -
ta ti va de re ce ber al gum be ne fí cio, po rém, não ha via
um be ne fí cio que pu des se abran ger toda a po pu la ção 
ca ren te. O sur gi men to do Au xí lio-Gás su priu esta la -
cu na, e o ca das tra men to pas sou a ter uma mo ti va ção
prá ti ca. Hoje, o Pro gra ma al can ça cer ca de 8,5 mi -
lhões de fa mí li as e a ex pec ta ti va é de aten der a mais
de 9 mi lhões até o fi nal do ano.

Ven ci da a eta pa de ajus tar os pre ços dos com -
bus tí ve is pre pa ran do o pro ces so de li be ra ção to tal do
mer ca do, fal ta va, ain da, uma eta pa bas tan te re le van -
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te. A ade qua ção da le gis la ção tri bu tá ria, pos si bi li tan -
do con fe rir iso no mia aos con cor ren tes do mer ca do.
Era ne ces sá rio, até o fi nal do ano de 2001, apro var
uma Emen da Cons ti tu ci o nal, in tro du zin do a pos si bi li -
da de de in ci dên cia da Con tri bu i ção de Inter ven ção
so bre o Do mí nio Eco nô mi co – Cide so bre os com bus -
tí ve is, re gu la men tá-la com uma lei, edi tar um de cre to
de ta lhan do-a, e dis ci pli ná-la por in ter mé dio de Instru -
ção Nor ma ti va da Re ce i ta Fe de ral. 

De po is de lon go e fru tí fe ro pro ces so de ne go ci -
a ção, o Con gres so apro vou a Emen da Cons ti tu ci o nal
n 33, em 11 de de zem bro. Qu an do mu i tos já não mais
acre di ta vam na pos si bi li da de de aber tu ra do mer ca do 
ain da em 2002, numa ine quí vo ca de mons tra ção de
com pro mis so cí vi co do par la men to bra si le i ro, apro va -
mos, em 19 de de zem bro de 2001, a Lei 10.336. Per -
mi to-me en fa ti zar a idéia de com pro mis so cí vi co, uma 
vez que, em não sen do apro va da a Lei, uma nova
pror ro ga ção no pe río do de tran si ção se ria ne ces sá -
ria, tra zen do des con fi an ça para os di ver sos agen tes
que se pre pa ra vam para atu ar em nos so País sob o
re gi me de li vre mer ca do.

Em 27 de de zem bro, com o De cre to 4.066, a in -
ci dên cia da Cide foi de ta lha da e, em 28 de de zem bro,
por meio da Instru ção Nor ma ti va da Re ce i ta Fe de ral n 
107 o re co lhi men to do tri bu to foi dis ci pli na do. A par tir
de 1 de ja ne i ro de 2002, co me ça mos a vi ver uma
nova era em nos so País. O Go ver no Fe de ral de i xa va
de fi xar os pre ços dos de ri va dos de pe tró leo em to das 
as eta pas da ca de ia de co mer ci a li za ção. As re gras de 
mer ca do pas sa vam a vi go rar. O mo men to foi pro pí cio, 
pois os pre ços do mer ca do in ter na ci o nal e a pa ri da de
cam bi al apre sen ta vam con di ções fa vo rá ve is. Des sa
for ma, pela pri me i ra vez, a po pu la ção bra si le i ra pôde
se be ne fi ci ar de ex pres si va re du ção nos pre ços dos
com bus tí ve is. A ga so li na teve seu pre ço re du zi do na
re fi na ria em 25 %, ten do al can ça do, em mé dia, 17,5% 
para o con su mi dor. O pre ço do di e sel foi re du zi do em
7%, re du zin do 5% para o con su mi dor.

Nes se par ti cu lar, per mi to-me fa zer um co men -
tá rio pes so al. Ao anun ci ar a re du ção de pre ços, o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que, com base em cál cu -
los efe tu a dos pela Pe tro brás, in for mou à po pu la ção
que era es pe ra da uma re du ção de pre ços ao con su -
mi dor de ga so li na da or dem de 20%. Aler tou, ain da,
que tal re du ção ocor re ria se não hou ves se qual quer
al te ra ção nas con di ções vi gen tes à épo ca. Como a
re du ção, não al can çou esse pa ta mar e hou ve mu i tas
crí ti cas. Alguns, pro cu ran do es pa ço na mí dia, afir ma -
ram que hou ve pre ci pi ta ção do Se nhor Pre si den te ao
fa zer o anún cio. Enten do que Sua Exce lên cia agiu de
ma ne i ra im pe cá vel ao efe tu ar o anún cio da ma ne i ra

como o fez. Era im pe ri o so que a po pu la ção ti ves se
ple no co nhe ci men to do po ten ci al de re du ção que po -
de ria acon te cer. Não fos se o anún cio, di fi cil men te a
im pren sa te ria agi do de ma ne i ra im pla cá vel con tra
aque les que que ri am be ne fi ci ar-se da re du ção que
atin giu a mé dia de 17% ao con su mi dor, fato sem pre -
ce den tes em nos sa his tó ria.

Ao fa lar de li vre mer ca do de de ri va dos de pe tró -
leo, não po de ria, Sr. Pre si den te, es qui var-me de co -
men tar a atu a ção do Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca
Ener gé ti ca – CNPE e da ANP no re cen te epi só dio de
in ter fe rên cia na li vre for ma ção de pre ços.

Como é de co nhe ci men to pú bli co, ve nho ao lon -
go de mi nha car re i ra po lí ti ca, de fen den do a bus ca
pelo li vre mer ca do e, con se qüen te men te, pela mi ni -
mi za ção da in ter fe rên cia do go ver no na eco no mia.
Entre tan to, após a li be ra ção ocor ri da em 01/01/2002,
as co ta ções in ter na ci o na is de pe tró leo so fre ram con -
si de rá vel ele va ção, su pe ran do 40 % en tre ja ne i ro e
se tem bro úl ti mos. Em pa ra le lo, o ata que es pe cu la ti vo
em nos sa mo e da pro vo cou, sem qual quer fun da men -
ta ção, des va lo ri za ção su pe ri or a 40 % no mes mo pe -
río do. Nes se ce ná rio, agra va do pela ins ta bi li da de tra -
zi da pelo pe río do ele i to ral, e não dis pon do de me ca -
nis mos tri bu tá ri os que pos si bi li tas sem o amor te ci -
men to das os ci la ções, o Go ver no op tou por in ter fe rir
na for ma ção dos pre ços.

Ao con trá rio do que mu i to se fala, o ma i or pre ju -
di ca do não foi a Pe tro brás ou as re fi na ri as pri va das
em ope ra ção no País. Quem mais saiu le si o na do no
epi só dio foi a cre di bi li da de do pro ces so de aber tu ra
de nos so mer ca do. Não po de mos es que cer que en -
con tram-se pes qui san do pe tró leo em nos so ter ri tó rio
44 em pre sas na ci o na is e es tran ge i ras que se vi ram
atra í das não ape nas pe las pers pec ti vas de des co ber -
tas em nos so sub so lo, mas tam bém pela pro mes sa
de pre ços li vres, re gi dos pe las co ta ções in ter na ci o na -
is. No mes mo ca mi nho, em pre sas in ves ti ram em ter -
mi na is para im por ta ção de de ri va dos, com vis tas a
com pe tir com a pro du ção in ter na. Entre tan to, não há
como com pe tir com pre ços ar ti fi ci al men te re du zi dos
pra ti ca dos por em pre sa ver ti ca li za da.

Mos tra-se im pe ri o so, por tan to, a bus ca por um
me ca nis mo tri bu tá rio que per mi ta a es ta bi li za ção dos
pre ços in ter nos, sem pre ju í zo dos agen tes do mer ca -
do, es ta ta is ou pri va dos. Se a de ci são do Go ver no for
man ter pre ços in ter nos es tá ve is, que ele en tão im ple -
men te po lí ti cas pú bli cas que pos si bi li tem al can çar
esse ob je ti vo, po rém sem im pac tar as em pre sas que
vi e rem a ope rar no País. Nes se sen ti do, pa re ce re co -
men dá vel que tal me ca nis mo seja es ta be le ci do com
a bre vi da de pos sí vel, si na li zan do ao mer ca do que ati -
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tu des se me lhan tes à ado ta da em agos to não se re pe -
ti rão. Con tri bu i ria de ma ne i ra ex pres si va a re vi são do
tex to da Re so lu ção CNPE nº 4, de for ma a re co men -
dar a atu a ção da ANP ape nas nos ca sos em que se
ca rac te ri zar abu sos na for ma ção de pre ços, eli mi nan -
do a pos si bi li da de de in ter fe rên ci as no caso de ocor -
rên cia de cir cuns tân ci as que afe tem a ade qua da for -
ma ção de pre ços.

É opor tu no tam bém men ci o nar que, du ran te o
pe río do em que ocu pei a po si ção de Mi nis tro de Mi -
nas e Ener gia, exer ci, pa ra le la men te, a fun ção de
Pre si den te dos Con se lhos de Admi nis tra ção da Pe -
tro brás e Pe tro brás Dis tri bu i do ra. 

Esse de sa fio adi ci o nal foi bas tan te gra ti fi can te,
haja vis ta que con se gui mos que as em pre sas en cer -
ras sem o ano de 2000 com lu cros bas tan te ex pres si -
vos. A Pe tro brás al can çou lu cro de R$10.159 mi lhões, 
o ma i or de sua his tó ria. A Pe tro brás Dis tri bu i do ra, por
sua vez, lu crou R$204 mi lhões. No mes mo pe río do o
Sis te ma Pe tro brás apre sen tou lu cro con so li da do de
R$9.942 mi lhões.

Esses va lo res, Sr. Pre si den te, além de pos si bi li -
ta rem os ne ces sá ri os in ves ti men tos pela em pre sa na
bus ca de no vas re ser vas de pe tró leo e gás e no de -
sen vol vi men to da pro du ção da que las já des co ber tas,
con tri bu í ram de ma ne i ra de ci si va para o al can ce das
me tas de equi lí brio fis cal do País.

Para en cer rar, Srªs. e Srs. se na do res, gos ta ria de 
apre sen tar al gu mas con si de ra ções so bre dois pon tos
que en ten do pre pon de ran tes para o se tor pe tró leo.

O pri me i ro des ses pon tos é a ne ces si da de de
am pli a ção do nos so par que in ter no de re fi no.

Mes mo sem con si de rar mos no vas des co ber tas, 
que já es tão sen do anun ci a das – e, cer ta men te, se -
rão cada vez mais fre qüen tes –, a par tir do ano de
2003, o Bra sil es ta rá pro du zin do mais pe tró leo do que 
sua ca pa ci da de ins ta la da de re fi no. Des sa for ma ha -
ve re mos de ex por tar vo lu mes cres cen tes de pe tró leo, 
por fal ta de ca pa ci da de de re fi no, e im por tar cada vez
mais de ri va dos. Man ter-nos nes se ca mi nho, pa re -
ce-me ab so lu ta men te de sa con se lhá vel sob to dos os
as pec tos. Do pon to de vis ta eco nô mi co, agre ga re mos 
va lor ao nos so pe tró leo no ex te ri or, re me ten do di vi sas 
des ne ces sá ri as. Do pon to de vis ta es tra té gi co, se re -
mos de pen den tes da ofer ta de ou tros pa í ses, que ten -
dem a ser cada vez me nos abun dan tes. Isso sem fa lar 
na ge ra ção de ri que za que uma nova re fi na ria po de -
ria pro vo car em nos so País, cri an do em pre gos em
sua na cons tru ção e ope ra ção, im pul si o nan do a in -
dús tria for ne ce do ra de bens e ser vi ços, além de con -
tri bu ir para a pos si bi li da de de mi no rar os de se qui lí bri -

os re gi o na is exis ten tes, uma vez que a ten dên cia na -
tu ral é que a re fi na ria se ins ta le na re gião Nor des te.

Con si de ran do que o tem po de cons tru ção de
um em pre en di men to des se por te não é in fe ri or a qua -
tro anos, vê-se que es ta mos atra sa dos, e mu i to. É,
por tan to, re co men dá vel que o pró xi mo Go ver no se fo -
que nes se tema, ava li an do a ne ces si da de de in cen ti -
var tal em pre en di men to, que além de to dos os as pec -
tos co men ta dos, po de rá con tri bu ir para ma xi mi zar a
com pe ti ção na ofer ta in ter na de de ri va dos.

O se gun do pon to que men ci o nei, Sr. Pre si den te,
é a ne ces si da de de am pli ar a par ti ci pa ção do gás na -
tu ral em nos sa ma triz ener gé ti ca. Nes se sen ti do, vejo
al guns pro ble mas que me re cem ser men ci o na dos:

a) Não me pa re ce in te li gen te im por à pro du ção 
in ter na de gás na tu ral tri bu ta ção se me lhan te à do
pe tró leo. O País es ta rá im por tan do vo lu mes cres -
cen tes des se ener gé ti co no bre, quan do po de ria in -
cen ti var a pes qui sa in ter na com a di fe ren ci a ção das
par ti ci pa ções go ver na men ta is so bre sua pro du ção;

b) A re gião Nor des te, onde o par que de ter me lé -
tri cas vem en con tran do ma i or de sen vol vi men to, apre -
sen ta rá, já nos pró xi mos anos, di fi cul da des no aten di -
men to do mer ca do de gás na tu ral por fal ta de ofer ta
lo cal. A cons tru ção de uma plan ta de GNL em Su a pe
é ab so lu ta men te ne ces sá ria. O Go ver no Fe de ral
deve es tar aten to para a even tu al ne ces si da de de in -
cen ti vos, in clu si ve com re cur sos da Cide. Devo co -
men tar que o Pro je to de Con ver são da MP 64, re cen -
te men te apro va do nes ta Casa, for ne ce o am pa ro le -
gal re que ri do. Ade ma is, uma plan ta de GNL no Nor -
des te po de ria con tri bu ir para vi a bi li zar o apro ve i ta -
men to do gás na tu ral da re gião de Uru cu.

c) O País ne ces si ta am pli ar seu mer ca do con su -
mi dor de gás na tu ral. Para tan to, são ne ces sá ri as me -
di das de in cen ti vo ao con su mi dor para se tor nar
usuá rio de gás na tu ral. É mu i to mais efi ci en te aque cer 
água, for nos, etc, uti li zan do gás na tu ral ao in vés de
ener gia elé tri ca. No en tan to, a cul tu ra bra si le i ra não
está vol ta da para o uso do gás na tu ral e sim da ele tri -
ci da de. Um pro gra ma con jun to en tre o BNDES e as
dis tri bu i do ras es ta du a is de gás ca na li za do pode ser
bas tan te pro ve i to so.

d) O pre ço do gás bo li vi a no en con tra-se mu i to
ele va do, di fi cul tan do a pe ne tra ção do ener gé ti co em
nos so mer ca do. Adi ci o nal men te, sen do a úni ca fon te
de ofer ta abun dan te dis po ní vel, o gás bo li vi a no será a 
re fe rên cia de pre ço até mes mo para nos sas no vas
des co ber tas. Assim, pa re ce-me per ti nen te a idéia
que vem sen do de sen vol vi da pela Co mis são Mis ta
so bre Ener gia Bra sil-Bo lí via – que tive a hon ra de ina -
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u gu rar na oca sião em que era Mi nis tro –, de re du zir a
ta ri fa de trans por te do ga so du to, por meio de re fi nan -
ci a men tos ou me ca nis mos as se me lha dos, re ce ben -
do como con tra par ti da a re du ção do pre ço do gás na
fron te i ra. Devo des ta car que o go ver no bo li vi a no sem -
pre re lu tou em aca tar essa idéia, no en tan to, vem
dan do si na is de mu dan ça de rumo.

Enten do, Srªs e Srs. Se na do res, que se o go -
ver no que ini ci a rá seus tra ba lhos em ja ne i ro pró xi -
mo con du zir ade qua da men te os pon tos que aqui
le van tei, es ta re mos ca mi nhan do para a pros pe ri da -
de no se tor pe tró leo, sem a ne ces si da de de ha ver
pri va ti za ções, po rém atra in do ca pi tal es tran ge i ro
para com pe tir em nos so mer ca do, ge ran do ri que za
e em pre gos.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP)  – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, no dia 11 do cor ren te
mês, quan do o Se na do pres tou uma das mais ex pres -
si vas e jus tas ho me na gens aqui já vis tas, en con tra -
va-me na sede da Orga ni za ção das Na ções Uni das
em Nova York, em mis são ofi ci al como ob ser va dor
par la men tar da Casa. Por tan to, não pude par ti ci par
do pre i to, em bo ra man ti ves se meu pen sa men to vol ta -
do para o que acon te cia nes te Ple ná rio ex cel so, lo ta -
do de mem bros do Con gres so Na ci o nal que vi e ram
para pres tar o me re ci do tri bu to a Se na do res que es -
tão en cer ran do man da tos não re no va dos ou des li -
gan do-se do Po der Le gis la ti vo para exer cer car gos no 
Exe cu ti vo. Isso sig ni fi ca que, la men ta vel men te, não
mais nos po de rão brin dar com suas pre sen ças diá ri -
as na pró xi ma le gis la tu ra.

