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Ata da 31ª Sessão Não De li be ra ti va
em 1º de abril de 2002

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

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão e Mo za ril do Ca val can ti

(Ini cia-se a ses são às 14 ho ras e 30
mi nu tos)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ha ven do 
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

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

Men sa gem nº 53, de 2002-CN
(nº 189/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Enca mi nho a Vos sas Exce lên ci as o Re la tó rio do

re sul ta do da im ple men ta ção da Lei nº 10.147, de 21
de de zem bro de 2000, re la ti va men te aos pre ços ao
con su mi dor dos pro du tos re fe ri dos no seu art. 1º.

Bra sí lia, 26 de mar ço de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

NOTA COPAT/COPAN Nº 32/01

EM 30-1-02

Assun to: Lei nº 10.147, de 21-12-2000
A Asses so ria de Assun tos Par la men ta res do Mi-

nis té rio da Fa zen da, por in ter mé dio do Me mo ran do nº
2.441/AAP/GM/MF, so li ci ta, ao Sr. Se cre tá rio da Re-
ce i ta Fe de ral, aná li se e ma ni fes ta ção so bre o art. 6º

da Lei nº 10.147, de 21-12-00 que es ta be le ce o se-
guin te:

“Art. 6º Até 2002, o Po der Exe cu ti vo en-
ca mi nha rá, se mes tral men te, ao Con gres so
Na ci o nal o re sul ta do da im ple men ta ção des-
ta lei re la ti va men te aos pre ços ao con su mi -
dor dos pro du tos re fe ri dos no art. 1º, iden ti fi -
can do os mon tan tes efe ti vos da re nún cia vin-
cu la da à con ces são do re gi me es pe ci al de
que tra ta os arts. 3º e 4º e do in cre men to de
ar re ca da ção de cor ren te da for ma de tri bu ta -
ção ins ti tu í da pe los arts. 1º e 2º.

Pa rá gra fo úni co. As in for ma ções re fe ri -
das nes te ar ti go se rão en ca mi nha das até o
úl ti mo dia útil dos me ses de mar ço e se tem -
bro, re por tan do os re sul ta dos cor res pon den -
tes ao se mes tre-ca len dá rio ime di a ta men te
an te ri or."

A ava li a ção da par te re la ti va aos pre ços ao
con su mi dor dos pro du tos re fe ri dos no art. 1º da lei,
não com pe te à Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral.

O mon tan te da re nún cia vin cu la da à con ces são
do re gi me es pe ci al (cré di to pre su mi do) de que tra ta
os arts. 3º e 4º e do in cre men to de ar re ca da ção de-
cor ren te da nova for ma de tri bu ta ção (tri bu ta ção ex-
clu si va na in dús tria) ins ti tu í da pe los arts. 1º e 2º, está
de mons tra do nos qua dros em ane xo que com pa ram
os se mes tres de 2000 (an te ri or a al te ra ção da le gis la -
ção) com os se mes tres de 2001 (após a al te ra ção da
le gis la ção).

Ra i mun do Eloi de Car va lho, Co or de na dor
COPAN
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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 – COFINS, nas ope ra ções
de ven das dos pro du tos que es pe ci fi ca.

Art. 1º A con tri bu i ção para os Pro gra mas de
Inte gra ção So ci al e de For ma ção do Pa tri mô nio do
Ser vi dor Pú bli co PIS/Pa sep e a Con tri bu i ção para o
Fi nan ci a men to da Se gu ri da de So ci al – COFINS, de-
vi das pe las pes so as ju rí di cas que pro ce dem à in dus -
tri a li za ção ou à im por ta ção dos pro du tos clas si fi ca -
dos nas po si ções 3003, 3004, 3303 a 3307, e nos có-
di gos 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00, to dos
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
2.092, de 10 de de zem bro de 1996, se rão cal cu la das,
res pec ti va men te, com base nas se guin tes alí quo tas:

I – dois in te i ros e dois dé ci mos por cen to e dez
in te i ros e três dé ci mos por cen to, in ci den tes so bre a
re ce i ta bru ta de cor ren te da ven ta dos pro du tos re fe ri -
dos no ca put;

II – ses sen ta e cin co cen té si mos por cen to e três
por cen to, in ci den tes so bre a re ce i ta bru ta de cor ren te
das de ma is ati vi da des.

§ 1º Para os fins des ta Lei, apli ca-se o con ce i to
de in dus tri a li za ção es ta be le ci do na le gis la ção do
Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI.

§ 2º O Po der Exe cu ti vo po de rá, nas hi pó te ses e
con di ções que es ta be le cer, ex clu ir, da in ci dên cia de
que tra ta o in ci so I, pro du tos in di ca dos no ca put, ex-
ce to os clas si fi ca dos na po si ção 3004.

§ 3º Na hi pó te se do § 2º, apli ca-se, em re la ção à
re ce i ta bru ta de cor ren te da ven da dos pro du tos ex clu -
í dos, as alí quo tas es ta be le ci das no in ci so II.

§ 4º A pes soa ju rí di ca que ad qui rir para in dus tri -
a li za ção pro du to clas si fi ca do na po si ção 3003, tri bu -
ta do na for ma do in ci so I do ca put, po de rá ex clu ir das
ba ses de cál cu los da con tri bu i ção do PIS/Pa sep e da
Co fins o res pec ti vo va lor de aqui si ção.

...........................................................................
Art. 6º Até 2002, o Po der Exe cu ti vo en ca mi nha -

rá, se mes tral men te, ao Con gres so Na ci o nal o re sul -
ta do da im ple men ta ção des ta lei re la ti va men te aos

pre ços ao con su mi dor dos pro du tos re fe ri dos no art.
1º, iden ti fi can do os mon tan tes efe ti vos da re nún cia
vin cu la da à con ces são do re gi me es pe ci al de que tra-
ta os arts. 3º e 4º e do in cre men to de ar re ca da ção de-
cor ren te da for ma de tri bu ta ção ins ti tu í das pe los arts.
1º e 2º.

Pa rá gra fo úni co. As in for ma ções re fe ri das nes te
ar ti go se rão en ca mi nha das até o úl ti mo dia útil dos
me ses de mar ço e se tem bro, re por tan do os re sul ta -
dos cor res pon den tes ao se mes tre-ca len dá rio ime di a -
ta men te an te ri or.

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

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

PARECER

PARECER Nº 195, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 16, de 2002,
que ”De no mi na Vi a du to Se na dor Ta ci a no 
Go mes de Mel lo, o vi a du to lo ca li za do no
km 617 da ro do via BR-153, no Mu ni cí pio
de Mor ri nhos, Esta do de Go iás".

Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner

I – Re la tó rio

O pro je to sob exa me, de ini ci a ti va do Se na dor
Ma u ro Mi ran da, tem por ob je ti vo dar ao vi a du to lo ca li -
za do no km 617 da ro do via BR-153, no Mu ni cí pio de
Mor ri nhos, Esta do de Go iás, a de no mi na ção ”Vi a du to 
Se na dor Ta ci a no Go mes dc Mel lo“.

Jus ti fi cam a pro po si ção da dos re la ti vos à vida
pú bli ca do ho me na ge a do. Se gun do o au tor do pro je -
to, o mé di co Ta ci a no Go mes dc Mel lo, ”po lí ti co de atu-
a ção in ques ti o ná vel“, ini ci ou sua vida Pú bli ca como
pre fe i to da ci da de de Pi res do Rio, Go iás, car go que
ocu pou por qua tro man da tos. Em dois pe río dos, de
1935 a 1937 e de 1946 a 1950, foi de pu ta do es ta du al.
Se na dor de 1958 a 1967 e, pos te ri or men te, Mi nis tro
do Tri bu nal de Con tas da União, ”foi apo sen ta do nes-
se úl ti mo car go, em 1969, por for ça do Ato ins ti tu ci o -
nal nº 5“.

Nas pa la vras do au tor, tais pre di ca dos tor nam
Ta ci a no Go mes de Mel lo cre dor da ho me na gem pro-
pos ta, que re ve ren cia ”uma das per so na li da des po lí ti -
cas go i a nas mais atu an tes“.

Apre sen ta do no úl ti mo dia 21 de fe ve re i ro, o
PLS nº 16, de 2002, foi dis tri bu í do a esta Co mis são
em ca rá ter ter mi na ti vo. Não hou ve a apre sen ta ção de
emen das no trans cur so do pra zo re gi men tal.
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II – Aná li se

A pro po si ção em pa u ta ho me na ge ia ho mem pú-
bli co res pe i ta do em seu Esta do na tal, com re co nhe ci -
dos ser vi ços pres ta dos à na ção bra si le i ra. Inter rom pi -
da pela in to le rân cia do re gi me mi li tar, a car re i ra po lí ti -
ca de Ta ci a no Go mes de Mel lo, já fa le ci do, hon rou
Go iás e o Bra sil, como ates ta o au tor do pro je to, se na -
dor pelo mes mo Esta do. É jus ta, por tan to, a ini ci a ti va
que ora se exa mi na.

De ou tra par te, en con tram-se aten di das as de-
ter mi na ções da Lei nº 6.682, de 27 de agos to de
1979, que ”dis põe so bre a de no mi na ção de vias e es-
ta ções ter mi na is do Pla no Na ci o nal de Vi a ção, e dá
ou tras pro vi dên ci as".

O art. 2º des sa nor ma le gal es ta be le ce que
”obra de arte ou tre cho de via po de rá ter, su ple ti va -

men te, a de sig na ção de um fato his tó ri co ou de nome
de pes soa fa le ci da que haja pres ta do re le van te ser vi -
ço à na ção".

II – Voto

Não vis lum bro in cons ti tu ci o na li da de ou in ju ri di -
ci da de na pro po si ção. No mé ri to, ado to os ar gu men -
tos que jus ti fi quem o pro je to. Voto, por tan to, pela
Apro va ção do Pro je to de Lei de Se na do nº 16, de
2002. – Mo re i ra Men des, Vice-Pre si den te no exer cí -
cio da Pre si dên cia – Ca sil do Mal da ner, Re la tor –
Ge ral do Cân di do – Arlin do Por to – Lind berg Cury
– Chi co Sar to ri – Ge ral do Althoff – Le o mar Qu in ta -
ni lha – Ro meu Tuma – Fran ce li no Pe re i ra – Luiz
Otá vio – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Gil vam Bor-
ges – Tião Vi a na – Pa u lo Har tung.
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OF. Nº CE 14/2002

Bra sí lia, 26 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis -

são apro vou, em re u nião re a li za da no dia de hoje, Pro-
je to de Lei do Se na do nº 16 de 2002, de Sua Exce lên -
cia o Se nhor Se na dor Ma u ro Mi ran da que, “De no mi na
”Vi a du to Se na dor Ta ci a no Go mes de Mel lo", o vi a du to
lo ca li za do no Km 617 da ro do via BR-153, no Mu ni cí pio 
de Mor ri nhos, Esta do de Go iás."