Qu e ro, de pron to, as so ci ar-me àque las ma ni fes -
ta ções, ago ra que es tou de re gres so. Afi nal, con vi vo
fra ter nal men te com es ses ilus tres par la men ta res há
oito anos, tem po su fi ci en te para os co nhe cer e apre ci -
ar seus tra ba lhos. De se jo, por isso, la men tar o fato de
que a ro ti na do Se na do Fe de ral irá pri var-se da in te li -
gên cia cons tru ti va, da sa be do ria ir ra di an te, da so li da -
ri e da de fru tu o sa e do tra ba lho éti co, com pe ten te e
per ti naz de tão re no ma dos com pa nhe i ros.

Por mo ti vos ób vi os, dois no mes fo ram es co lhi -
dos para sim bo li zar na que la ho me na gem tais vir tu -
des que, gra ças a Deus, se vêm afir man do em nos so
meio. Sa be mos, po rém, que o sim bo lis mo do pre i to
di ri gi do aos Se na do res Ber nar do Ca bral e José Alen -
car – este me re ci da men te ele i to Vice-Pre si den te da
Re pú bli ca, aque le de vi do ao in com pre en sí vel e in jus -
to fim de man da to – abran ge nos so re co nhe ci men to
aos ou tros por ten tos do Le gis la ti vo que tam bém nos

de i xa rão no pró xi mo ano por mo ti vos vá ri os, seja ou
não para exer cer no vos car gos ele ti vos. São eles: 

Ade mir Andra de, Anto nio Car los Jú ni or,
Arlin do Por to, Artur da Tá vo la, Bel lo Par ga, Be ní cio 
Sam pa io, 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, 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 vam Bor ges, Íris Re zen de, José Edu -
ar do Du tra, José Fo ga ça, José Ser ra, La u ro Cam -
pos, Lind berg Cury, Lú cio Alcân ta ra (ele i to Go ver -
na dor do Ce a rá), Lú dio Co e lho, Mar lu ce Pin to, Ma -
u ro Mi ran da, Mo re i ra Men des, Na bor Jú ni or, Ri car -
do San tos, Ro ber to Fre i re, Ro ber to Re quião (ele i to
Go ver na dor do Pa ra ná), Ro nal do Cu nha Lima, Se -
bas tião Ro cha, Sér gio Ma cha do, Wal deck Orne las
e Wel ling ton Ro ber to. 

Nada de ve ria acres cen tar ao que foi dito du ran -
te aque la ho me na gem, pois en dos so-a ple na men te.
To da via, não pos so me ca lar, uma vez que as cir cuns -
tân ci as trans for ma ram-me em tes te mu nha pre sen ci al 
do de vo ta men to de um des ses ín cli tos par la men ta res
à ca u sa pú bli ca. Den tro e fora do Se na do, pude acom -
pa nhar a tra je tó ria po lí ti ca do Se na dor Ber nar do Ca -
bral, fi gu ra ex po nen ci al que se en con tra aci ma de
par ti dos e ide o lo gi as. Tive a fe li ci da de de ser vi-lo
como su bor di na do, na di re ção da Po lí cia Fe de ral, ao
tem po em que S. Ex.ª era o Mi nis tro da Jus ti ça. Des -
fru tei sua li de ran ça no PFL, nas co mis sões per ma -
nen tes do Se na do e em ple ná rio. Dele re ce bi, gra ças
ao seu in ve já vel in te lec to e pen dor ju rí di co, in con tá ve -
is li ções que me têm sido ex tre ma men te úte is há dé -
ca das. Ta ma nha é mi nha ad mi ra ção que po de ria até
me de cla rar sus pe i to para dele fa lar. Admi ra ção,
acom pa nha da de gra ti dão, que o con ví vio nes ta Casa 
só fez cres cer. Admi ra ção que, não fos sem ou tros
mo ti vos, ape nas a atu a ção de S. Ex.ª para pro du zir a
re for ma do Po der Ju di ciá rio e para de fen der seu Esta -
do, o Ama zo nas, já se ria su fi ci en te para jus ti fi cá-la.
Le al da de, bom sen so, sa be do ria, éti ca, ca pa ci da de,
de di ca ção... Tan tas são as vir tu des do Se na dor Ber -
nar do Ca bral que se tor na ria en fa do nho enu me rá-las, 
mes mo por que ca í ram no co nhe ci men to pú bli co e ge -
ral. Alme jo cul ti var sua ami za de, as sim como a dos
de ma is com pa nhe i ros que de i xam o Se na do, até o
fim de meus dias.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, es ta mos
às vés pe ras do Na tal e do Ano-Novo. Qu e ro aqui con -
sig nar meus mais pro fun dos agra de ci men tos a to dos
os no bres Pa res, as sim como aos ser vi do res des ta
Casa de leis, do mais hu mil de ao mais ca te go ri za do,
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pela ma ne i ra amis to sa e fran ca com a qual sem pre
me aco lhe ram. Sem a aju da de to dos, isto é, sem os
seus prés ti mos, sem a sua com pre en são, sem as
suas lu zes, ja ma is po de ria su pe rar as di fi cul da des e
de sin cum bir-me de tan tas mis sões es pi nho sas.

Devo es pe ci al agra de ci men to a to dos os in te -
gran tes de mi nha equi pe de ga bi ne te nes ta Casa, que 
com tan to des ve lo e pa ciên cia acom pa nha ram-me
em mais esta jor na da. Qu e ro, ain da, enal te cer o apo io 
re ce bi do da Se cre ta ria da Co mis são de Assun tos So -
ci a is, a que te nho a hon ra de pre si dir, as sim como a
de di ca ção e a com pe tên cia de mons tra das pe los De -
le ga dos da Po lí cia Fe de ral, Dou to res Pa u lo Fer nan do 
da Cos ta La cer da e Mar co Anto nio Men des Ca va le i ro. 
O bom fun ci o na men to da Co mis são Par la men tar Mis -
ta de Inqué ri to so bre Rou bo de Car gas, tam bém sob
mi nha pre si dên cia, de pen deu di re ta men te do ex ce -
len te tra ba lho re a li za do por es sas au to ri da des.

Faço vo tos de que 2003 re pre sen te me nos trans -
tor nos para o País, mais be ne fí ci os para nos sa gen te e 
for ta le ci men to para o Se na do Fe de ral. E que o amor, a
so li da ri e da de, o en ten di men to e a paz pre va le çam em
to dos os se to res pá tri os, tor nan do pos sí vel a tran si ção
bra si le i ra para uma so ci e da de mais fra ter na, jus ta e vi -
go ro sa, à al tu ra des ta Na ção gi gan te.

Fe liz Na tal! Exce len te Ano-Novo!
Mu i to obri ga do.
O SR. LUIZ PASTORE (PMDB – ES) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, a im pren sa bra si le i ra
tem des ti na do gran de par te de seu es pa ço no bre às
ava li a ções do en si no fun da men tal e su pe ri or na ges -
tão do Pre si den te Fer nan do Hen ri que, sob a ba tu ta do
Mi nis tro Pa u lo Re na to. Ape sar dos ine gá ve is avan ços
quan ti ta ti vos, o des ta que ma i or fi cou por con ta da que -
da de qua li da de do en si no, par ti cu lar men te no to can te
ao en si no bá si co. Di an te des se qua dro, a con clu são
não po de ria ser ou tra se não a de que hou ve, sim, des -
ca so e de sa ten ção do Go ver no com a edu ca ção de
nos sas cri an ças e de nos sos jo vens.

Não por aca so, a mé dia de anos de es tu do no
Bra sil ain da pa ti na em ní ve is ex tre ma men te ba i xos
quan do com pa ra da com a de pa í ses de mes mo por te: 
en quan to, na Argen ti na e no Chi le, a mé dia gira em
tor no de 11 anos, no Bra sil, per ma ne ce apro xi ma da -
men te na fa i xa dos seis anos. Vale apro ve i tar o mo -
men to para di zer que, nos Esta dos Uni dos, a mé dia
anda em tor no de 13 anos. Não cus ta fri sar que as
con se qüên ci as da ba i xa es co la ri da de in ci dem di re ta -
men te so bre o grau de di fi cul da de na con quis ta de
em pre go no mer ca do de tra ba lho.

A ex pli ca ção para o ba i xo de sem pe nho es co lar
no Bra sil es ten de-se des de a ba i xa es co la ri da de dos
pró pri os pais até a ba i xa es co la ri da de do con jun to de
mães e pais da co mu ni da de em que o alu no está en -
vol vi do. Embo ra o Insti tu to de Estu dos do Tra ba lho e
So ci e da de (Iets) re co nhe ça que o pro ble ma te nha
sido re du zi do nos úl ti mos tem pos, as es ta tís ti cas de -
mons tram que qua se 60% dos bra si le i ros com mais
de 15 anos de ida de não che gam a os ten tar oito anos
de es tu do. Em ou tras pa la vras, vas to con tin gen te de
ci da dãos bra si le i ros se quer con clu iu o en si no fun da -
men tal.

Isso não des toa do que foi di vul ga do, em se tem -
bro úl ti mo, pelo Mi nis té rio da Edu ca ção, por oca sião
da pu bli ca ção dos da dos pre li mi na res do Cen so
Esco lar 2002. Enquan to as duas pon tas do sis te ma
edu ca ci o nal bra si le i ro, a das cri an ças de até seis
anos de ida de e a dos jo vens com mais de 15 anos,
apre sen ta ram cres ci men to sig ni fi ca ti vo, o en si no bá -
si co, que com pre en de a fa i xa etá ria de sete a 14
anos, cres ceu ape nas 1%. Pior que isso é cons ta tar
que as ma trí cu las na pri me i ra sé rie do en si no bá si co
fo ram re du zi das em 1,5% em re la ção a 2001, o que
con fir ma a for te hi pó te se de que mes mo a inex pres si -
va ex pan são nes ta fa i xa es co lar so men te foi ob ti da
gra ças às ma trí cu las nas sé ri es fi na is.

O IPEA (Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca Apli -
ca da), em do cu men to di vul ga do re cen te men te so bre
a edu ca ção bá si ca no Bra sil, apon ta des com pas so
fla gran te en tre o que é pro pos to pe los cur rí cu los e o
de sem pe nho real dos alu nos. A jus ti fi ca ti va mais ra -
zoá vel para a exis tên cia do des com pas so an co ra-se,
so bre tu do, na per ver sa he te ro ge ne i da de dos sis te -
mas de en si no, em ter mos de in fra-es tru tu ra dis po ní -
vel no vas to ter ri tó rio na ci o nal, que aca ba por atu ar
como me ca nis mo re for ça dor das de si gual da des so ci -
a is. Para o IPEA, ou tro fa tor igual men te im por tan te
para a ne ga ti vi da de do apro ve i ta men to es co lar no ci -
clo bá si co é a de no mi na da dis tor ção ida de-sé rie. 

Di an te dis so, por de le ga ção do Insti tu to Na ci o -
nal de Estu dos e Pes qui sas Edu ca ci o na is (INEP), o
Sis te ma Na ci o nal de Ava li a ção da Edu ca ção Bá si ca
(SAEB) ocu pa-se de pro du zir um di ag nós ti co da edu -
ca ção bra si le i ra no ci clo bá si co. Re su mi da men te, tra -
ta-se da apli ca ção de pro vas e de ques ti o ná ri os so bre 
pro fes so res, di re to res e ins ta la ções fí si cas. Pois bem, 
no úl ti mo exa me apli ca do, em 2001, já se an te vi am
pro ble mas crô ni cos na con du ção po lí ti ca do en si no
bá si co no País. Des ses pro ble mas, sem dú vi da, a fal -
ta de pro fes so res, os ba i xos sa lá ri os e a ba i xa efe ti vi -
da de do en si no em dis ci pli nas bá si cas cons ti tu em fa -
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to res pre pon de ran tes para a si tu a ção de pre ca ri e da -
de no se tor.

Sr. Pre si den te, o go ver no do Pre si den te ele i to,
Luiz Iná cio Lula da Sil va, já anun ci ou que pre ten de
uni ver sa li zar, até 2006, todo o en si no bá si co do País.
Na ver da de, o pro gra ma para a área de edu ca ção
pro põe am pli a ção sig ni fi ca ti va do Fun do de Ma nu ten -
ção e De sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal e de
Va lo ri za ção do Ma gis té rio (FUNDEF), re pas san do
va lo res ma i o res para os Esta dos com me no res gas -
tos per ca pi ta na edu ca ção fun da men tal. Aliás, se -
gun do a im pren sa, o go ver no ele i to pre ten de cri ar ou -
tro fun do, o Fun deb, com ex clu si va des ti na ção à edu -
ca ção in fan til. Mais que isso, pro me te ele var os gas -
tos pú bli cos com o se tor edu ca ci o nal, dos atu a is
5,2%, para 7% do Pro du to Inter no Bru to.

Em 97, quan do foi cri a do o Fun def, o Mi nis tro
Pa u lo Re na to ar gu men ta va que sua fi na li da de era re -
dis tri bu ir os re cur sos en tre Esta dos e Mu ni cí pi os,
con si de ran do a pre mis sa de que par te dos or ça men -
tos es ta du a is e mu ni ci pa is fi cas sem vin cu la dos ao
en si no fun da men tal. No en tan to, con for me de cla ra -
ções de es pe ci a lis tas, em bo ra o Fun do ti ves se pro pi -
ci a do ma i or trans pa rên cia no gas to pú bli co com edu -
ca ção, aos Esta dos e Mu ni cí pi os re ser vou mar gem
mu i ta es tre i ta para fi nan ci ar a ex pan são do en si no in -
fan til (en tre zero e 6 anos). Para re su mir, se gun do o
Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri os de Edu ca ção, o
FUNDEF, em bo ra te nha en gen dra do efe i tos po si ti vos,
pre ci sa ser ur gen te men te aper fe i ço a do, de modo que a
ga ran tir a edu ca ção bá si ca, de zero a 17 anos.

Não se ria des ca bi do re gis trar que, logo após ter
sido cri a do em 97, o Fun do ter mi nou por pro vo car re -
a ção exa ta men te con trá ria àqui lo que se es pe ra va.
De fato, em 96, an tes da in tro du ção do FUNDEF, es -
ta vam ma tri cu la dos nas pré-es co las bra si le i ras 4,3
mi lhões de alu nos. Em 98, der ru ban do to das as ex -
pec ta ti vas, o nú me ro caiu para 4,1 mi lhões. Para essa 
inu si ta da si tu a ção o Mi nis tro Pa u lo Re na to pro cu rou
uma ex pli ca ção pou co con vin cen te: o lon go pro ces so
de adap ta ção das pre fe i tu ras às nor mas do FUNDEF.

Na mes ma li nha, ou tra crí ti ca que me re ce ser
res sal ta da é o fato de o Go ver no Fe de ral não ter ma -
jo ra do sua cota de par ti ci pa ção no Fun do. Ao es ta be -
le cer um va lor ba i xo para o cus to anu al por alu no, à
re ve lia da pró pria le gis la ção vi gen te, o Go ver no Fer -
nan do Hen ri que exi miu-se de con tri bu ir para o pro je to 
edu ca ci o nal de ma ne i ra mais sig ni fi ca ti va e en ga ja da. 
Isso, ine vi ta vel men te, afe tou a qua li da de do en si no
ofe re ci do pe las es co las pú bli cas, so bre as qua is pesa 
enor me car ga de es tig ma e pre con ce i to.

De cor rên cia dis so é a ba i xa qua li da de do en si no 
pú bli co de ní vel mé dio, que di fi cul ta o aces so dos
seus alu nos às uni ver si da des pú bli cas. Não há má gi -
ca ca paz de es con der o fato de que as fa lhas dos en -
si nos bá si co e mé dio da rede pú bli ca são a ma i or ca u -
sa da ex clu são de can di da tos mais po bres nos ves ti -
bu la res. No Rio de Ja ne i ro, por exem plo, me di an te re -
cen te in ves ti ga ção ci en tí fi ca, de mons trou-se que pra -
ti ca men te me ta de dos alu nos do en si no mé dio pú bli -
co não do mi na se quer 20% do con te ú do cur ri cu lar
que lhe de ve ria ter sido mi nis tra do du ran te todo o ci -
clo de apren di za gem es co lar.

No en tan to, para a Se cre tá ria-Exe cu ti va do Mi -
nis té rio da Edu ca ção, a fal ta de in te res se e de en tu si -
as mo dos alu nos deve-se mu i to mais à ina dap ta ção
da sala de aula às mu dan ças da so ci e da de, que é
mais ele trô ni ca, mi diá ti ca e in for ma ci o nal, do que a
qual quer ou tra co i sa. É ela quem con fes sa que, ape -
sar de todo o aces so fá cil ao com pu ta dor, à bi bli o te ca
e ao sis te ma in for ma ci o nal, o alu no bra si le i ro ain da é
bom bar de a do por uma pe da go gia ul tra pas sa da e ine -
fi caz, para cuja ope ra ci o na li da de o qua dro ne gro e o
giz con fi gu ram ins tru men tos in dis pen sá ve is. 

Não sur pre en den te men te, quan do con sul ta dos
so bre a im por tân cia da es co la, os alu nos bra si le i ros
res pon dem, qua se em unís so no, que não de tec tam
qual quer re le vân cia no con te ú do que apren dem em
sala de aula. No fun do, não con se guem es ta be le cer
uma li nha con sis ten te de con ti nu i da de en tre a so ci e -
da de que se so fis ti ca tec no lo gi ca men te e o apren di -
za do mais clás si co e ma ci ço do en si no es co lar. Na
mes ma pers pec ti va, vá ri os es tu di o sos apon tam o en -
si no des con tex tu a li za do e a for ma ção do pro fes sor
como fa to res res pon sá ve is pela de fi ciên cia e pela
pre ca ri e da de dos en si nos bá si co e mé dio em ge ral.

Para con clu ir, não po de ria de i xar de fri sar que, a 
des pe i to dos avan ços in ques ti o ná ve is na edu ca ção
em ge ral du ran te a ges tão do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que, há mu i to por fa zer no en si no bá si co no Bra -
sil, du ran te o qual o alu no ad qui re ins tru ção in dis pen -
sá vel para seu de sen vol vi men to in te lec tu al e de
apren di za gem. Des ti tu í do de um en si no bá si co de
qua li da de, tem com pro me ti da sua pers pec ti va de um
fu tu ro pro mis sor, de uma es pe ran ça de vida mais dig -
na e cor re ta. Por fim, de se jo ao Pre si den te ele i to me -
lhor sor te na edu ca ção, hon ran do li te ral men te to dos
os com pro mis sos de cam pa nha.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta bre ve in ter -
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ven ção, que ro abor dar dois te mas com ple xos da re a -
li da de bra si le i ra, cuja am pli tu de, evi den te men te, não
per mi te es go tá-los em um ou mes mo em vá ri os pro -
nun ci a men tos. Con tu do, que ro fazê-lo des ta for ma
ape nas como um lem bre te, de modo a man ter o as -
sun to na or dem de nos sas pre o cu pa ções co ti di a nas.
Vou, as sim, apre sen tar mais um aler ta às au to ri da des 
com pe ten tes, nos ní ve is fe de ral, es ta du al e mu ni ci -
pal, e so li ci tar ma i or em pe nho na con du ção des ses
as sun tos, a fim de que se pos sam re a li zar os avan ços 
ne ces sá ri os, re cla ma dos por toda a so ci e da de.

Re fi ro-me, Sr. Pre si den te, aos no vos e ve lhos
pro ble mas que al can çam, ain da e sem pre, a sa ú de e
a edu ca ção dos bra si le i ros. Essas duas áre as, es sen -
ci a is para o dia-a-dia da po pu la ção de nos so País,
em bo ra não se jam ne gli gen ci a das pelo Po der Pú bli -
co, re cla mam uma ação mais fir me e de ter mi na da,
su por ta da pe los pres su pos tos da con sis tên cia e da
con ti nu i da de ad mi nis tra ti va, para o seu cor re to equa -
ci o na men to.

Não é ne ces sá rio mu i to es for ço para que se
cons ta te a dura re a li da de que se im põe à gran de
ma i o ria dos in te gran tes de nos sa so ci e da de, quan do 
con fron ta dos com as ne ces si da des in di vi du a is e fa -
mi li a res de sa ú de e de edu ca ção. Uma rá pi da vi si ta a 
uma es co la pú bli ca, de qual quer ní vel, ou a um hos -
pi tal man ti do pelo Esta do, ain da que sem re cla mar
aten di men to, é su fi ci en te para que to me mos um ver -
da de i ro “cho que de re a li da de”. Tem-se, des se modo, 
ex pos to cru a men te o que se cons ti tui no co ti di a no de 
enor mes con tin gen tes de bra si le i ros, que não dis -
põem de ren da para ar car com os ele va dos cus tos
da as sis tên cia mé di co-hos pi ta lar e da edu ca ção par -
ti cu la res. São mi lhões de bra si le i ros que pre ci sam e
não têm al ter na ti va além de so cor rer-se nos ser vi -
ços pú bli cos.

É cla ro que não é o caso de es ca mo te ar-se a re -
a li da de, em ne nhum sen ti do. Logo, é pre ci so re co -
nhe cer que al guns avan ços, em bo ra tí mi dos em mu i -
tos ca sos, têm sido fe i tos nas duas áre as, a par tir de
po lí ti cas tra ça das aqui em Bra sí lia, em ar ti cu la ção
com Esta dos e Mu ni cí pi os.

No que res pe i ta ao en si no fun da men tal, é ine gá -
vel o cres ci men to do nú me ro de ma trí cu las e a me lho -
ria no flu xo das di ver sas sé ri es, com mais es tu dan tes
con se guin do con clu ir esse ní vel. São da dos po si ti vos;
con tu do, por ou tro lado, ain da es ta mos di an te de um
en si no de ba i xa qua li da de. E esse grau de qua li da de
não se res trin ge aos ní ve is fun da men tal e mé dio; o en -
si no su pe ri or, que se ex pan diu dras ti ca men te nos úl ti -
mos anos, gra ças a uma po lí ti ca de trans fe rên cia de
res pon sa bi li da des do se tor pú bli co para a ini ci a ti va pri -

va da, tam bém se sub me te a um ní vel mu i tas ve zes
de plo rá vel, fi xan do um cir cu lo vi ci o so.

No que con cer ne à sa ú de, te mos al guns pro gra -
mas mu i to bem-su ce di dos, como o da Aids, que são
ver da de i ros pa ra dig mas, re co nhe ci dos in ter na ci o nal -
men te. Isso é óti mo, mas não bas ta. É pre ci so ga ran tir 
pres te za e qua li da de de aten di men to a todo ci da dão
nos am bu la tó ri os e nos hos pi ta is, em to dos os pon tos
do País. A ques tão é com pli ca da e exi ge in ves ti men -
tos pe sa dos em re cur sos hu ma nos e ma te ri a is, ges -
tão e con tro le. É cer to que os cus tos da sa ú de, em
todo o mun do, são ele va dís si mos, mas, com cri a ti vi -
da de, em pe nho, com pe tên cia e de ter mi na ção, é pos -
sí vel che gar a so lu ções sa tis fa tó ri as para a ma i o ria
da po pu la ção. É esse o es for ço que se re i vin di ca hoje.

Pro me ti que fa ria uma in ter ven ção bre ve, de
aler ta. Assim, para con clu ir, Sr. Pre si den te, faço dois
re gis tros po si ti vos, do se tor da edu ca ção, en vol ven do
o meu Esta do, o To can tins. Pri me i ro, so mos uma das
cin co uni da des da Fe de ra ção que, por ini ci a ti va pró -
pria, tra tam de ex pan dir o Pla no de De sen vol vi men to
da Edu ca ção, im por tan te ins tru men to de ges tão es -
co lar. To das as nos sas es co las já ado ta ram esse pla -
no. De po is, ob ser vo, com sa tis fa ção, que nú me ros do
Cen so 2000, do IBGE, dão con ta de que o Esta do su -
pe rou o ín di ce na ci o nal de cri an ças en tre 5 e 6 anos
na es co la, com qua se 80% de ma trí cu las.

Para um jo vem Esta do como o To can tins, são
da dos aus pi ci o sos que nos en co ra jam e, so bre tu do,
nos fa zem per se ve rar na apro xi ma ção do ide al bra si -
le i ro de uni ver sa li za ção do en si no bá si co. Assim, fi -
nal men te, o País es ta rá me lhor equi pa do para en fren -
tar os de sa fi os di u tur nos de uma so ci e da de glo ba li za -
da, cen tra da na in for ma ção e no co nhe ci men to.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Pais, nos pri -
me i ros me ses do pró xi mo go ver no – com toda cer te za
–, de bru çar-se-á so bre um tema de suma im por tân cia
para a de mo cra cia bra si le i ra: a re for ma po lí ti ca. Ela
não é uma re for ma qual quer, pois tem for ça para con -
di ci o nar a qua li da de da de mo cra cia que que re mos e a
di men são do grau de ci da da nia que al me ja mos para
toda a Na ção – se mais res tri ta e vin cu la da a in te res -
ses de eli tes, se mais po ro sa e, por tan to, per meá vel a
to dos os seg men tos so ci a is, sem dis tin ção.

Falo em nome de um par ti do acos tu ma do a mu i -
tas lu tas e ve nho dis cu tir o tema não em fun ção de
qual quer re ce io do nos so de sa pa re ci men to en quan to 
agre mi a ção po lí ti ca, par ti cu lar men te por for ça da
cha ma da cláu su la de bar re i ra a vi go rar em 2006. Por -
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tan to, ao lon go de nos so tex to, o PPS não cri ti ca as
re for mas po lí ti cas aven ta das pe los par ti dos do go ver -
no FHC no Se na do Fe de ral e tão pro pa la das pela mí -
dia como par te de uma es tra té gia de au to de fe sa, de
so bre vi vên cia. Pelo con trá rio, du ran te tan tos anos,
pas san do por di ta du ras de todo tipo – na clan des ti ni -
da de sob dura e, em al guns mo men tos, fe roz re pres -
são – e man ti do na ile ga li da de mes mo em go ver nos
de de mo cra tas ame dron ta dos como em toda a dé ca -
da de 50, não nos aba te mos, não fo mos ex tin tos nem
in vi a bi li za dos e apren de mos a gos tar, a res pe i tar e a
lu tar, com pa i xão e com idéi as, pela mais am pla li ber -
da de do nos so povo, que tem como uma das pre mis -
sas a mais am pla li ber da de par ti dá ria.

Pro cla ma mos que não que re mos pri vi lé gio de
ne nhum tipo, nem mes mo em nome de nos sa his tó ria. 
O PPS só ace i ta ser eli mi na do do ce ná rio po lí ti co na -
ci o nal pelo voto e não por ar ti ma nhas e as tú ci as de
po lí ti cos, de mo cra tas ou não, que ima gi nam ser o seu 
po der algo du ra dou ro e não pas sí vel de mu dan ças. É
uma idi o ti ce com ple ta os gran des par ti dos ima gi na -
rem que po de rão se per pe tu ar em fun ção da lei e à
som bra do po der e de suas be nes ses. Só para fi car -
mos em dois exem plos, um an ti go e ou tro bem mais
re cen te: o pri me i ro tem a ver com a Are na – “o ma i or
par ti do do Oci den te”, como pro pa la va o seu pre si den -
te à épo ca, o hoje Se na dor Fran ce li no Pe re i ra –, que
aca bou an tes da pró pria di ta du ra que tão ver go nho -
sa men te ser viu; o se gun do é a des mo ra li za ção da
cha ma da “ver ti ca li za ção” im pos ta abu si va e, no nos -
so en ten di men to, in cons ti tu ci o nal men te pelo TSE
nes tas ele i ções de 2002. Nada re sis te à so be ra nia
po pu lar; por tan to, de i xe mos a de mo cra cia li vre.

Não é pos sí vel afir mar que a ques tão da re for -
ma po lí ti ca seja nova para nós ou que es te ja se apre -
sen tan do pela pri me i ra vez à dis cus são no Par la men -
to e na im pren sa. Na ver da de, a de mo cra cia re pre -
sen ta ti va bra si le i ra tem ex pe ri men ta do, des de os
tem pos do Impé rio, as mais di ver sas en ge nha ri as ins -
ti tu ci o na is. Já ex pe ri men ta mos o voto dis tri tal, lis tas
fe cha das, lis tas aber tas, sis te mas ma jo ri tá ri os e pro -
por ci o na is, fi de li da de par ti dá ria; en fim, tudo o que
ago ra se apõe como novo foi tes ta do em nos sa de mo -
cra cia, mes mo quan do ela ain da não era uni ver sa li za -
da. O que, en tre tan to, é mais con tun den te e me nos
de ba ti do é que a ma i or par te das re for mas po lí ti -
co-ele i to ra is pas sa das foi fe i ta para ga ran tir a he ge -
mo nia das oli gar qui as re gi o na is – como no caso de li -
be ra is e con ser va do res se re ve zan do no po der até o
fim da Re pú bli ca Ve lha – ou para ga ran tir a gru pos no
po der a con ti nu i da de de suas ges tões, ain da que

pou co de mo crá ti cas ou re pre sen ta ti vas da plu ra li da -
de so ci al.

Re cu an do me nos no tem po, é ver da de i ro que
mu i tas das ques tões ago ra de ba ti das var rem, com
ma i or ou me nor in ten si da de, a vida po lí ti ca dos úl ti -
mos 15 anos. A pró pria Cons ti tu i ção de 1988, ao de -
ter mi nar a re a li za ção de ple bis ci to a res pe i to da for -
ma do Esta do e do sis te ma de go ver no, man te ve o in -
ten so de ba te acer ca do as sun to que opôs, na im pren -
sa e nas cam pa nhas de rua, pre si den ci a lis tas e par la -
men ta ris tas, es tes úl ti mos di vi di dos em mo nar quis tas 
e re pu bli ca nos.

Sou da que les que vejo no sis te ma po lí ti co uma
es pé cie de car tão pos tal do con te ú do de mo crá ti co de
um país. Qu an do ana li sa mos o sé cu lo pas sa do ou
mes mo o pe río do da Re pú bli ca Ve lha, o que nos cha -
ma a aten ção mais de ci di da men te não é tan to o grau
de de sen vol vi men to eco nô mi co das so ci e da des, mas
sim como elas se re pre sen ta vam, como as li ber da des 
eram ex pres sas nas leis e no co ti di a no, como fun ci o -
na vam os par la men tos e se es tes se sub me ti am à tu -
te la do po der. O tema de mo cra cia é tão can den te que
os nos sos gran des ho mens pú bli cos têm seus no mes
gra va dos di re ta men te no pro ces so da luta de mo crá ti -
ca e por ma i o res li ber da des.

Com cer te za, den tro de um sé cu lo, só para dar
um exem plo, o fu tu ro vol ta rá seus olhos para trás e,
ao ana li sar a era FHC e o go ver no Lula, não es ta rá
vas cu lhan do tão in ten sa men te no pas sa do o tema
Pre vi dên cia So ci al, sis te ma Tri bu tá rio, ou o novo ser -
vi ço pú bli co e suas agên ci as, de gran de im por tân cia
con jun tu ral e até es tra té gi ca para to dos nós. Se o fi -
zer, o ob je ti vo es ta rá re la ci o na do ao po si ci o na men to
das for ças po lí ti cas, ao ali nha men to dos par ti dos e,
prin ci pal men te, ao com por ta men to dos mo vi men tos
so ci a is em re la ção ao con jun to da re for ma do es ta do
bra si le i ro. Enfim, con tem pla rá a Re pú bli ca e ana li sa rá 
como a ci da da nia, no fi nal do sé cu lo XX e iní cio do sé -
cu lo XXI, ex pres sou-se e se fez re pre sen tar em nos -
sas ins ti tu i ções po lí ti cas.

A nos sa his tó ria po lí ti ca, pró di ga em cer ce a -
men tos, res tri ções e re tro ces sos, quan do ob ser va do
um cer to dis tan ci a men to no tem po, tam bém tem sido
pal co de pon tu a is e per sis ten tes pro ces sos de am pli -
a ção de mo crá ti ca.