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979

Dis põe so bre a de no mi na ção de
vias e es ta ções ter mi na is do Pla no Na ci -
o nal de Vi a ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art 2º Me di an te lei es pe ci al, e ob ser va da a re gra 

es ta be le ci das no ar ti go an te ri or, uma es ta ção ter mi -
nal, obra-de-arte ou tre cho de via po de rá ter, su ple ti -
va men te, a de sig na ção de um fato his tó ri co ou de
nome de pes soa fa le ci da que haja pres ta do re le van te
ser vi ço à Na ção ou à Hu ma ni da de.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O
Expe di en te lido vai à vo ta ção

São li dos os se guin tes:

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ex pe di en tes 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:

OF. COR Nº 01/02

Bra sí lia, 21 de fe ve re i ro de 2002

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

À Se cre ta ria-Ge ral para as pro vi dên ci -
as, com as ca u te las de vi das e le ga is, prin ci -
pal men te no que se re fe re aos si gi los, pe los
qua is fica res pon sa bi li za do, digo, fica res-
pon sá vel a Cor re ge do ria da Câ ma ra, em
21-2-02.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
A Co mis são Par la men tar de Inqué ri to des ti na da 

a in ves ti gar fa tos en vol ven do as as so ci a ções bra si le i -
ras de fu te bol, cri a da no âm bi to des sa Casa do Con-
gres so Na ci o nal, por meio do Re que ri men to nº 497,
de 2000-SF, de li be rou, em suas con clu sões fi na is, re-
co men dar à Câ ma ra dos De pu ta dos a aber tu ra de
pro ces so dis ci pli nar con tra o De pu ta do Fe de ral Eu ri -
co Mi ran da.

Por for ça des sa de li be ra ção, no mês de de zem -
bro do pas sa do ano, a Co mis são en tre gou a esta
Casa o Re la tó rio Fi nal dos seus tra ba lhos.

Em ra zão de tal fato, foi ins ta u ra da nes te ór gão
cor re ci o nal sin di cân cia des ti na da a apu rar su pos ta
prá ti ca de atos vi o la do res do Có di go de Éti ca e De co -
ro Par la men tar da Câ ma ra dos De pu ta dos, em face
das in ves ti ga ções pro ce di das pela CPI no Clu be de
Re ga tas Vas co da Gama, cons tan tes do men ci o na do
re la tó rio e de suas con clu sões.

Para o fim de ins tru ir re fe ri da sin di cân cia, so li ci -
to o es pe ci al ob sé quio de Vos sa Exce lên cia no sen ti -
do de for ne cer-nos có pia le gí vel, com cer ti fi ca ção de
con fe rên cia com o res pec ti vo ori gi nal, quan do for o
caso, da do cu men ta ção a se guir re la ci o na da, re u ni da 
pela en cer ra da CPI do Fu te bol:

1) con tra to fir ma do en tre o Club de Re ga tas
Vas co da Gama e a Vas co da Gama Li cen ci a men tos,
em pre sa cri a da por oca sião de ce le bra ção de acor do
en tre aque le clu be e o Na ti ons Bank, que pre via uma
par ce ria na qual ca be ria ao ban co ex plo rar a ima gem
do clu be em con tra par ti da à in je ção de re cur sos fi-
nan ce i ros no Vas co;

2) pres ta ção de con tas da cam pa nha ele i to ral
de 1998 do sr. De pu ta do Eu ri co Mi ran da, em que
cons tam as em pre sas que pres ta ram ser vi ços ou for-
ne ce ram pro du tos a sua cam pa nha;

3) do cu men to(s) que traz(em) or dem(ns) do De-
pu ta do Fe de ral Eu ri co Mi ran da, por es cri to e por ele
fir ma da, se gun do a qual a em pre sa Vas co da Gama
Li cen ci a men tos es ta ria au to ri za da a efe tu ar de pó si -
tos na con ta aber ta em nome do sr. Are mit has José
de Lima, fun ci o ná rio do Vas co. Nes se do cu men to o
De pu ta do Eu ri co Mi ran da tam bém afir ma que as su -
me toda a res pon sa bi li da de por tais trans fe rên ci as
ban cá ri as;

4) de po i men to das se guin tes pes so as: Are mit -
has José de Lima, Van der lei Do ring, Má rio Cu pel lo
(dois de po i men tos), Hér cu les Fi gue i re do San ta na,
Agathyrno da Sil va Go mes e Antô nio So a res Cal ça da;

5) de cla ra ções de Impos to de Ren da de Pes soa
Fí si ca do De pu ta do Fe de ral Eu ri co Mi ran da;
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6) con tra to so ci al da em pre sa Same Empre en di -
men tos Imo bi liá ri os, bem as sim do che que nº627984,
emi ti do em fa vor des ta em pre sa, em 5-5-99, pelo se-
nhor Are mit has José de Lima;

7) che que nº 9.047, do Ban co do Bra sil de Nova
Ior que, no va lor de U$110.000,00, no mi nal ao Club de
Re ga tas Vas co da Gama, emi ti do pela Con fe de ra ção
Sul-Ame ri ca na de Fu te bol, em que cons ta en dos so
do De pu ta do Eu ri co Mi ran da, de cla ran do ter re ce bi do 
o va lor cor res pon den te ao che que em 22-12-98;