No Impé rio e no iní cio da Re pú bli ca, tí nha mos o
voto cen si tá rio, dos ho mens que de ti nham pro pri e da -
de ou al tas ren das. Em 1822, os ele i to res so ma vam
10% da po pu la ção bra si le i ra. É cu ri o so que, em 1824, 
no novo có di go, a bar re i ra da ida de te nha au men ta do
– de 21 anos para 24 anos – e o mí ni mo de ren da ne -
ces sá rio para o ci da dão se alis tar como ele i tor fi cou
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igual men te mais se le ti vo. O re sul ta do foi a res tri ção
da fran quia ele i to ral, com ape nas 1% da po pu la ção
es tan do re pre sen ta da no Par la men to e nas as sem -
bléi as. Des ne ces sá rio di zer que tais ex pe di en tes vi -
sa vam à ma nu ten ção de uma con di ção po lí ti ca ex tre -
ma men te res tri ti va de di re i tos e im pe di ti va de uma
ver da de i ra de mo cra cia. Oli gar qui as po lí ti cas, ma gis -
tra dos, clé ri gos e até a po lí cia ti nham um po der qua se 
ar bi trá rio so bre as ele i ções – e, cla ro, so bre os re sul -
ta dos. Assim, ca rac te rís ti cas “es pe ci a is” des se pe río -
do são a cor rup ção e a fra u de ele i to ra is.

O lon go pe río do das ele i ções “a bico de pena”
deu lu gar à uni ver sa li za ção do voto para os ho mens
ma i o res de 18 anos e mu i to de po is, na dé ca da de 30,
as mu lhe res tam bém al can ça ram o di re i to ao su frá -
gio. Nes sa li nha de evo lu ção – do que po de ría mos
cha mar de re for mas po lí ti cas ni ti da men te de mo crá ti -
cas –, con quis tou-se, re cen te men te, o voto e a ele gi -
bi li da de para os anal fa be tos e ma i o res de 16 anos.
De ve mos con ti nu ar nes sa ca mi nha da de ra di ca li za -
ção de mo crá ti ca, e não em sen ti do con trá rio.

Em 28 anos com man da tos no Par la men to, con -
fe ri dos pelo povo per nam bu ca no, sem pre tive na
ques tão po lí ti ca e na con for ma ção do re gi me de mo -
crá ti co mi nhas pre o cu pa ções ma i o res. Re for ma po lí -
ti ca, por tan to, é um as sun to que acom pa nho com pa i -
xão, pois, ao lon go da vida, nun ca pro cu rei o ca mi nho
mais fá cil nem sa cri fi quei im pe ra ti vos de cons ciên cia.
Obe de ci sem pre a meu sen ti men to pro fun do a fa vor
das li ber da des e mi nhas con vic ções sem pre fo ram
ex pres sas por in ter mé dio de um pe que no e va lo ro so
par ti do que, exis tin do há qua se um sé cu lo, não tem
como tra di ção co me mo rar à mesa dos po de ro sos. É
de se per gun tar: e se o “pe que no” par ti do não ti ves se
sido du ra men te per se gui do, vi vi do na clan des ti ni da de 
gra ças a um sis te ma rí gi do, ex clu den te e es tig ma ti -
zan te; se ti ves se po di do ma ni fes tar-se pú bli ca e de -
mo cra ti ca men te, não se ria hoje um gran de par ti do e
não te ria em pre en di do mu dan ças ra di ca is na vida po -
lí ti ca bra si le i ra? Mas isso é ter re no de con jec tu ras – e
es ta mos tra tan do aqui do ter re no das re a li da des.

Ain da à épo ca da di ta du ra, lem bro-me com cla -
re za dos de ba tes que tra va mos na Câ ma ra dos De pu -
ta dos so bre o re cor ren te tema da li ber da de. Já pró xi -
mo do seu es go ta men to e de sua der ro ca da, o pró prio 
re gi me mi li tar ini ci ou um mo vi men to cla ra men te di ver -
si o nis ta com o in tu i to de di vi dir a fren te de opo si ção,
dan do mar gem a que a ques tão par ti dá ria en tras se
na agen da po lí ti ca.

A re for ma pro pos ta pelo Ge ne ral Gol bery do
Cou to e Sil va – se guin do Lam pe du sa, na ce le bre má -
xi ma “mu dar para que nada mude” – ob je ti va va, den -

tre ou tras me di das, a im plo são do MDB. Sua pro pos ta 
era a de aca bar com o bi par ti da ris mo ARENA ver sus
MDB, cri an do o sis te ma mul ti par ti dá rio mi ti ga do com
o in tu i to úni co – afi nal, al can ça do – de di vi dir a opo si -
ção, que sa í ra for ta le ci da das ele i ções de 1974. O sis -
te ma bi par ti dá rio, ca mi sa-de-for ça cri a da pelo re gi me 
au to ri tá rio mi li tar, nas ce ra para im por “or dem e es ta -
bi li da de” no nos so sis te ma par ti dá rio. Ora, como já no
iní cio da dé ca da de 70 a so ci e da de já não su por ta va
mais as ar bi tra ri e da des do re gi me, e es tan do os car -
gos de Pre si den te, go ver na do res e pre fe i tos de ca pi -
ta is e ci da des es tra té gi cas fora do ci clo ele i to ral, as
ele i ções de 1974 aca ba ram-se tor nan do um ins tru -
men to ple bis ci tá rio de ma ni fes ta ção dos bra si le i ros
con tra os per ver sos efe i tos so ci a is e eco nô mi cos dos
go ver nos mi li ta res. A “or dem e es ta bi li da de” im pos tas
pe los ge ne ra is deu aos ele i to res, por con ta da bi po la -
ri da de, a pos si bi li da de de que o fe i ti ço vi ras se con tra
o fe i ti ce i ro. A vi tó ria es ma ga do ra da opo si ção em
1974 foi um mo men to sim bó li co des sa vi ra da.

A par tir daí, tem-se uma sé rie de ca su ís mos –
eu fe mis mo na épo ca usa do por to dos, in clu si ve por
nós opo si ci o nis tas, para en co brir in ter ven ções di ta to -
ri a is – uti li za dos pelo re gi me au to ri tá rio para se man -
ter no po der. O mais abu si vo de to dos foi o cé le bre
“Pa co te de Abril”, ato de for ça pos te ri or ao fe cha men -
to do Con gres so Na ci o nal e ge ra do pela “Cons ti tu in -
te” da Gran ja do Ri a cho Fun do, na qual pon ti fi ca vam
o Ge ne ral Gol bery do Cou to e Sil va; o ma jor He i tor de
Aqui no; o mi nis tro da Jus ti ça Arman do Fal cão, fa mo -
so pelo bor dão “nada a de cla rar”; Mar co Ma ci el, Pre -
si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos e para quem o fe -
cha men to do Con gres so fora um “ato pro fi lá ti co” e de
“ins pi ra ção re vo lu ci o ná ria”. To dos eles li de ra dos pelo
Ge ne ral Ernes to Ge i sel.

O mes mo gru po con ti nua ten do in fluên cia nos
dias de hoje. Uns, pela me mó ria de suas idéi as con -
ser va do ras e au to ri tá ri as, de que Gol bery é o exem -
plo ma i or; ou tros, com as mes mas idéi as, só que pre -
sen tes e atu an tes na con cep ção das re for mas em an -
da men to, Den tre es tes as si na la mos o ain da
Vice-Pre si den te Mar co Ma ci el, prin ci pal men tor e ar ti -
cu la dor das pro pa la das mu dan ças.

Não sa tis fe i to com o grau de vi o lên cia an ti de mo -
crá ti ca do “Pa co te de Abril”, que, aliás, não ha via sur -
ti do o efe i to de se ja do, já que o MDB, nas ele i ções de
1978, con se guiu im por tan tes vi tó ri as, ou tros ca su ís -
mos fo ram ado ta dos. Um de les foi o mul ti par ti da ris mo 
de 1979 que, efi caz men te, im plo diu o MDB em uma
sé rie de ou tros par ti dos (sur gem o PP, PT, PDT e
PTB). Um de ta lhe sin to má ti co: o ve lho PCB, na épo ca 
com gran de vo ca ção para cres cer, teve a ile ga li da de
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man ti da pelo re gi me. Aber to o de ba te so bre as re for -
mas po lí ti cas, mu dan ças ocor rem. Po rém, o que era
para ser di ri gi do foge do con tro le e a re for ma po lí ti ca
pro pos ta, de cla ro ob je ti vo an ti de mo crá ti co, dá lu gar
a uma oxi ge na da luta po lí ti ca e so ci al e in ten si fi ca o
de ba te so bre a li ber da de de ex pres são e a or ga ni za -
ção da ci da da nia.

Ten do essa con jun tu ra como pano de fun do, em
1979, apre sen tei pro je to acer ca dos par ti dos po lí ti cos 
que, pi o ne i ra men te, es ta be le cia o fi nan ci a men to pú -
bli co das ele i ções. Per mi tam-me trans cre ver um pa rá -
gra fo da jus ti fi ca ção do pro je to, pois tan to on tem
como hoje ele de fi ne bem a mi nha con cep ção acer ca
da li ber da de par ti dá ria:

Em uma de mo cra cia os par ti dos po lí ti -
cos de vem su bor di nar-se so men te àque las
res tri ções que se jam es tri ta men te ne ces sá -
ri as para as se gu rar-se a pró pria con ti nu i da -
de do con fli to de mo crá ti co, pro te gi do ape -
nas con tra as in fluên ci as do di nhe i ro e do
po der. Par ti dos li vres são ins tru men tos para
fa zer com que as so ci e da des dis tin gam o
que elas são da qui lo que po de ri am ser:
cada par ti do ofe re ce à so ci e da de a ima gem
de um fu tu ro pos sí vel re ve la do não só em
seu pro gra ma, mas tam bém nas suas for -
mas con cre tas de mo bi li za ção e or ga ni za -
ção. Todo cons tran gi men to da ação par ti dá -
ria é um en tra ve im pos to à pró pria li ber da de 
de es co lher um fu tu ro que não seja ape nas
o que pro du zi rem a inér cia e o aca so dos
acon te ci men tos, o pre do mí nio dos in te res -
ses con sa gra dos e a in fluên cia dos pre con -
ce i tos cor ren tes.

Em 1980, sob o im pac to de mu dan ças in ter na ci -
o na is que vi nham se su ce den do na dé ca da de 70, sa -
li en tan do en tre elas as de cu nho li ber ta dor como a
ago nia do fran quis mo e o re nas cer de mo crá ti co na
Espa nha e a Re vo lu ção dos Cra vos em Por tu gal,
apre sen tei uma emen da cons ti tu ci o nal de fi nin do, en -
tre nós, o fim da tu te la so bre os par ti dos e ple na li ber -
da de de cri a ção e or ga ni za ção par ti dá ria, sem qual -
quer cor te jo de ex cep ci o na li da des. Escu sa do di zer
que, ape sar da in ten sa dis cus são, fo mos der ro ta dos
em nos sas pro pos tas.

Com a con vo ca ção da Cons ti tu in te, quan do o
de ba te po lí ti co es ta va mais are ja do e já não vi vía mos
sob o ta cão do re gi me mi li tar, pre va le ceu, como eixo
nas dis cus sões, a mi nha emen da cal ca da no mo de lo
por tu guês. Eu, par ti cu lar men te, a essa al tu ra, já es ta -
va mais pró xi mo do que con ven ci o na mos cha mar

“mo de lo ita li a no”, onde par ti do po lí ti co nem se quer é
tra ta do na Cons ti tu i ção como tal, mas ape nas como
uma en tre tan tas as so ci a ções da so ci e da de ci vil, ga -
ran ti das como di re i to da ci da da nia de ex pres sar-se,
re u nir-se e or ga ni zar-se li vre men te.

Ori gi nal men te, o que es ta va pro pos to no con -
tex to da Cons ti tu in te para re gu lar a vida par ti dá ria?
Ape nas o art. 17 da Cons ti tu i ção atu al, sem in tru sos
pre ce i tos. Ou seja, dis cu tia-se essa re da ção: “é li vre a 
cri a ção, fu são, in cor po ra ção e ex tin ção de par ti dos
po lí ti cos, res guar da dos a so be ra nia, o re gi me de mo -
crá ti co, o plu ri par ti da ris mo e os di re i tos fun da men ta is 
da pes soa hu ma na”. No de sen ro lar dos de ba tes
cons ti tu in tes, os qua tro pa rá gra fos que lhe fo ram
acres cen ta dos e que se re fe rem à au to no mia na fi xa -
ção de es tru tu ras in ter nas, aqui si ção de per so na li da -
de ju rí di ca, cri a ção do fun do par ti dá rio, di re i to de
aces so gra tu i to ao ra dio e à te le vi são e ve da ção de
or ga ni za ções pa ra mi li ta res apri mo ra ram a emen da.

Entre tan to, os pre ce i tos con ti dos nos seus in ci -
sos como “par ti do na ci o nal”, “pro i bi ção de re ce bi -
men to de re cur sos ex ter nos” (tal vez, lem bran ça da in -
jus ti fi cá vel chi ca na ju rí di ca na ar bi trá ria cas sa ção do
PCB em 1946), “pres ta ção de con tas à Jus ti ça Ele i to -
ral” e de ter mi na ção de fun ci o na men to par la men tar de 
acor do com “Lei” nas ce ram do ca co e te das eli tes de
que re rem con ti nu ar tu te lan do a vida par ti dá ria em
nos so País. Infe liz men te, a elas se so ma ram al guns
par la men ta res de ten to res de boa-fé de mo crá ti ca, po -
rém pre sos a uma con cep ção tu te lar e re gu la men ta -
do ra que, como sa be mos, con fun de li ber da de com
au to ri ta ris mo. A cul tu ra do con tro le le gal, sem pre mu i -
to pre sen te em toda nos sa his tó ria de ma ne i ra en fá ti -
ca, foi fo men ta da e dis se mi na da nas cons ciên ci as
pela re cém-der ru ba da di ta du ra mi li tar, e mu i tos com -
pa nhe i ros do Par la men to se re gem por ela.

Ouso di zer que a plêi a de de leis para re gu lar
par ti dos é o pro du to mais di re to da vi são au to ri tá ria
que per me ia a so ci e da de bra si le i ra e, por tan to, é an -
ta gô ni ca à ge ne ro si da de li ber tá ria que deve pre si dir
so ci e da des que se pre ten dam de mo crá ti cas. Para
ilus trar tal afir ma ção, bas ta sa ber que so mos o úni co
país com ins ti tu ci o na li da de de mo crá ti ca a pos su ir
uma Lei Orgâ ni ca de Par ti dos Po lí ti cos a dis ci pli nar e
con for mar en ti da des pró pri as da ci da da nia – e só
dela –, su bor di nan do-as a re gras ou tras que não as
cons ti tu ci o na is, de ri va das de ma i o ri as even tu a is e de
in te res ses do mi nan tes. Afo ra o res pe i to aos man da -
men tos cons ti tu ci o na is, ao ad mi tir-se a tu te la le gal
dos par ti dos po lí ti cos, está-se ma cu lan do a de mo cra -
cia, por que, com isso, amor da ça-se a ci da da nia e a
so ci e da de ci vil.
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Eis, que, com essa pro pos ta de re for ma po lí ti ca, 
ora em dis cus são e tra mi ta ção nas duas Ca sas do
Con gres so, es ta mos to dos nós dis cu tin do no va men te 
prin cí pi os.

Hoje, a ne ces si da de de al te rar al gu mas das nor -
mas que de fi nem nos so sis te ma po lí ti co é re co nhe ci -
da por to das as for ças e li de ran ças sig ni fi ca ti vas da
Na ção. Não há, con tu do, e di fi cil men te ha ve rá, con -
sen so quan to às nor mas a se rem al te ra das nem
quan to ao sen ti do da mu dan ça.

Não te nho dú vi da: a re for ma po lí ti ca ocu pa rá
pa pel cen tral no Par la men to e nos de ba tes con du zi -
dos pe los me i os de co mu ni ca ção de mas sa. A ques -
tão per ti nen te, a meu ver, é qua li fi car o seu con te ú do.