8) de ci são do MM. Juiz Fe de ral da 7ª Vara Fe de -
ral Cri mi nal, Dr. Mar ce lo Fer re i ra de Sou za Gra na do,
que de ter mi nou a ex pe di ção de man da do de bus ca
dos do cu men tos con tá be is do Club de Re ga tas Vas-
co da Gama;

9) pla ni lhas, or ga ni za das por data e por or dem al-
fa bé ti ca dos be ne fi ci a dos, re fe ren tes à con ta ban cá ria
nº 70.022-90, do Ban co HSBC, do Sr. Are mit has José
de Lima ob ti da pela CPI me di an te trans fe rên cia do si gi lo 
le gal, e as re fe ren tes às 19 con tas cor ren tes ana li sa das
pela CPI do sr. De pu ta do Fe de ral Eu ri co Mi ran da, bem
como os res pec ti vos ar qui vos ele trô ni cos;

10) che ques da con ta do Sr. Are mit has José de
Lima men ci o na da no item an te ri or, que cons tam dos
da dos en vi a dos pela Re ce i ta Fe de ral em aten di men to 
ao Ofí cio nº304/01, da CPI do Fu te bol, fri san do so bre 
a ne ces si da de de es ta rem le gí ve is, ten do em vis ta
que a do cu men ta ção en vi a da an te ri or men te, pela
CPI, en con tra com esse pro ble ma de ile gi bi li da de;

II) de ma is do cu men tos que se en con tram nos
ane xos do Re la tó rio Fi nal re fe ren tes ao Club de
Re ga tas Vas co da Gama, ex ce tu a dos os aci ma
des cri tos.

Não é de ma is as se ve rar que a do cu men ta ção
so li ci ta da será uti li za da ex clu si va men te nos fins para
que está sen do pe di da, sen do que será pre ser va do o
si gi lo a ser trans fe ri do, nos ter mos le ga is.

Na opor tu ni da de, an te ci po meus agra de ci men -
tos à aten ção que dis pen sar ao pre sen te e re no vo a
Vos sa Exce lên cia mi nha ma ni fes ta ção de ele va da es-
ti ma e dis tin to apre ço. – De pu ta do Fe de ral Bar bo sa
Neto, Se gun do Vice-Pre si den te e Cor re ge dor.

OF/PR/RJ/GAB/AL Nº 33/2002

Rio de Ja ne i ro, 8 de fe ve re i ro de 2002

Ref. Expe di en te MPF/RJ nº 130.011.000080/2002-50

Se nhor Pre si den te,
Sir vo-me do pre sen te, no uso de mi nhas atri bu i -

ções le ga is e cons ti tu ci o na is, com o es co po de ins tru -
ir o pro ce di men to ad mi nis tra ti vo iden ti fi ca do em epí-

gra fe, ins ta u ra do a par tir do en ca mi nha men to, pela
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to in ti tu la da “CPI do
Fu te bol”, de in for ma ções no ti ci an do a prá ti ca de su-
pos tas ir re gu la ri da des cam bi a is e fis ca is co me ti das
pe los em pre sá ri os Re i nal do Me ne zes da Ro cha Pit ta
e Ale xan dre Mar tins, para so li ci tar a V. Exª a re mes sa
a este ór gão mi nis te ri al de có pia do con tra to de trans-
fe rên cia do jo ga dor Ser gi nho para o Sport Club Co-
rint hi ans Pa u lis ta, ocor ri da em 1995, em que in ter vi e -
ram os men ci o na dos em pre sá ri os como re pre sen tan -
tes le ga is da em pre sa “GORTIN CORPORATION”,
se di a da em Mi a mi/EUA.

So li ci to, ou tros sim, o en ca mi nha men to de có pi -
as dos de po i men tos pres ta dos pelo Sr. Re i nal do Me-
ne zes da Ro cha Pit ta à alu di da CPI no dia 24-4-2001,
bem as sim à Po lí cia Fe de ral/RJ no dia 22-11-2001,
em que, fo ram cons ta ta das di ver gên ci as quan to à
sua par ti ci pa ção na em pre sa “Gor tin Cor po ra ti on”.

Apro ve i to o en se jo para apre sen tar a V. Exª pro-
tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – Alo í sio Fir mo Gu-
i ma rães da Sil va, Pro cu ra dor da Re pú bli ca.

OFÍCIO PR/RJ/GAB/MF/Nº 224/02

Rio de Ja ne i ro, 31 de ja ne i ro de 2002

Do: Dr. Mar ce lo de Fi gue i re do Fre i re Pro cu ra dor da
Re pú bli ca
Ao: Exmo. Sr. Dr. Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Ref: Expe di en te PR/RJ/nº 1.30.011.000078/2002-81

Exmo. Sr. Pre si den te do Se na do Fe de ral,
Cum pri men tan do-o, in for mo a Vos sa Exce lên -

cia que foi ins ta u ra do, no âm bi to da Pro cu ra do ria da
Re pú bli ca no Esta do do Rio de Ja ne i ro, o ex pe di en te
cri mi nal re fe ri do, que in ves ti ga as ati vi da des da Con-
fe de ra ção Bra si le i ra de Fu te bol e de seu pre si den te
Ri car do Ter ra Te i xe i ra.

Tal ex pe di en te foi ins ta u ra do em ra zão da re-
mes sa do re la tó rio fi nal da Co mis são Par la men tar de
in qué ri to cri a da por meio do Re que ri men to nº497, de
2000-SF, ”des ti na da a in ves ti gar fa tos en vol ven do as
as so ci a ções bra si le i ras de fu te bol“.

Ocor re que foi en ca mi nha do ao sig na tá rio ape-
nas có pia do re la tó rio fi nal, que faz men ção à exis tên -
cia de ane xos que não fo ram re me ti dos ao Par quet.

Assim sen do, so li ci to que Vos sa Exce lên cia se
dig ne a de ter mi nar a re mes sa ao sig na tá rio dos ane-
xos re fe ri dos, que es te jam re la ci o na dos com a Con fe -
de ra ção Bra si le i ra de Fu te bol e com seu pre si den te
Ri car do Ter ra Te i xe i ra.

Apro ve i to o en se jo para re i te rar-lhe prés ti mos
de es ti ma e con si de ra ção.
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Mar ce lo de Fi gue i re do Fre i re – Pro cu ra dor da
Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os ex-
pe di en te li dos vão à pu bli ca ção e se rão ane xa dos
ao pro ces sa do do Re que ri men to nº 497, de 2000.

Os do cu men tos so li ci ta dos já fo ram en ca mi nha -
dos às au to ri da des re que ren tes, por meio dos Ofí ci os 
SF nºs 85 e 100, de 26 de fe ve re i ro de 2002; e 136, de
13 de mar ço de 2002, res pec ti va men te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ex pe di en tes 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:

FEDERAÇÃO DE FUTEBOL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Ja ne i ro, 15 de fe ve re i ro de 2002

Ilmº Sr. Se na dor Car los Wil son
Pri me i ro-Se cre tá rio da Mesa do Se na do Fe de ral
Ref.: OF. SF/15/2002

Se nhor Se na dor,
Por or dem do Sr. Pre si den te, Edu ar do Au gus to

Vi a na da Sil va, pelo pre sen te, pas sa mos a res pon der
ao ofí cio em epi gra fe, in for man do que a Fe de ra ção de
Fu te bol do Esta do do Rio de Ja ne i ro se adi an tou à re-
co men da ção de V.Sª e con tra tou au di to ria ex ter na in-
de pen den te, aten den do à de ter mi na ção da Me di da
Pro vi só ria nº 2.123-30 que deu nova re da ção ao art.
46-A da Lei nº 9.615/98.

Apro ve i ta mos o en se jo para en vi ar vo tos de ele-
va da es ti ma e apre ço. – Vla de mir Mon je Alves Vi e i -
ra, Deptº Ju rí di co.

À pu bli ca ção.
Jun te-se ao pro ces sa do de
RQS nº 497/2000
Em 1º-4-02

AVISO nº 153/2002–GP

Bra sí lia, 27 de fe ve re i ro de 2002

À Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia-DF

Se nhor Pre si den te,
Re fi ro-me ao OF.SF/7/02, des sa pro ce dên cia,

que en ca mi nha o Re la tó rio Fi nal da Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to des ti na da a in ves ti gar fa tos en-
vol ven do as so ci a ções bra si le i ras de fu te bol, o qual

re co men da ao Tri bu nal de Con tas da União, na pá gi -
na 863, pro vi dên ci as com re la ção ao pa tro cí nio da
Pe tró leo Bra si le i ro S/A – PETROBRAS ao Clu be de
Re ga tas Fla men go.

So bre o tema, in for mo a Vos sa Exce lên cia que o
Tri bu nal já teve a opor tu ni da de de exa mi nar, no âm bi -
to do TC nº 004.583/1998-1, jul ga do na Ses são de 12
de se tem bro de 2001, den tre ou tros as sun tos, o pa-
tro cí nio da em pre sa ao Clu be de Re ga tas Fla men go.

Na que la opor tu ni da de foi pro fe ri do o Acór dão nº
233/2001-TCU-Ple ná rio (có pia ane xa), con tra o qual
fo ram in ter pos tos re cur sos com efe i to sus pen si vo ora
em fase de exa me.

No en tan to, con si de ran do que os ele men tos co-
li gi dos pela CPI evi den ci am ir re gu la ri da des de na tu -
re za di ver sa da que las abor da das no pro ces so su pra -
ci ta do, o Re la tó rio da Co mis são foi en ca mi nha do à
uni da de téc ni ca com pe ten te para exa me.

Aten ci o sa men te, – Hum ber to Gu i ma rães Sou-
to, Pre si den te

À pu bli ca ção.
Jun te-se ao pro ces sa do de
RQS 497/2000
EM 1º-4-02

GRUPO I – CLASSE V – Ple ná rio
TC-004.583/l998-1 – Apen so: TC-014.725/1996-7
Na tu re za: Au di to ria
Enti da de: Pe tró leo Bra si le i ro S/A – PETROBRAS
Res pon sá ve is: Joel Men des Ren nó e ou tros

Emen ta: Au di to ria nas áre as de pu bli ci da de,
pro pa gan da e pa tro cí nio. Apen sa men to de re pre -
sen ta ção re fe ren te aos mes mos fa tos. Di ver sas ir re -
gu la ri da des. Au diên cia dos res pon sá ve is. Co nhe ci men -
to da Re pre sen ta ção. Pro ce dên cia. Re je i ção das ra-
zões de jus ti fi ca ti va. Apli ca ção de mul ta aos di ri gen tes.
Au to ri za ção para co bran ça ju di ci al da dí vi da. De ter mi -
na ções. Ciên cia ao re pre sen tan te. Jun ta da des tes au-
tos às con tas da en ti da de re fe ren tes ao exer cí cio de
1996 e, por có pia, os de 1997 e 1998.