Sou fa vo rá vel a to das as pro pos tas que vi sem
sa ne ar pro ble mas re a is nos me ca nis mos de re pre -
sen ta ção. Con si de ro, por exem plo, mu i to cor re ta a
ado ção do prin cí pio do fi nan ci a men to pú bli co das ele -
i ções, ins tru men to para co i bir a cor rup ção na es co lha
dos re pre sen tan tes do povo; ma té ria in fe liz men te ain -
da blo que a da pelo Go ver no em nome da es cas sez de 
re cur sos, como se de mo cra cia ti ves se cus to. Tam bém 
sou fa vo rá vel a um novo dis ci pli na men to do pa pel dos 
su plen tes de Se na do res, na for ma como o as sun to foi 
apre sen ta do pe los seus ide a li za do res. Ace i ta ria até
mes mo dis cu tir a ques tão do fim da co li ga ção, des de
que a ela não fos se aco pla da a cha ma da cláu su la de
bar re i ra, algo per ti nen te ao sis te ma dis tri tal mis to, e
que re pre sen ta um gol pe pro fun do no sis te ma de re -
pre sen ta ção po lí ti ca e, em par ti cu lar, às cha ma das
mi no ri as emer gen tes.

Entre tan to, a es tra té gia co lo ca da em mar cha, e
que dá con te ú do ao de ba te da re for ma po lí ti ca e, não
te nho dú vi da, tema que será de agen da re cor ren te
nes se ini cio de go ver no pe tis ta, obe de ce a um ló gi ca
di fe ren te. São pro pos tas que fo gem ao sen ti do de
evo lu ção de mo crá ti ca, pre sen te em nos sa his tó ria,
de am pli ar a par ti ci pa ção da ci da da nia e, ain da, não
se des ti nam a au men tar a re pre sen ta ti vi da de do sis -
te ma. Pelo con trá rio, bus cam uni ca men te – e o di zem
seus ara u tos de for ma mu i to en fá ti ca – ga ran tir a fun -
ci o na li da de e o or de na men to do sis te ma. Para tan to,
não se pe jam em pro por dis po si ti vos le ga is que fi xam
ma i o res li mi tes, am pli am as res tri ções e até dis ci pli -
nam ex pul sões e ex clu sões.

A pre mis sa sub ja cen te na re for ma pre ten di da é
que a de sor dem que jul gam exis tir gera ine fi ciên cia, e
esta, no lon go pra zo, mi na ria a le gi ti mi da de de mo crá -
ti ca. Por tan to, tor nar a or dem re pre sen ta ti va es tá vel,
pre za da pela ma i o ria da po pu la ção, im pli ca tor ná-la
ca paz de res pon der, em tem po há bil, às de man das
de de ci são que a so ci e da de re cla ma. Para tal, o sis te -

ma deve per der em com ple xi da de e ga nhar em pre vi -
si bi li da de.

Des ne ces sá rio di zer que tal vi são é es sen ci al -
men te an ti de mo crá ti ca, me ca ni cis ta e, de for ma con -
tu maz, se faz pre sen te na his tó ria da hu ma ni da de
quan do os ti ra nos e di ta do res, de to das a épo cas e de 
to dos o ma ti zes, so bre põem a “ra zão de Esta do” à ci -
da da nia. Tal vi são lem bra Hun ting ton, o guru de Gol -
bery, que, nos anos 60, pro pu nha como so lu ção para
os im pas ses de ci só ri os o re for ço da au to ri da de. Se -
gun do ele, os sis te mas pou co ins ti tu ci o na li za dos não
te ri am con di ções de pro ces sar as de man das so ci a is,
ge ran do pa ra li sia e in go ver na bi li da de. O re mé dio, en -
tão, ve jam que bri lhan te, não é al te rar o sis te ma, re -
for má-lo, ins ti tu ci o na li zá-lo, mas re pri mir as de man -
das so ci a is. Têm um quê de se me lhan ça a pro pos ta
do ame ri ca no e de uma par te dos nos sos par la men -
ta res, que pe dem à so ci e da de a ne ga ção de sua pró -
pria plu ra li da de.

Qu e ro ar gu men tar aqui que toda ten ta ti va de
sim pli fi car ar ti fi ci al men te o sis te ma po lí ti co, de “aze i -
tar” o pro ces so de ci só rio im pli ca res trin gir a re pre sen -
ta ção, li mi tar a ci da da nia e min guar o con te ú do de -
mo crá ti co de nos so or de na men to le gal. Nes se úl ti mo
caso, a dis cus são não tem como ob je to a for ma, o
pro ces so, os me i os ne ces sá ri os para que a re pre sen -
ta ção se re a li ze da ma ne i ra mais am pla pos sí vel. Tra -
ta-se, pelo con trá rio, de res trin gir a de mo cra cia em
nome de uma su pos ta ra ci o na li da de fun ci o nal.

Há uma con tra di ção fla gran te na pro pos ta de re -
for ma. Ela não é ape nas po lí ti ca e não se atém à nor -
ma ti za ção e ao aper fe i ço a men to dos me ca nis mos
ele i to ra is e da de mo cra cia re pre sen ta ti va. Vai mu i to
além, pois pre ten de re tro a gir e tor nar es ta tal o que é
pú bli co e pri va ti vo da ci da da nia e da so ci e da de ci vil.
Tal vez esse seja, de fato, o prin ci pal ob je ti vo da re for -
ma. Não po de mos ace i tar que par ti do po lí ti co – pes -
soa ju rí di ca de di re i to pú bli co pri va do –, por de fi ni ção
li vre e ra di cal men te au tô no mo, com fun ções in clu si ve
de ques ti o nar o es ta blish ment, seja re gu la do pelo
po der vi gen te.

Sei que es tou sen do re pe ti ti vo, mas o vo lu me
das vo zes que se le van tam para de fen der o mi ni ma -
lis mo na re pre sen ta ção de mo crá ti ca, es tre i tar os es -
pa ços do plu ra lis mo so ci al, cir cuns cre ver o es pec tro
ide o ló gi co e to ta li ta ri a men te li mi tar a li vre ex pres são
do in di ví duo e do mi li tan te é en sur de ce dor. Com a re -
for ma em mar cha, para fi car mos em um ter mo um
tan to mi li ta ri za do, os par ti dos es tão per den do gra us
de au to no mia para se sub me ter aos in te res ses de
ma i o ri as even tu a is. Ma i o ri as em nome da or dem, não
da li ber da de.
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Ora, quão pe ri go so para a de mo cra cia é que rer
re sol ver pro ble mas con jun tu ra is de um go ver no, sa -
cri fi can do es tru tu ras po lí ti cas no lon go pra zo. De pas -
sa gem, lem bro-me de um de ba te re a li za do na Câ ma -
ra dos De pu ta dos quan do, a pre tex to de re gi men tal -
men te re gu la men tar o dis po si ti vo cons ti tu ci o nal que
tra ta do fun ci o na men to par la men tar, bus ca va-se de fi -
nir o nú me ro mí ni mo de de pu ta dos para se ter di re i to
à li de ran ça e, com isso, a es tru tu ras ad mi nis tra ti vas.
No mo men to em que subi à tri bu na, to das as li de ran -
ças dos gran des e pe que nos par ti dos, de Esquer da e
de Di re i ta, já ha vi am se pro nun ci a do e a una ni mi da de
se ins ta la do: o par ti do que não ti ves se cin co de pu ta -
dos não te ria li de ran ça.

Como lí der do PCB, com ape nas três De pu ta -
dos, ti nha exa ta cons ciên cia de que o ple ná rio me via
como le gí ti mo re pre sen tan te do “jus es per ni an di” e
que, por tan to, bas ta va ser to le ran te, e o foi. Mas ti nha
tam bém cons ciên cia, tan to quan to te nho hoje, de que
cer to es ta va o po e ta ale mão quan do, em ver so, des -
cre veu a in di fe ren ça da que le que ob ser va va os na zis -
tas le va rem um a um seus vi zi nhos, até quan do só ele 
res tou e tam bém foi le va do.

Ante a in di fe ren ça de to dos – sal vo a hon ro sa
ex ce ção de um de pu ta do do PSB do Ma ra nhão, José
Car los Sa bóia –, eu per gun ta va por que o nú me ro 5,
quan do tal vez fos se in te res san te 7, um nú me ro até
ca ba lís ti co (O PC do B ti nha ape nas 5 de pu ta dos);
bom se ria, quem sabe, con ce der li de ran ça ao par ti do
que ti ves se mais de 20 de pu ta dos, algo mais subs -
tan ti vo (o PSB ti nha ape nas 9 de pu ta dos e a ban ca da
do PT ti nha não mais que 16); por fim su ge ria 40 e,
cla ro, sem li de ran ça fi ca ri am o PDT e tal vez ou tros
par ti dos de por te mé dio. A iro nia usa da aju da va a de -
mons trar que a de ci são dis cri mi na tó ria não era ne u tra 
e o que se pre ten dia, na oca sião, era mon tar uma
equa ção de po der no in te res se das agre mi a ções ma i -
o res e he ge mo nis tas e com uma vi são ni ti da men te ar -
bi trá ria e au to ri tá ria.

Não hou ve res pos ta às mi nhas in da ga ções na -
que la opor tu ni da de. Hoje, em face do pa pel do Par ti -
do dos Tra ba lha do res e de sua es tron do sa vi tó ria,
cre io que mu i tos dos in di fe ren tes e, quem sabe, sa tis -
fe i tos e con tem pla dos de on tem te nham res pos tas.

Re cor ro ao mes mo ar gu men to, ago ra, para dis -
cu tir as pro pos tas de Re for ma Po lí ti co-Par ti dá ria em
gran de par te pre con ce i tu o sas e dis cri mi na tó ri as seja
da ci da da nia ou em re la ção aos pe que nos par ti dos. O 
seu con te ú do está pre nhe de idéi as de um tem po
pas sa do e não de mo crá ti co e, por tan to, po den do
seus ara u tos se rem, da qui para fren te, cha ma dos de
res ta u ra do res e, para fa zer um con tra pon to, de sig nar

como re for mis tas os que que rem aper fe i ço ar de mo -
cra ti ca men te o nos so sis te ma ele i to ral, e eu me in cluo 
en tre es tes úl ti mos. Pena que mu i tos dos nos sos
com pa nhe i ros de re sis tên cia de mo crá ti ca não se
aper ce bam do can to das se ri as da res ta u ra ção, que o 
ve lho Ulis ses tão bem en fren tou e ven ceu.

Alguns con ce i tos me as sus tam quan do tra ta -
mos da pro pos ta de re for ma co lo ca da na mesa. Está
es cri to lá que um dos ob je ti vos da me di da é a “ten ta ti -
va de im pe dir a mul ti pli ca ção ex ces si va de par ti dos
po lí ti cos...” Alme ja-se, ain da, for çar “os pe que nos par -
ti dos” para que “bus quem a fu são com ou tros ide o lo -
gi ca men te pró xi mos”. A op ção pelo sis te ma do voto
dis tri tal mis to é apre sen ta da não como tema re le van -
te de apri mo ra men to do me ca nis mo ele i to ral de apu -
ra ção para de fi nir re pre sen ta ção par la men tar par ti dá -
ria, mas, sim, tam bém, como mero ex pe di en te, cons -
ti tu ir-se em “óbi ce su fi ci en te ao fun ci o na men to par la -
men tar de pe que nos par ti dos”.

É di fí cil acre di tar que ho mens pú bli cos ex pe ri -
men ta dos e cuja vo ca ção de mo crá ti ca não ou sa mos
ques ti o nar pen sem des sa ma ne i ra. Os le gis la do res,
para aten der ao in te res se “fun ci o nal” das eli tes do mi -
nan tes e de plan tão – pou co im por ta se no mo men to
são go ver no ou opo si ção – que rem de ter mi nar qua is
de vem ser os ato res po lí ti cos da so ci e da de. Em vez
de aper fe i ço ar o im pé rio le gal para que as con tra di -
ções da so ci e da de flu am com na tu ra li da de e cri a ti vi -
da de, bus cam con tro lá-las, man tê-las sob ca mi -
sa-de-for ça, anu lá-las. Se não se per mi te a uma so ci -
e da de mo vi men tar-se li vre men te, quem per de é a ci -
da da nia, a de mo cra cia, a li ber da de.

Na li nha tor tu o sa das re for mas, con for me se
de pre en de dos de ba tes, há uma opi nião sub ja cen te,
tam bém de or dem fun ci o nal, de que a exis tên cia de
mu i tos par ti dos atra pa lha o fun ci o na men to do Par la -
men to. Eles di fi cul ta ri am a for ma ção de ma i o ri as,
não ape nas as es tá ve is, mas até aque las ne ces sá ri -
as à to ma da de de ci sões co ti di a nas. Cada vo ta ção
de peso de ve ria ser pre ce di da de uma ne go ci a ção
com ple xa e de mo ra da, às ve zes com in ter lo cu to res
que res pon dem por ape nas um voto. Com isso, o
pro ces so de ci só rio se tor na ria mo ro so e per de ria em 
pre vi si bi li da de.

O ar gu men to uti li za do pe los res ta u ra do res fa lha 
de di ver sas ma ne i ras. É ques ti o ná vel a im pu ta ção de
ine fi ciên cia ao nos so Le gis la ti vo. Estu dos aca dê mi -
cos, pro du zi dos nos úl ti mos anos, mos tram que, sob
qual quer in di ca dor de pro du ti vi da de par la men tar, o
Con gres so bra si le i ro não se en con tra aquém dos par -
la men tos das de ma is de mo cra ci as do mun do. Tam -
bém nos sos par la men ta res não são di fe ren tes dos

27038 Qu in ta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

DEZEMBRO 2002572    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ou tros nem me nos éti cos. A di fe ren ça está em ins ti tu i -
ções e em so ci e da des que co í bem de ter mi na dos
com por ta men tos.

Qu an to ao pro ble ma das ma i o ri as, não é se res -
trin gin do o nú me ro de par ti dos que se che ga rá a uma
ma i o ria es tá vel. Lem bre-se de que, na Ingla ter ra bi -
par ti dá ria, a co e são do par ti do ma jo ri tá rio se deu por
um meio nada hon ro so – a cor rup ção. No sé cu lo pas -
sa do, ha via mes mo o im por tan te car go de “Mi nis tro
da Pa tro na gem”, res pon sá vel pelo acom pa nha men to
de dis cur sos e vo tos e pela pre mi a ção fi nal àque les
par la men ta res fiéis à co roa e à aris to cra cia. Não es -
tou su ge rin do mé to dos, ape nas di zen do que o pro ble -
ma da co e são par ti dá ria e de ma i o ri as es tá ve is é mu i -
to mais pro fun do e mu i to mais an ti go do que se de ba -
te. Mes mo um sis te ma co er ci ti vo para pe que nos par -
ti dos pode tra zer vá ri os pro ble mas do pon to de vis ta
ope ra ci o nal, não se al can çan do a “fun ci o na li da de”
pre ten di da.

Fa lha o ar gu men to, tam bém, ao su bes ti mar o
po der da so ci e da de, ex pres so pelo voto, de mol dar o
sis te ma par ti dá rio con for me seus in te res ses e con vic -
ções. A his tó ria nos en si na que foi a per ma nên cia de
ins ti tu i ções de mo crá ti cas e os cons tan tes cha ma -
men tos à so be ra nia po pu lar do voto que cons ti tu í ram
es tru tu ras par ti dá ri as for tes e re pre sen ta ti vas. Não
fo ram as leis nem mu i to me nos o de se jo dos go ver -
nos e das eli tes os res pon sá ve is pela es ta bi li da de
das de mo cra ci as re pre sen ta ti vas no mun do ci vi li za -
do, e sim a li vre ex pres são e or ga ni za ção das ci da da -
ni as des sas so ci e da des. Um exem plo que con fir ma
so bre ma ne i ra o an te ri or men te afir ma do é de com pro -
va ção re cen te. Os pro ces sos de re de mo cra ti za ção na 
Eu ro pa, par ti cu lar men te na Espa nha pós-fran quis ta,
fo ram pró di gos na pro li fe ra ção de par ti dos nos pri me -
i ros mo men tos de li ber da des de mo crá ti cas. Ali não se 
cu i dou de res trin gir le gal men te tal abun dân cia. O que
ocor reu foi o li vre exer cí cio da so be ra nia po pu lar por
meio de ajus tes pos te ri o res, efe ti va dos a cada ele i -
ção, e des se pro ces so re sul ta ram sis te mas par ti dá ri -
os com um nú me ro me nor de ato res.