Re la tó rio

Este pro ces so tem por ob je to au di to ria re a li za da 
na Pe tró leo Bra si le i ro S/A – PETROBRAS, pela en tão 
9ª SECEX, no pe río do de 22-4 a 3-6-98, em cum pri -
men to ao Pla no de Au di to ria de 1998 – 1º Se mes tre
(Dec. 877/97-P, TC-014.752/97-2 Admi nis tra ti vo, Ata
nº 47/86-Extra or di ná ria/Re ser va da), com o ob je ti vo
de le van tar os gas tos com pu bli ci da de e pro pa gan da
pela es ta tal.
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2. Em ra zão da De ci são Si gi lo sa nº 645/97 –
Ple ná rio — Ata 37/97, fo ram, tam bém, apu ra das as
de nún ci as ob je to do TC 009.243/97-6, so bre su pos -
tas ir re gu la ri da des pra ti ca das pela en ti da de au di ta da
e por di ver sas ou tras em pre sas es ta ta is em re la ção à
con tra ta ção de ser vi ços de pu bli ci da de para cam pa -
nhas do “Pla no Real”, em de sa cor do com o Pla no de
Co mu ni ca ção Empre sa ri al e Mar ke ting Insti tu ci o nal
da Pe tro bras para o Biê nio 1997/1998.

3. A equi pe de au di to ria, com pos ta pe las AFCEs
Cín tia Oli ve i ra de Agui ar e Va lé ria Oli ve i ra Qu i xa dá,
sob a co or de na ção da pri me i ra, ve ri fi cou atos de ges-
tão pra ti ca dos nos exer cí ci os de 1996, 1997 e 1998,
tra ba lho que re sul tou no re la tó rio de fls. 1/29 (vol.
prin ci pal).

4. As fls. 120/4 (vol. prin ci pal), o AFCE Hé lio
Cas ta nho Por tel la, da 1ª SECEX, fez o se guin te re su -
mo das cons ta ta ções fe i tas pela equi pe de au di to ria.

“........................................................................
2. A Equi pe de Au di to ria cons ta tou que, em 1996,

fo ram de sen vol vi das 7 (sete) cam pa nhas pu bli ci tá ri as
no to tal de R$13.922.930,72 (fls. 188, do Vol. I). Em
1997, fo ram 11 (onze) cam pa nhas no mon tan te de
R$53.328.890,22 (fls. 189, do Vol. I). Os va lo res gas-
tos na pro du ção e ve i cu la ção da Cam pa nha Bra sil
Real, no exer cí cio de 1997, cor res pon de ram a 75%
dos in ves ti men tos pu bli ci tá ri os do pe río do
(R$39.440.552,52). Qu an to ao des pen di do em 1998,
até o mês de maio, as 11 (onze) cam pa nhas so ma -
ram R$15.648.071,83.

2.1 Os tra ba lhos de Au di to ria de sen vol vi dos na
Pe tro bras apon ta ram a re a li za ção de duas com pa -
nhas pu bli ci tá ri as es tra nhas ao Pla no Insti tu ci o nal da
Empre sa: Cam pa nhas Va lo res e Bra sil Real (fls.
01/31).

Da Cam pa nha Va lo res

3. Em 3-4-96, a Se cre ta ria de Co mu ni ca ção
Insti tu ci o nal da Se cre ta ria de Co mu ni ca ção So ci al da
Pre si dên cia da Re pú bli ca (Of. SCI/SCS/PR nº
441/96) so li ci tou a par ti ci pa ção da Pe tro bras na pro-
du ção e ve i cu la ção da Cam pa nha ‘Va lo res’ (fl. 127
Vol. I).

3.1 A Di re to ria Exe cu ti va, em 10-04-96 (Ata nº
4.043, item I – fls. 130/133, do Vol. II), au to ri zou o Su-
pe rin ten den te do Ser vi ço de Co mu ni ca ção So ci al da
Com pa nhia – SERCOM a ul ti mar pro vi dên ci as para a
pro du ção e ve i cu la ção da Cam pa nha ‘Va lo res’ até o li-
mi te de R$1.730.000,00.

3.2 A Ata de apro va ção da cam pa nha re gis trou
a se guin te afir ma ção:

‘o ob je ti vo pri mor di al da re fe ri da cam pa nha é
en fa ti zar os re sul ta dos po si ti vos que o País vem al-
can çan do após a im plan ta ção do ‘Pla no Re al’, nos
mais va ri a dos se to res, res ga tan do, des sa for ma, os
sen ti men tos de bra si li da de da po pu la ção’.

‘de ve-se acres cen tar a isso o fato de que ações
se me lhan tes às pro pos tas pela cam pa nha em apre ço 
cer ta men te se rão con tem pla das por oca sião da im-
plan ta ção do Pla no de Co mu ni ca ção da Com pa nhia,
para o cor ren te exer cí cio’.

3.3 A Se cre ta ria de Co mu ni ca ção Insti tu ci o nal
da Se cre ta ria de Co mu ni ca ção So ci al da Pre si dên cia
da Re pú bli ca (Of/SCI/SCS/PR/nº 638/96 — fls. 138,
do Vol. II), em 07-05-96, ra ti fi cou jun to à Pe tro bras a
ne ces si da de de todo em pe nho des ta no to can te à ve i -
cu la ção dos fil mes, prin ci pal men te quan to à pro gra -
ma ção NET na Rede Glo bo de Te le vi são. A Di re to ria
Exe cu ti va da Pe tro bras, na re u nião de 09-05-96, au-
to ri zou o au men to da sua par ti ci pa ção em mais
R$650.000,00 (Ata 4.047, item 29 — fls. 134/136, 139
Vol. II).

3.4 Do úl ti mo pa rá gra fo da ata ci ta da, in fe re-se
que o Pla no de Co mu ni ca ção Empre sa ri al e Mar ke -
ting Insti tu ci o nal da Com pa nhia se amol dou à cam pa -
nha su ge ri da pela Se cre ta ria de Co mu ni ca ção Insti tu -
ci o nal da Se cre ta ria de Co mu ni ca ção So ci al da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca, pois ele não con ti nha, ini ci al -
men te, qual quer pre vi são quan to à pro du ção e ve i cu -
la ção de uma cam pa nha cha ma da ‘Va lo res’, des ti na -
da a en fa ti zar os re sul ta dos po si ti vos avan ça do após
a im plan ta ção do Pla no Real.

Da Cam pa nha ‘Bra sil Re al’

4. Em 10-10-96, o Co le gi a do da Pe tro bras (Ata
nº 4.069, item 25 — fls. 75/78 do Vol. III) apro vou a
pro pos ta do SERCOM (DIP/Ser com/Su per nº285/96)
au to ri zan do-o: ‘a con du zir as pro vi dên ci as téc ni cas,
le ga is e ad mi nis tra ti vas para a con tra ta ção do Pro je to
Bra sil Re al’.

4.1 A idéia da cam pa nha par tiu da Agên cia Pro-
peg (DRP/PTBER-04/96, de 1º-10-96 – págs. 72/74),
em pre sa con tra ta da para res pon der pela cam pa nha
ins ti tu ci o nal e le gal da Pe tro bras.

4.2 O Su pe rin ten den te de Co mu ni ca ção Insti tu -
ci o nal, bus can do jus ti fi car a im ple men ta ção da cam-
pa nha ‘Bra sil Re al’, as se ve rou (DIP Ser com/su -
per-285/96, de 17-9-96 — fls. 65/69, do Vol. III) que
ela bus ca va as so ci ar o exem plo da Pe tro bras, como
em pre sa ven ce do ra que é no seu cam po de atu a ção,
ao de um Bra sil que tra ba lha, cres ce e ven ce obs tá cu -
los, atin gin do um de sen vol vi men to eco nô mi co-so ci al
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in con tes te. Des ta ca-se, tam bém, a afir ma ção de que
os fil mes:

fa zem par te de um pro je to mais am plo – Pro je to
Bra sil – apro va do pela Se cre ta ria de Co mu ni ca ção
So ci al da Pre si dên cia da Re pú bli ca’.

4.3 Acres cen tou, ain da, o Su pe rin ten den te que:
‘a prin cí pio, con si de ran do que o Pro je to abor da rá te-
mas as so ci a dos a as sun tos de vá ri as na tu re zas,
como sa ú de, edu ca ção, ener gia e cul tu ra, en tre ou-
tros, o con te ú do e for ma to do pro je to fo ram ava li a dos
pela Se cre ta ria de Co mu ni ca ção So ci al da Pre si dên -
cia da Re pú bli ca, que deu pa re cer fa vo rá vel à ini ci a ti -
va. Além dis so, con for me es ta be le ci do com aque la
au to ri da de, as pa u tas abor da das na Cam pa nha, ain-
da que apro va das, se ri am dis cu ti das em co mum’ (gri-
fa mos).

4.4 Em 25-10-96, a Sub se cre ta ria de Co mu ni -
ca ção Insti tu ci o nal — SCI/SCS/PR apro vou a Pla ni -
lha de Ações de Di vul ga ção nº 710, de 21-10-96 (fls.
70, do Vol. III), con ten do a es ti ma ti va dos cus tos de
pro du ção dos mini-do cu men tá ri os da Cam pa nha Bra-
sil Real, no pe río do de 17-11-96 a 9-3-97, da or dem
de R$1.360.000,00. A es ti ma ti va dos cus tos de ve i cu -
la ção (Pla ni lha nº 706, de 21-10-96 (fls. 72, do Vol. III)
es ta ria em tor no de R$6.261.395,20.

4.5 Con for me de mons tra do pela equi pe de au di -
to ria, a Di re to ria da Pe tro bras mes mo sen do no tó rio
que os te mas de sen vol vi dos nos pro gra mas eram,
em ge ral, alhe i os à pro mo ção da mar ca e da ima gem
ins ti tu ci o nal da Com pa nhia, enal te cen do as ações
go ver na men ta is do Pro gra ma Bra sil em Ação’, apro-
vou se gui das pror ro ga ções da Cam pa nha ‘Bra sil Re-
al’. Em ra zão dis so, a equi pe con clu iu que as des pe -
sas da cam pa nha afron tam a di ver sos dis po si ti vos le-
ga is, es ta tu tá ri os e con tra tu a is, a sa ber.’ arts. 2º § 2º
117, § 1º in ci so I; 154 e 158 da Lei nº 6.040/76 — Lei
das S/A (fls. 22/24 do RA).

Do Pa tro cí nio do Time de Fu te bol do Clu be de
Re ga tas Fla men go

5. O pa tro cí nio do Fla men go teve iní cio em
9-1-85. O con tra to pre via a uti li za ção da mar ca Lu-
brax, pelo pra zo de um ano, nos uni for mes das equi-
pes de fu te bol pro fis si o nal e ama do ra, co lo ca ção de
pa i néis nas de pen dên ci as do clu be, uti li za ção da ima-
gem do time em cam pa nhas pu bli ci tá ri as, e ou tros di-
re i tos.