Por ou tro lado, há tam bém exem plos de par la -
men tos que fun ci o nam a con ten to, com um sis te ma
par ti dá rio, já con so li da do, em que um gran de nú me ro
de par ti dos foi pre ser va do. Nes ses ca sos, cer ta men -
te, os pe que nos par ti dos du ra dou ros ex pres sam cli -
va gens so ci a is e ide o ló gi cas de re le vân cia para aque -
las so ci e da des; mi no ri as per sis ten tes, cuja cas sa ção
im pli ca ria per da da re pre sen ta ti vi da de do sis te ma
como um todo. Sem tais re pre sen ta ções, o que se vi -
ve ria se ria a di ta du ra da ma i o ria que, de for ma al gu -
ma, deve-se so bre por so bre as mi no ri as. Tal vez seja

até um bor dão, mas a de mo cra cia exis te para am pa -
rar as mi no ri as e não as ma i o ri as, es tas já de ten to ras
do po der po lí ti co.

O mun do ca mi nha para a mais am pla li ber da de
po lí ti ca pos sí vel, e ve lhos pa ra dig mas são de i xa dos
de lado. Qu an do mu i tos pro cla mam o fim dos par ti -
dos, aqui que rem sub ju gá-los. Em vá ri os pa í ses, no -
vas for ma ções po lí ti cas sur gem e pas sam a re pre -
sen tar no vas op ções de re pre sen ta ção po lí ti ca da so -
ci e da de ci vil. Esses no vos ato res e ope ra do res po lí ti -
cos con vi vem com os tra di ci o na is par ti dos e, sem
negá-los, am pli am a par ti ci pa ção da ci da da nia.

Os sis te mas ele i to ra is das so ci e da des mais
avan ça das re fle tem essa re a li da de e são aber tos a
no vas for mas de re pre sen ta ção. Na Fran ça po dem
lan çar can di da tos a to dos os car gos da Re pú bli ca os
agru pa men tos não par ti dá ri os e em ou tros pa í ses ad -
mi te-se, in clu si ve, a can di da tu ra avul sa. A de mo cra -
cia re pre sen ta ti va co me ça a abrir es pa ços para con vi -
ver har mo ni o sa men te com prá ti cas de de mo cra cia di -
re ta, um ve lho so nho para os aman tes da li ber da de.

Um fato ocor ri do re cen te men te numa ele i ção
para o Se na do do Esta do do Te nes see, EUA, ilus tra
bem as mu dan ças. Foi ele i ta uma can di da ta que não
cons ta va da cé du la ele i to ral – cre den ci a ra-se pos te ri -
or men te à con fec ção –, mas os ele i to res es cre ve ram
do pró prio pu nho seu nome e o re sul ta do foi pro cla -
ma do. Isso é ini ma gi ná vel aqui no Bra sil, pois nos so
sis te ma, em vez de fa ci li tar, di fi cul ta de li be ra da men te
a li vre ex pres são do ele i to ra do por in ter mé dio de nor -
mas le ga is e bu ro crá ti cas.

Entre nós, bus ca-se es ta ti zar o que é pró prio da
so ci e da de ci vil e da so be ra nia po pu lar, e, para tan to,
dis po si ti vos le ga is são cri a dos para ga ran tir re ser vas
de mer ca dos po lí ti cos e mo no pó li os da re pre sen ta -
ção. São exem plos os já exis ten tes en tu lhos do do mi -
cí lio ele i to ral, os lon gos pra zos de fi li a ção e ou tras
me di das no vas em ges ta ção. Acen tua-se em qua se
todo o pla ne ta a pri ma zia da li ber da de in di vi du al; os
nos sos res ta u ra do res afer ram-se aos con ce i tos da
fun ci o na li da de, es ta bi li da de e fi de li da de, to dos eles
vin cu la dos à “ra zão de Esta do”.

Va mos fa zer um pa rên te se ilus tra ti vo. Há al guns 
anos, na raiz da Ope ra ção Mãos Lim pas, pro mo vi da
pelo Mi nis té rio Pú bli co ita li a no, foi de sen ca de a da
uma pro fun da cri se po lí ti co-par ti dá ria. Os dois ma i o -
res par ti dos que for ma vam o go ver no de Be ti no Cra xi
– De mo cra cia Cris tã e So ci a lis ta – fo ram pra ti ca men -
te dis sol vi dos, com suas prin ci pa is li de ran ças de nun -
ci a das na Jus ti ça, al gu mas pre sas e o pró prio Pri me i -
ro Mi nis tro Cra xi acu sa do de cor rup ção e exi la do. Se
pre va le ces se na Itá lia o nos so sis te ma po lí ti co-par ti -

De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  19 27039

    573DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



dá rio, o im pas se se ha ve ria ins ta la do e as ele i ções
para um novo go ver no não se re a li za ri am den tro da
con ti nu i da de de mo crá ti ca, uma vez que os ve lhos
par ti dos não mais exis ti am e os no vos não po de ri am
ser cri a dos por for ça e em ob ser vân cia das leis em vi -
gor. A For za Ita lia do Sr. Sylvio Ber lus co ni, cri a do
dois me ses an tes das ele i ções e ao fi nal vi to ri o sa,
sim ples men te não po de ria exis tir den tro do nos so ar -
ca bou ço ju rí di co-par ti dá rio. Como se vê, o sis te ma
par ti dá rio, quan do há de mo cra cia e a mais am pla li -
ber da de, ele mes mo se re gu la e cor ri ge ru mos.

Mas vol te mos aos nos sos res ta u ra do res.
É in te res san te que, para a ma i o ria do Con gres -

so e para os me i os de co mu ni ca ção, pe que no par ti do
é iden ti fi ca do como algo pro ble má ti co. Não é raro ser
clas si fi ca do como le gen da de alu guel, sem pre apon -
ta das as ex ce ções dos cha ma dos par ti dos ide o ló gi -
cos tra di ci o na is. Um equí vo co to tal, pois as le gen das
de alu guel, se exis tem, es tão or ga ni za das da mes ma
for ma que os gran des par ti dos. Por tan to, o fes ti val de
alu gue res e a “dan ça das le gen das” de vem ser bus ca -
dos em ou tros lu ga res. Os pe que nos par ti dos não são 
e nun ca fo ram óbi ces nem ao fun ci o na men to do par -
la men to, nem ao de sen vol vi men to na ci o nal, nem à
mo ra li da de pú bli ca.

Estão que ren do pôr a re a li da de de ca be ça para
ba i xo. É im pres si o nan te, mas pre va le ce como fan tas -
ma jun to aos res ta u ra do res a som bra do es que ci do
Mar ron zi nho, sím bo lo das cha ma das le gen das de
alu guel. Se tudo o que dis se ram e afir ma ram so bre
essa pes soa fos se ver da de i ro, não se ria pre ci so es -
ma gar os pe que nos par ti dos: bas ta ria a apli ca ção do
Có di go Pe nal. Mais re cen te men te, por for ça da ele i -
ção dos De pu ta dos sem voto do Pro na, o seu li der
ma i or, Enéas, tal vez ve nha a ser, ou já es te ja sen do, o 
pa ra dig ma do mal do pe que no par ti do.

Alguns pró ce res de mu i tos dos te mas da atu al
pro pos ta de re for ma de vem en ten der que mu i tos dos
dis po si ti vos de que hoje pro cu ram lan çar mão é he -
ran ça da di ta du ra mi li tar. E não adi an ta vir com o ar -
gu men to sur ra do de que nem tudo que foi ge ra do no
re gi me di ta to ri al é ruim. Tal vez, e te nho sé ri as dú vi -
das de que isso pos sa até ser dito quan do re fe ren te a
al gu mas re a li za ções eco nô mi cas, tal como fez Lula
du ran te a cam pa nha ele i to ral. De mo cra cia não é obra
de em pre i te i ra nem sis te ma par ti dá rio, um con jun to de
ín di ces de cres ci men to eco nô mi co. Assim sen do digo,
por de fi ni ção, há uma evi den te con tra di ção em ter mos, 
pois, quan to ao as pec to da de mo cra cia e da li ber da de,
tudo que veio da di ta du ra tem ví cio de ori gem, é de fe i -
tu o so, não é ade qua do e não nos in te res sa.

Quem for mu lou o prin cí pio do do mi cí lio ele i to ral
no Bra sil? Os abo li ci o nis tas? Os de mo cra tas da Re -
pú bli ca Ve lha? Ge tú lio Var gas de 1950 e o tra ba lhis -
mo? A Esquer da de mo crá ti ca? O re gi me que exis tiu
no pe río do da Car ta Cons ti tu ci o nal de 1946? Não; foi
a di ta du ra ins ta la da em 1964. E o cri ou como um dos
seus pri me i ros e de po is cons tan tes e nu me ro sos ca -
su ís mos exa ta men te para im pe dir, em 1965, a can di -
da tu ra de Hen ri que Te i xe i ra Lott ao go ver no do an ti go
Esta do da Gu a na ba ra. O tí tu lo de ele i tor de Lott era
de Pe tro pó lis, no Esta do do Rio.

Tal vez, para com pre en der mos me lhor esse en -
tu lho au to ri tá rio, al guns fa tos es cla re çam de fi ni ti va -
men te o que é de mo crá ti co quan do ana li sa mos ins ti -
tu tos ele i to ra is. No re gi me da Car ta Cons ti tu ci o nal de
1946, quan do ine xis tia a exi gên cia do do mí ci lio ele i to -
ral, Le o nel Bri zo la, ga ú cho re cém-sa í do do go ver no
do Rio Gran de do Sul, é ele i to de pu ta do fe de ral pelo
Rio de Ja ne i ro (DF) com a ma i or vo ta ção pro por ci o -
nal, se não me fa lha a me mó ria, de to dos os tem pos;
Jus ce li no Ku bist chek con quis ta vaga de Se na dor por
Go iás; Jâ nio Qu a dros é ele i to de pu ta do pelo Pa ra ná.
Aqui não hou ve bur la nem es per te za le gal. Após o
gol pe de 1964 e sob a vi gên cia da lei do do mi cí lio, que 
per du ra até hoje, José Sar ney, ma ra nhen se re -
cém-sa í do da Pre si dên cia da Re pú bli ca, teve que re -
cor rer ao ar ti fí cio de se alis tar no Ama pá e só as sim
se ha bi li tar e con se guir um man da to de Se na dor por
aque le Esta do ama zô ni co. Para os de mo cra tas, o que 
va leu foi a so be ra nia po pu lar pre sen te em to dos os
ca sos aci ma enu me ra dos e nun ca a quin qui lha ria ir -
re le van te do do mi cí lio.

E de quem é a “gran de” idéia dos pra zos de fi li a -
ção, ago ra pre ten den do-se fi xar em qua tro anos?
Tam bém do re gi me mi li tar. Mu i tos dos en tão cha ma -
dos “en tu lhos da di ta du ra”, al guns de les ori un dos do
Ato Insti tu ci o nal nº 5, cu jas en tra nhas fo ram ex pos tas
e re ve la ram a des fa ça tez e in to le rân cia de ho mens
pú bli cos que po sa ram e po sam de de mo cra tas, fo ram 
ex tir pa dos do nos so or de na men to ju rí di co pela Cons -
ti tu in te. Uns pou cos per ma ne cem e den tre eles so -
bres sai, no cam po po lí ti co, a exi gên cia de um lon go
pra zo de fi li a ção para quem pre ten de ser can di da to. O 
que os nos sos res ta u ra do res pre ten dem com a ma -
nu ten ção des se pra zo, fa lan do mes mo em sua am pli -
a ção, é, de um lado, ga ran tir a re ser va de mer ca do da
re pre sen ta ção po lí ti ca pre fe ren ci al men te para os que 
já de tém man da tos e, de ou tro, en ges sar re a li da des
pre té ri tas. Qu e rem im pe dir o sur gi men to do novo,
cuja ocor rên cia em so ci e da des não-es tra ti fi ca das e
di nâ mi cas como a bra si le i ra são fe nô me nos cons tan -
tes e mu i to for tes em pe río dos de dis pu ta de po der,
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como são as ele i ções. Um fato des per ce bi do que
acon te ce nos mo men tos em que fin da o pra zo le gal
de fi li a ção para quem pre ten de ser can di da to, hoje de
um ano an tes das ele i ções, é a aber ran te cas sa ção
nes te exa to ins tan te de mi lhões de bra si le i ros e bra si -
le i ras que não po dem mais se rem can di da tos nes se
ple i to – e tudo em nome da de mo cra cia! Como a de -
mo cra cia so fre quan do se es que ce da his tó ria.

Em nome da his tó ria, va lem a pena al guns co -
men tá ri os acer ca do sis te ma do voto dis tri tal mis to
que, como dis se, en vol ve ria um de ba te sé rio e de mo -
crá ti co, se os nos sos res ta u ra do res não o uti li zas sem
tam bém como obs tá cu lo à li vre or ga ni za ção par ti dá ria.

Ado ta do em 1946, ele nas ceu na an ti ga Ale ma -
nha Oci den tal, en tão sob ocu pa ção ame ri ca na, e na
sua base teó ri ca es ta va a com pa ti bi li za ção, no seu
sis te ma ele i to ral, de dois prin cí pi os: o ma jo ri tá rio e o
pro por ci o nal. Sur ge o im pro pri a men te cha ma do sis te -
ma do voto dis tri tal mis to. Mas algo se lhe acres cen ta
e sur ge a fa mo sa cláu su la de bar re i ra – me ca nis mo
pelo qual par ti dos que não atin jam um de ter mi na do
per cen tu al de vo tos na ci o na is não têm re pre sen ta ção 
par la men tar. Aliás, não se deve es tra nhar tal cláu su la, 
pois ela foi pen sa da exa ta men te como an tí do to à pre -
sen ça de de ter mi na das for ças po lí ti cas no par la men -
to ale mão.

Em de fe sa do voto dis tri tal mis to re cor rem os
aca dê mi cos ao exem plo da ins ta bi li da de da Re pú bli -
ca de We i mar, cre di ta da fun da men tal men te ao sis te -
ma pro por ci o nal e ao mul ti par ti da ris mo vi gen te, es -
que cen do to dos que, en tre as prin ci pa is ca u sas do
fim da que la ex pe riên cia re pu bli ca na, es ta vam as cri -
ses eco nô mi cas, as re pa ra ções de guer ra e o cres -
cen te po de rio dos na zis tas, aves sos a qual quer or -
dem de mo crá ti ca. Jun ta vam a essa vi são par ti cu la rís -
si ma a im pe ri o sa exi gên cia das po tên ci as de ocu pa -
ção – na ló gi ca da re cém-ins ta la da Gu er ra Fria – de
im pe dir par ti cu lar men te a pre sen ça dos co mu nis tas
no Par la men to. O mo de lo for ja do pe los ale mães no
pós-guer ra é a re fe rên cia para os nos sos res ta u ra do -
res, ob vi a men te des ti tu í do do vezo an ti co mu nis ta e
com pe que nas adap ta ções. Mon ta ram lá, na que la
épo ca, como aqui, ago ra, toda uma te o ria para ex pli -
car ape nas uma de ci são po lí ti ca: a ex clu são.

Che ga de es que ma tis mo! De i xem os par ti dos li -
vres para vi ve rem ou mor re rem! E mais: não nos es -
que ça mos que o sis te ma pro por ci o nal, tal como o
hoje vi gen te no Bra sil, é a en ge nha ria ele i to ral que
pro pi cia a me nor per da de vo tos quan do de fi ni da a re -
pre sen ta ção par ti dá ria nos Par la men tos. Nes se sis te -
ma, as mi no ri as são sem pre re pre sen ta das e, por tan -

to, tam bém ma i or é o grau de le gi ti mi da de do re gi me
po lí ti co.

Mas va mos em fren te.
Per tur ba-me, par ti cu lar men te, o po si ci o na men -

to de al gu mas res pe i ta véis li de ran ças de mo crá ti cas
do atu al e do fu tu ro go ver no se rem fa vo rá ve is a dis pa -
ra tes an ti de mo crá ti cos tão imen sos. Ao am pa rar e até 
de fen der o mi ni ma lis mo no sis te ma po lí ti co, co lo cam
suas con cep ções ba ten do de fren te com mo de los
que pre ten de mos se jam du ra dou ros e pro fun da men -
te de mo crá ti cos. Mu i tas des sas po si ções têm cla ras
amar ras con jun tu ra is e se con fun dem com in te res ses 
pró pri os de gran des par ti dos do con do mí nio do po der 
(in fe liz men te com re ba ti men to em to das as ide o lo gi -
as). Entre tan to, não per co as es pe ran ças de que uma
re fle xão li ber tá ria e fe i ta sem amar ras con jun tu ra is
der ru be uma das prin ci pa is te ses da re for ma, como,
por exem plo, a fi de li da de par ti dá ria.

Esta mos di an te de ou tra in ven ção da di ta du ra e
que te i ma em fa zer par te de nos sas ins ti tu i ções. É im -
pres si o nan te como se lan ça mão de cer tas idéi as
sem ne nhu ma vi são crí ti ca e sem ana li sar o seu im -
pac to so bre o sis te ma de go ver no. Não te nho medo
de afir mar: a ado ção da fi de li da de par ti dá ria é
ante-sala para le var o nos so pre si den ci a lis mo às fron -
te i ras da cri se com ge ra ção de im pas ses ins ti tu ci o na -
is. E por quê? Ela fun ci o na ria no sen ti do de en ri je cer
a vida par ti dá ria e ti ra ria do Pre si den te, com man da to
fixo de qua tro anos, qual quer pos si bi li da de de ne go ci -
a ção e de for ma ção de ma i o ria no Con gres so. E, sem
ma i o ria, não se go ver na; e, não go ver nan do, a es ta bi -
li da de po lí ti ca cede lu gar à cri se aber ta.

Se tal vez olhar mos ape nas o que foi o Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so, com sua ma i o ria só li da, 
pos to que apo i a do pelo PSDB, PMDB, PFL e PPB,
essa cri se po ten ci al não se apre sen ta de for ma tão ní -
ti da. Mas ana li se mos um pre si den te ele i to sem ma i o -
ria e com os gran des par ti dos lhe fa zen do opo si ção e
logo per ce be re mos o po ten ci al de cri se du ran te o seu
man da to. Isso, não te nha dú vi da, é pre o cu pa ção da
fu tu ra ad mi nis tra ção do PT, que ado ta uma pos tu ra
plu ra lis ta e de co a li zão na for ma ção do go ver no, exa -
ta men te vi san do a go ver na bi li da de.

Alguns mais apres sa dos po de rão di zer que,
con cre ta men te, eu es ta ria ad mi tin do a mais aber ta
prá ti ca do fi si o lo gis mo no va re jo. Ora, com a fi de li da -
de, as cú pu las par ti dá ri as, aí sim, que rem tra zer para
si o fi si o lo gis mo no ata ca do. Re je i to a am bos os fi si o -
lo gis mos. O que es ta mos di zen do é que, no pre si den -
ci a lis mo, es pe ci al men te no bra si le i ro, as ba ses de
sus ten ta ção e go ver na bi li da de são, via de re gra, fru -
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tos de blo cos in ter par ti dá ri os e do com ple xo pro ces so 
de ne go ci a ção para se ob ter con sen sos.

A in ven ção do re gi me mi li tar bra si le i ro, no caso
da fi de li da de, foi imi ta da por ou tras di ta du ras la ti -
no-ame ri ca nas, como a uru gua ia, que, di fe ren te men te
das chi le na e ar gen ti na, per mi tiu a exis tên cia de par ti -
dos e par la men tos em fun ci o na men to quan do de suas
con ve niên ci as, por meio da ma ni pu la ção ines cru pu lo -
sa de re gras. Nes sas duas di ta du ras (a nos sa e a dos
ori en ta is) – que nos con ce i tos te ne bro sos do De pu ta -
do Del fim Net to e do fa le ci do Ro ber to Cam pos fo ram
me nos ra di ca is por que ma ta ram me nos –, o ins ti tu to
da fi de li da de fun ci o nou como ins tru men to de con tro le.
Nas ou tras, dos Pi no chets e Vi de las, des ne ces sá ria se 
fa zia, pois ne las sim ples men te fo ram cas sa dos os par -
ti dos e fe cha dos os res pec ti vos Con gres sos. A fi de li da -
de par ti dá ria le gal men te ins ti tu í da cos tu ma an dar mal
acom pa nha da: por di ta du ras e ti ra ni as.

Mais uma vez, os pró ce res da re for ma em an da -
men to não são nada ori gi na is. Estão fun da men ta dos
em co i sas ve lhas, em pá gi nas vi ra das e ar qui va das
em mu se us. Ao tra tar do as sun to, a Emen da Cons ti tu -
ci o nal nº 01, de 1969, na di ta du ra, dis pu nha o se guin -
te em seu pa rá gra fo úni co: “per de rá o man da to no Se -
na do Fe de ral, na Câ ma ra dos De pu ta dos, nas
Assem bléi as Le gis la ti vas e nas Câ ma ras Mu ni ci pa is
quem, por ati tu des ou pelo voto, se opu ser às di re tri -
zes le gi ti ma men te es ta be le ci das pe los ór gãos de di -
re ção par ti dá ria ou de i xar o par ti do sob cuja le gen da
foi ele i to. A per da de man da to será de cre ta da pela
Jus ti ça Ele i to ral, me di an te re pre sen ta ção do par ti do,
as se gu ra do o di re i to de de fe sa”. Em 1978, para vi a bi -
li zar a cri a ção de al guns pou cos par ti dos e ra char a
opo si ção, Gol bery do Cou to e Sil va acres cen ta à
emen da a ex pres são “sal vo se par ti ci par, como fun -
da dor, da cons ti tu i ção de novo par ti do”.

Impres si o na-nos o fato de que o “ve lho bru xo”,
por li nhas trans ver sas, aca bou no li mi ar do sé cu lo
XXI sen do trans for ma do em re fe rên cia de mo crá ti ca.
Que iro nia! Até com pre en de mos tal com por ta men to
no caso de par ti dos como PFL e PPB, po rém de plo ra -
mos quan do ele ocor re no seio de agre mi a ções como
PSDB, PMDB e PT, por exem plo.

A ten ta ti va de en ges sar tal pro ces so pela via da
fi de li da de, por for ça de lei, para que to dos os mem bros
de um par ti do aca tem as de ci sões de Con ven ção ou
de di re ção par ti dá ria, não fun ci o na em re gi me de mo -
crá ti co. E epi só di os pas sa dos, bem como um re cen tís -
si mo, são ir res pon dí ve is: no pas sa do, te mos a Con -
ven ção do PMDB de ci din do que o par ti do de ve ria vo tar 
con tra a re e le i ção, e o que se viu foi a imen sa ma i o ria
dos seus de pu ta dos ade rir a tal prin cí pio; um ou tro,

quan do uma gran de ma i o ria de de pu ta dos dos par ti -
dos go ver nis tas der ro tou – afron tan do a Pre si dên cia
da Re pú bli ca e di re ções par ti dá ri as – uma das me di -
das pro vi só ri as con si de ra das, pelo go ver no FHC, de
suma im por tân cia para a re for ma da Pre vi dên cia So ci -
al. Exem plo re cen te foi a re pul sa es tre pi to sa con tra a fi -
de li da de de co li ga ção par ti dá ria, de ter mi na da pela
Jus ti ça Ele i to ral via “ver ti ca li za ção” ele i to ral.

O en ges sa men to da fi de li da de, por for ça da lei,
é tão es drú xu la que pode ge rar até um pa ra do xo, in -
du bi ta vel men te não per ce bi do pe los nos sos res ta u ra -
do res. Va mos a um fato his tó ri co, pro ta go ni za do pelo
de pu ta do es ta du al do Pa ra ná, José Do min gos Scar -
pe li ne, per ten cen te ao MDB. Qu an do da edi ção do
Ato Insti tu ci o nal nº 05 – esse “mons tren go” que jo gou
às fa vas es crú pu los de vá ri os ho mens pú bli cos de
nos so País –, a opo si ção bra si le i ra foi sur pre en di da
por um dis cur so do re fe ri do par la men tar que, con fu -
so, aca ba va por apo i ar a tru cu lên cia do re gi me. Ime di -
a ta men te, o MDB, já trans for ma do em com ba ti vo ins -
tru men to das for ças de mo crá ti cas, mu i to cor re ta men -
te o ex pul sou, pois ali não era o seu lu gar. Ba se a do na 
lei de fi de li da de par ti dá ria, o ci ta do par la men tar re -
cor reu à Jus ti ça que, por sen ten ça, obri gou o MDB a
man tê-lo nos seus qua dros. Como se vê, a fi de li da de
par ti dá ria, quan do eri gi da em lei, aten ta con tra a au -
to no mia dos par ti dos e, evi den te men te, con tra cons -
ciên ci as in di vi du a is. É uma ab sur da tu te la. O fato nos
en si na: fi de li da de de fi ni da pelo par ti do, sim; por lei,
nun ca. Tam bém, nun ca é de ma is lem brar que o ins ti -
tu to da fi de li da de par ti dá ria com for ça de lei não cons -
ta no or de na men to ju rí di co de qual quer pais de tra di -
ção oci den tal como o nos so e, pelo que sei, ine xis te
nas de mo cra ci as do mun do.

A ra di ca li za ção da de mo cra cia é im pe ri o sa e
não po de mos ter gi ver sar. Com a ques tão de mo crá ti -
ca não se pode fa zer al qui mi as. Se os nos sos res ta u -
ra do res que rem uma so lu ção sé ria para o País, en tão
de i xem de lado o pre si den ci a lis mo e os en tu lhos au -
to ri tá ri os do do mi ci lio, da fi li a ção, da fi de li da de e ado -
tem a li vre par ti ci pa ção da ci da da nia, a li ber da de de
or ga ni za ção par ti dá ria e o par la men ta ris mo.

No meu en ten di men to, dois blo cos es ta rão se
opon do na dis cus são da re for ma po lí ti co-par ti dá ria:
os que que rem aper fe i ço ar o sis te ma de re pre sen ta -
ção, sus ten ta dos na con cep ção da mais am pla li ber -
da de par ti dá ria pos sí vel e apos tan do que a de mo cra -
cia am pli a da tem ca pa ci da de e for ça para cor ri gir ru -
mos; e aque les que, mes mo em nome do aper fe i ço a -
men to do sis te ma e da sua fun ci o na li da de, que rem
me nos par ti dos, me nos li ber da de e se iden ti fi cam
com uma de mo cra cia de es co po res tri to como ins tru -

27042 Qu in ta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

DEZEMBRO 2002576    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



men to de efi ciên cia. Evi den te men te, aqui é pre ci so
evi tar ma ni que ís mos e di co to mi as sim pló ri as e li ge i -
ras e re co nhe cer, nos dois blo cos, ma ti zes e di fe ren ci -
a ções, con ti nu i da des e rup tu ras.

Como não sou dado a ma ni que ís mo e sei que a
de mo cra cia nas ce, con so li da-se, am plia-se a par tir
do em ba te en tre as for ças vi vas de uma na ção, é que
me po si ci o no pe ran te os meus Pa res aqui e ago ra. Se 
re cor ri a al guns ad je ti vos ou a pa la vras mais for tes
nes te meu dis cur so, foi para con fron tar idéi as e afir -
mar a mi nha ver da de, res sal tan do sem pre o res pe i to
às ver da des dos ou tros. Afi nal, Grams ci nos en si na a
ter este com por ta men to: “a vida su pe rou o pro ta go -
nis ta e o an ta go nis ta e pro du ziu o cons tru tor”. Como
ele, sa be mos tam bém ser “di fí cil se li ber tar das co i -
sas mor tas”.

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 10 ho ras, a se guin te:

ORDEM DO DIA

 – 1 – 

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 2, DE 2002

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 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.

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 17, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje.

 – 2 – 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 38, DE 2000

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 38, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Tião
Vi a na, que dá nova re da ção ao § 2º do art. 55 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para exi gir voto os ten si vo no
caso de per da de man da to de De pu ta do e Se na dor

nas hi pó te ses dos in ci sos I, II e VI do ca put do mes mo 
ar ti go, ten do

Pa re cer sob nº 1.437, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Edu ar do Du tra, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen -
da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

 – 3 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 36, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 36, de 2002 (nº 983/2001, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za o
Con se lho Co mu ni tá rio do Ce a rá – CONSEC a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Aqui raz, Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.321, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Luiz
Pas to re.

 – 4 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 188, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 188, de 2002 (nº 1.274/2001, 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, Be -
ne fi cen te e Cul tu ral de Oli ven ça a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Oli ven ça,
Esta do de Ala go as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 791, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Te o tô nio Vi le -
la Fi lho.

 – 5 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 308, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 308, de 2002 (nº 1.418/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Fun da ção José Ri ba mar Lun gui nho de De sen vol vi -
men 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 São Fran cis co do Oes te, Esta do do Rio
Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.322, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra ad hoc: Se na do ra
Emí lia Fer nan des.
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 – 6 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 339, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 339, de 2002 (nº 1.429/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Fun da ção Obra Assis ten ci al para Inte gra ção So ci al
da Co mu ni da de a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de São Vi cen te, Esta do do Rio
Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.323, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra ad hoc: Se na do ra
Emi lia Fer nan des.

 – 7 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 353, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 353, de 2002, que au to ri za a Fun da -
ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Rio Novo a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pa u li no
Ne ves  – MA, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.231, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men -
des.

 – 8 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 354, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 354, de 2002, que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria do De sen vol vi men to So ci al de Iga -
po rã a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Iga po rã  – BA, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.047, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Anto nio Car -
los Ju ni or.

 – 9 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 355, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 355, de 2002, que re no va a con ces -
são da Fun da ção Dom Jo a quim para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra na ci da de Tefé  – AM, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.090, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio.

 – 10 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 356, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 356, de 2002, que au to ri za o Ser vir –
Ser vi ço de Pro mo ção do Me nor 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 nuá ria  –
MG, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.048, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

 – 11 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 357, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 357, de 2002, que au to ri za o Con se -
lho de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Fon tou ra Xa -
vi er a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Fon tou ra Xa vi er  – RS, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.049, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer -
nan des.

 – 12 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 358, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 358, de 2002, que au to ri za a Asso ci a -
ção Cul tu ral Rá dio Co mu ni tá ria de Aju ri ca ba  – RS a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Aju ri ca ba – RS, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.050, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer -
nan des.

 – 13 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 360, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 360, de 2002, que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Re cre io 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 Re cre io 
– MG, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.091, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.
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 – 14 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 362, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 362, de 2002, que au to ri za a Asso ci a ção
de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Dias Co e lho a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Dias Co e lho – Mor ro do Cha péu  – BA, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.051, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Anto nio Car -
los Ju ni or.

 – 15 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 363, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 363, de 2002, que au to ri za a Asso ci a -
ção de Mães de Pi ra pe mas 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 mas  –
MA, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.092, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Gil vam Bor ges.

 – 16 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 364, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 364, de 2002, que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria Bar ra-Cor den 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 Bar ra do
Cor da  – MA, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.093, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Gil vam
Bor ges.

 – 17 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 367, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 367, de 2002, que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Ri be i rão 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 – PE, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.095, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José
Jor ge.

 – 18 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 368, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 368, de 2002, que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro São José 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 pi na 
– PE, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.096, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Jor ge.

 – 19 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 369, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 369, de 2002, que au to ri za a Asso ci a -
ção Be ne fi cen te de Ou ri cu ri  – “A.B.O.” 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  – PE, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.144, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Jor ge.

 – 20 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 370, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 370, de 2002, que au to ri za a Asso ci a ção
Cul tu ral Rá dio Bu í que 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 Bu í que  – PE, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.097, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Jor ge.

 – 21 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 371, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 371, de 2002, que au to ri za o Con se -
lho de De sen vol vi men to da Co mu ni da de “PULC” de
São Gon ça lo do Sa pu caí 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 Gon ça lo do Sa -
pu caí – MG, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.052, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

 – 22 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 372, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 372, de 2002, que au to ri za a Fun da -
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ção de Ação Cul tu ral, Edu ca ci o nal e So ci al de Pa -
nam bi a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Pa nam bi - RS, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.053, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer -
nan des.

 – 23 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 374, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 374, de 2002, 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 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  – AM, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.175, 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Ma ri na Sil va.

 – 24 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 376, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 376, de 2002, que au to ri za a Asso ci a ção
Ra di o di fu são 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 União  – PI, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.054, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Be ní cio Sam -
pa io.

 – 25 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 382, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 382, de 2002, que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Lu mi ná ri as 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 Lu mi -
ná ri as  – MG, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.057, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

 – 26 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 383, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 383, de 2002, que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria 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 Con ta gem 
– MG, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.058, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

 – 27 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 384, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 384, de 2002, 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.145, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

 – 28 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 385, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 385, de 2002 (nº 1.324/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
o Cen tro Cul tu ral São Ju das Ta deu a exe cu tar ser vi ço 
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ni te rói,
Esta do do Rio de Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.132, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân -
di do.

 – 29 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 388, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 388, de 2002, 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 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  – SP, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.137, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Edu ar do Su plicy.

 – 30 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 389, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 389, de 2002, 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 -
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tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ja ri nu - SP, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.138, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Edu ar do Su plicy.

 – 31 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 391, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 391, de 2002, que au to ri za a Asso ci a -
ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ja cu tin guen se de Ra di o di -
fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ja cu tin ga  – MG, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.059, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

 – 32 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 395, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 395, de 2002, que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral Cris ti nen se 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Cris ti na  – MG, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.098, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

 – 33 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 399, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.176, 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Oli vir Ga bar do.

 – 34 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 401, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 401, de 2002 (nº 1.468/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to
So ci al, Cul tu ral e Artís ti co de Gu a ra tin gue tá 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 tin gue tá, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.099, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Edu ar do Su plicy.

 – 35 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 402, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 402, de 2002 (nº 1.470/2001, 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 Rio Ja gua ri be a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Rus sas, Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.100, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Luiz Pon tes.

 – 36 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 403, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 403, de 2002 (nº 1.471/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te, Cul tu ral e So -
ci al Bor bo re men 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 Bor bo re ma, Esta do de São
Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.061, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

 – 37 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 407, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 407, de 2002 (nº 1.507/2001, 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 Ci da da nia, Co mu ni ca ção
e Cul tu ra de Ma ti nha  – MA a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ma ti nha, Esta do
do Ma ra nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.102, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Gil vam Bor ges.

 – 38 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 408, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 408, de 2002 (nº 1.510/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
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a Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Fran cis co de Assis a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Por to Fran co, Esta do do Ma ra nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.103, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Gil vam Bor ges.

 – 39 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 409, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 409, de 2002 (nº 1.513/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca xam bu en se de ra di o di fu -
são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ca xam bu, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.063, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do
Por to.

 – 40 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 416, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 416, de 2002 (nº 1.407/2001, 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 do 3º Mi lê nio de Agu dos a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Agu dos, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.064, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma.

 – 41 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 418, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 418, de 2002 (nº 1.410/2001, 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 Ven tu ro sa 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 Ven tu ro sa,
Esta do de Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.110, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Jor ge.

 – 42 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 419, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 419, de 2002 (nº 1.533/2001, 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, Rá dio Co mu ni tá ria Inter la gos 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 do
Meio, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.111, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

 – 43 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 420, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 420, de 2002 (nº 1.534/2001, 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 União de São Ti a -
go  – ACCU 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 Ti a go, Esta do de Mi nas Ge -
ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.112, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

 – 44 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 422, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 422, de 2002 (nº 1.432/2001, 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 Mo ri ah 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 les, Esta -
do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.113, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Edu ar do Su plicy.

 – 45 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 424, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.141, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Edu ar do Su plicy.

 – 46 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 425, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do 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
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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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.142, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Edu ar do Su plicy.

 – 47 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 426, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 426, de 2002 (nº 1.605/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Ori xi mi ná, R.C.O. 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Ori xi mi ná, Esta do do Pará, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.066, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio.

 – 48 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 427, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.146, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Jor ge.

 – 49 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 429, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.177, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Oli vir
Ga bar do.

 – 50 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 430, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 430, de 2002 (nº 1.329/2001, na Câ -

ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Pra do po len se de Apo io à Edu ca ção e
Cul tu ra “APAEC” de Pra dó 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 Pra dó po lis,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.067, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

 – 51 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 431, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.178, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Oli vir
Ga bar do.

 – 52 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 432, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 432, de 2002 (nº 1.555/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Po pu lar Pas sa qua tren se de Ra di o di fu -
são 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 Pas sa Qu a tro, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.114, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

 – 53 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 451, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 451, de 2002 (nº 1.635/2002, 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 Rá dio Co mu ni tá ria Pé ro la FM
de San to Au gus 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 San to Au gus to, Esta do do
Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.159, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Luiz Pas to re.
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 – 54 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 452, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.143, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma.

 – 55 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 453, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 453, de 2002 (nº 1.648/2002, 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 Ami gos do Meio Ambi en te
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Bu ri ti zal, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.118, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Edu ar do
Su plicy.

 – 56 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 454, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 454, de 2002 (nº 1.656/2002, 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 Edu ca ti va de Pi e da 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 Pi e da de, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.119, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Edu ar do Su plicy.

 – 57 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 455, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.148, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma.

 – 58 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 471, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 471, de 2002 (nº 870/2001, 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 Gu a rany 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 Aba e te tu ba,
Esta do do Pará, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.121, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

 – 59 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 476, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 476, de 2002 (nº 1.505/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
o Con se lho Co mu ni tá rio de Ra di o di fu são de Cam -
pes tre a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são na ci da de
de Cam pes tre, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.328, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

 – 60 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 477, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 497, de 2002 (nº 1.536/2001, 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 Co mu ni tá ria ABC – Sha lon 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Cu i a bá, Esta do de Mato Gros so, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.329, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Lind -
berg Cury.

 – 61 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 479, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 479, de 2002 (nº 1.649/2002,
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 Ami gos de Ca -
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ta gua ses 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 gua ses, Esta do de Mi nas
Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.330, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do
Por to.

 – 62 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 482, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 482, de 2002 (nº 1.076/2001, 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 Artís ti ca de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria e Te le vi são Novo Tem po a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Pa rin tins, Esta do do Ama zo nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.331, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Ney
Su as su na.

 – 63 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 484, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 484, de 2002 (nº 1.671/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à So ci e da de Pa ra i ba na de Co mu ni ca ção
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ca ja ze i ras, Esta -
do da Pa ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.332, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ney Su -
as su na.

 – 64 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 487, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 487, de 2002 (nº 1.277/2001, 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.185, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia
Fer nan des.

 – 65 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 488, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 488, de 2002 (nº 1.289/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção para o De sen vol vi men to Co mu ni tá rio
de Ra di o di fu são do Ba ir ro da Assem bléia de Incen ti -
vo à Cul tu ra, Arte, Espor te e La zer  – Asder ba i ca a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Cruz das Almas, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.334, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Ge ral -
do Althoff.

 – 66 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 489, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 489, de 2002 (nº 1.307/2001, 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 Ri a cho das Almas 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 a -
cho das Almas, Esta do de Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.335, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Gil vam 
Bor ges.

 – 67 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIV
Nº 490, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 490, de 2002 (nº 1.309/2001, 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 Ga ro pa ben se FM de Co mu ni ca ções 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 ro pa ba, Esta do de San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.137, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff.

 – 68 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 491, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 491, de 2002 (nº 1.325/2001, 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 Li ma cam 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 Lima Cam pos, Esta do do Ma ra nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.138, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Be ní cio
Sam pa io.
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 – 69 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 492, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 492, de 2002 (nº 1.351/2001, 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 Ia pu en se de Ra di o di fu são
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Iapu, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.139, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

 – 70 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 494, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 494, de 2002 (nº 1.367/2001, 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 Rá dio FM Pon ta pe dren 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 Pon ta de Pe dras, Esta do do Pará, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.336, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Luiz
Otá vio.

 – 71 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 495, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 495, de 2002 (nº 1.373/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Ca ru a ru
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 Ca ru a ru, Esta do de Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.337, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Gil vam
Bor ges.

 – 72 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 497, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 497, de 2002 (nº 1.381/2001, 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 San ta Cruz da Ve ne ra -
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 San ta Cruz, Esta do de Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.338, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor
Lind berg Cury.

 – 73 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 498, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 498, de 2002 (nº 1.384/2001, 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 da Vi tó ria  – ACCCSMV 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 da Vi tó ria, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.339, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Anto nio Car -
los Ju ni or.

 – 74 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 499, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 499, de 2002 (nº 1.464/2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to -
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Ra i mun do No na -
to de Tun tum a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Tun tum, Esta do do Ma ra -
nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.340, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra ad hoc: Se na do ra
Emí lia Fer nan des.

 – 75 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 517, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 517, de 2002 (nº 1.082/2001, 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 Co mu ni ca ção para o
De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co de Var -
ze 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 Var ze do, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.342, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Anto nio Car -
los Ju ni or.

 – 76 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 518, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 518, de 2002 (nº 1.306/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Co li nas
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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 Bre jo da Ma dre de Deus, Esta do de Per -
nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.343, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Lind -
berg Cury.

 – 77 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 519, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 519, de 2002 (nº 1.433/2001, 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.186, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do 
Cân di do.

 – 78 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 520, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 520, de 2002 (nº 1.460/2001, 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 Ita ran ti en se Nova Espe -
ran ça a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são Co mu ni tá ria
na ci da de de Ita ran tim, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.143, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Antô -
nio Car los Jú ni or.

 – 79 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 521, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 521, de 2002 (nº 1.508/2001, 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 Ra di o vi da de Bo tu po rã a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Bo tu po rã, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.144, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Anto -
nio Car los Jú ni or.

 – 80 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 522, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 522, de 2002 (nº 1.512/2001, 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 Mon te Si nai, ACMS 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 o ca ra, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.145, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân di do.

 – 81 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 524, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 524, de 2002 (nº 1.537/2001, 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 Ampa ro aos Artis tas de
Ca ja ze 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 Sal va dor, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.146, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Anto -
nio Car los Jú ni or.

 – 82 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 525, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 525, de 2002 (nº 1.608/2002, 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 De sen vol vi men to Cul -
tu ral e Artís ti co de Flor da Ser ra do Sul a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Flor da
Ser ra do Sul, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.147, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff.

 – 83 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 526, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.188, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Be ní cio
Sam pa io.
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 – 84 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 527, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 527, de 2002 (nº 1.631/2002, 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
Vár zea Nova a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Vár zea Nova, Esta do da Ba -
hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.344, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Anto nio Car -
los Ju ni or.

 – 85 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 529, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 529, de 2002 (nº 1.685/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção PE. Lino Beal a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria na ci da de de Pa ra na city,
Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.148, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do
Althoff.

 – 86 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 531, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 531, de 2002 (nº 1.820/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Di men são  –
Arcod a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.345, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

 – 87 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 532, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 532, de 2002 (nº 944/2001, 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 Amar go sa a exe cu tar ser vi -

ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Amar go -
sa, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.346, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Ge ral -
do Cân di do.

 – 88 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 534, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 534, de 2002 (nº 1.637/2002, 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 Edu ca do ra Pa tu en 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 Patu, Esta -
do do Rio Gran de Nor te, ten do

Pa re cer sob nº 1.162, de 2002, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or, fa vo rá vel,
com Emen da nº 1-CE, de re da ção, que ofe re ce.

 – 89 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 572, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 572, de 2002 (nº 1.767/2002, 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 Ra di do di fu são e De sen vol vi men to Co -
mu ni tá rio de For qui lha – Se nhor Antô nio Fer re i ra Go -
mes Mar tins a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de For qui lha, Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.352, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Ge ral -
do Cân di do.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 579, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 579, de 2002 (nº 1.832/2002, 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 Co mu ni ca ção e Cul tu ra 
Boa Nova de Go i a né 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 Go i a né sia, Esta do de
Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.354, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Ju vên -
cio da Fon se ca.

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 28 
mi nu tos.) 
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Boas vindas ao Senador Nivaldo Kruger. .. 
Manifestação de apreço ao Senador José SeiTa ..... 
Reconhecimento da Casa pelos trabalhos desen

volvidos pelo SI'. Antonio Carlos Júnior. .. 
Manifesta a alegria de ter enconn-ado no Senador Luiz 

Pastore um verdadeiro arrUgo. Aparte ao Seno Luiz Pastol~ . 
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608 RENAN CALHEIROS 

194 

Demonstra, em seu nome e em de seu partido, a 
importância do Senador José Sen'a para a política brasi
leira. Aparte ao Seno José Serra .. 208 

213 
RICARDO SANTOS 

786 

793 

796 

20 

190 

Destaca a dedicação do Senador Moreira Mendes 
na Comissão de Educação da Casa. Aparte ao Seno Mo-
reU'a Mendes .. 

Apresenta diante de todos o respeito e a admira
ção que o Senador Antônio Carlos Júnior conquistou na 
Casa. Aparte ao Seno Antônio Carlos Júnior . 

Parabeniza o Senador Luiz Pastore pela sua ótima 
atuação como empresário no Espúito Santo e como Se
nador representante de seu estado. Aparte ao Seno Luiz 
Pastore .. 

Projeto de Lei do Senado na 271, de 2002, que 
acresce inciso e parágrafo ao art. 24 da Lei n° 8.666, de 
1993, criando hipótese de dispensa de licitação na contra
tação de entidade sem fms lucrativos par<l a prestação de 
serviços de saneamento básico e execução de programas 
de construção de moradias, com mão-de-obra que se en
contre desempregada. À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, em decisão terminativa, iniciando a sua n'a
nutação a partir do dia 17 de fevereiro de 2003 .. 

600 
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775 

ROBERTO FREIRE 
205 

Importância da reforma política, ora em discus
são nas duas casas do Congresso Nacional .. 567 

ROBERTO REQUlÃO 

207 Renúncia ao mandato de Senador para ser diplo
mado, no próximo dia 19, Governador do Paraná .... 25 

ROBERTO SATURNINO 

103 
Explicita a admiração pessoal e política que nutre 

pelo Senador José SeITa. Aparte ao Seno José SeITa . 208 
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Demonstra a sua admiração pelo Senador Antô
nio Carlos Júnior por seus largos conhecimentos em 
Economia e por sua dedicação séria ao u·abalho. Aparte 
ao Seno Antônio Carlos JÚnior. . 

ROMERO JUCÁ 

Requerimento N° 738, de 2002, de w-gência par:J o 
Projeto de Lei da Câmara n° 111, de 2002, que dispõe sobre 
a u'ansformação da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará 
em Universidade FtXieraJ Rlll'al da Amazônia e dá outras 
providências. Será votado após a Ordem do Dia . 

Requerimento N° 748, de 2002. de w'gência para o 
Projdo de Lei da Câmara n° 110, de 2002, que dispõe sobre 
a :\plicação dos recmsos originários da ConUibuição de 
Inlervenç:io no DomÚlio Econômico - CIDE incidente so
bre a importação e a comercialização de pcu'Óko e seus de
liv:Jdos, gás natmal e seus delivados, e álcool etílico com
bustível, atendcndo o disposto no § 2° do artigo I' da Lei n° 
10.336, de 19 de dezembro de 2001, cria o Fundo Nacional 
de Infra-esu'Utnra de Transportes - FNIT . 

Regisu'o do fórum "A Carta da Tena para uma 
Cidade mais Segura", realizado no mês de junbo na ci
d:lde de Joinville/SC, para discutir o meio ambiente e a 
mdhOlia das condições de vida das nossas cidades .. 

Valoriza o posicionamento político do Senador José 
SeJl':J em questões como economia e saúde e o instiga a 
conLinuar alula.r pelo Brasil. Aparte ao Seno José Sen·a .. 

ROMEU TUMA 

Parecer N° 1.362, de 2002, da Comissão de 
A,;suntos econômicos, sobre a Mensagem n° 366, de 
2U02 (rt 1.116/2002, na origem), que submete à apreci
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610 

ação do Senado Federal o nome da Senhora Norma 
Jonssen Parente para exercer o cargo de Diretora da Co
missão de Valores Mobilifuios - CVM . 

Parabeniza o Senador José Serra pelos serviços 
prestados ao país e deseja-lhe felicidades. Apal'te ao 
Seno José Serra. .. . 
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Homenagem aos senadores qLle deixarão a Casa 
ao final desta legislatura . 

Participacão do Presidente Fernando Hemique 
Cardoso e do Presidente eleito Luiz It.ácio Lula da 
Silva, no último dia 16, em São Paulo. da cerimônia de 
comemoração dos 30 anos da Editora Três ......... 

564 

701 

SÉRGIO MACHADO 

EncelTamento do mandato de S. Ex:l. com a apre
sentação de uma proposta de reestruturaçiio administra
tiva do Estado do Ceará . 703 

102 

Reflexões sobre as alterações estruturais e institu
cionais ocolTidas no Brasil ao longo de seu mandato. 
Despedida do Senado FederaL .. 803 

TIÃO VIANA 

104 

204 

Enaltece o respeito às diferenças partidárias no 
recente processo eleitoral a aponta o Senador Antônio 
Carlos Júnior como um representante da democracia 
brasileira. Aparte ao Seno Antônio Carlos Júnior. 613 

V ALMIR AMARAL 

Parabeniza o Senador Antônio Carlos Júnior pelo 
excelente trabalbo que desenvolveu na Casa na ausência 
de seu pai. Aparte ao Seno Antônio Carlos Júnior...... 60 