5.1 Os con tra tos de pa tro cí nio su ce de ram-se
até o Con tra to CGO-13/96, de 13-5-96, que al te rou o
va lor pac tu a do para R$3.100.000,00, por ano, to ta li -
zan do, até o ano 2000, R$12.400.000,00. Em
19-12-97, a Di re to ria Exe cu ti va (Ata 4.129 item I, pa u -

ta 1.367), apro vou o Adi ti vo nº 3 que al te rou o va lor
para R$34.200.000,00 e a vi gên cia para 2004.

5.2 A equi pe de Au di to ria, ao exa mi nar a do cu -
men ta ção re la ti va a esse con tra to, apon tou como res-
sal va o fato de que ‘não há aná li se al gu ma so bre o
efe ti vo cus to X be ne fí cio ao gru po Pe tro bras’.

Do TC-014. 725/1996-7 (Jun ta do e ain da não
jul ga do)

6. Tra ta-se de de nún cia, nos ter mos do art. 53,
da Lei nº 8.443/92 c/c art. 35, § 4º, in ci so II, da Re so lu -
ção nº 77/96-TCU (de nun ci an te com a iden ti da de pre-
ser va da), so bre des pe sas que a Pe tro bras re a li zou
com o pa ga men to de pes qui sas de opi nião de in te -
res se da Pre si dên cia da Re pú bli ca. Se gun do o de-
nun ci an te: ‘es sa des pe sa – se de fato re a li za da —
con tra ria, fron tal men te, os prin cí pi os da Lei das
S/A.’(arts. 2º § 2º; 117, § 1º alí nea a, 154, § 2º, alí nea a
e 158 da Lei nº 6.040/76 — Lei das S/A, fl. 01).

6.1 Ini ci al men te, a ins tru ção foi no sen ti do de se
re qui si tar in for ma ções a res pe i to dos fa tos de nun ci a -
dos (fls. 6/9). Em res pos ta, a Com pa nhia apre sen tou
os es cla re ci men tos cons tan tes às fls. 11/15. Ante a
gra vi da de da de nún cia e a ne ces si da de de sua apu ra -
ção, em ca rá ter de ur gên cia, o Mi nis tro-Re la tor, Car los 
Áti la Álva res da Sil va, de ter mi nou, em 16-4-97, a re a li -
za ção de ins pe ção na Pe tro bras (fls. 25).

6.2 A ins pe ção, re a li za da no pe río do de 23/04 à
2-5-97, deu ori gem ao Re la tó rio que con clu iu pela au-
diên cia dos res pon sá ve is pelo pa ga men to da pes qui -
sa des ti na da a co lher opi niões a res pe i to da atu a ção
do Go ver no Fe de ral e ve i cu la ção de pro pa gan da, que
cons ti tu em ações es tra nhas à ima gem ins ti tu ci o nal
da em pre sa (fls. 29/58).

6.3 Pro ce di da a au diên cia (fls. 59/79), os res-
pon sá ve is apre sen ta ram suas ra zões de jus ti fi ca ti vas
(fls. 80/107). Após exa me mi nu ci o so, o ana lis ta con-
clu iu no sen ti do de se apli car mul ta aos res pon sá ve is
pela Com pa nhia, com ful cro no art. 43, § úni co, c/c o
art. 58, in ci so III, da Lei nº 8.443/92 e do art. 31, § 3º,
da IN/TCU nº 09/95 (fls. 108/116).

6.4 Das jus ti fi ca ti vas, des ta ca mos a in for ma ção
de que quem pa gou pe las pes qui sas re a li za das foi a
Pro peg, em pre sa res pon sá vel pela Cam pa nha Insti-
tu ci o nal da Pe tro bras e que a idéia da pes qui sa tam-
bém par tiu dela. Isto é, in di re ta men te, a Pe tro bras te-
ria pago as pes qui sas em ra zão do con tra to de pu bli -
ci da de fir ma do com a Pro peg (84/89).

6.5 Em 4-8-98, por Des pa cho, o Mi nis tro-Re la -
tor, Car los Ati la Álva res da Sil va, as sim se pro nun ci -
ou: ‘con si de ran do que a ma té ria tra ta da nes tes au tos
re fe re-se ao mes mo as sun to da que la au di to ria
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(TC-004.583/98-1), que teve como prin ci pal es co po o
le van ta men to dos gas tos re a li za dos pela Pe tro bras
com pu bli ci da de e pro pa gan da nos exer cí ci os de
1996, 1997 e 1998 e com fun da men to no art. 140 do
Re gi men to Inter no c/c o pa rá gra fo úni co do art. 22 da
Re so lu ção TCU nº 77/96, de ter mi no, pre li mi nar men -
te, ajun ta da des te TC-14. 725/96-7 ao re fe ri do
TC-004.583/98-1 para exa me em con jun to’.

6.6 Obser va mos que as pro pos tas de mé ri to es-
tão dis pos tas às fls. 115/116 O ana lis ta con clu iu (fl.
114) que ‘...os res pon sá ve is não lo gra ram eli dir as ir-
re gu la ri da des con fi gu ra das nos au tos. Assim, con fir -
ma-se a con clu são de mé ri to ela bo ra da no re la tó rio
de ins pe ção (fls. 23/58) e trans cri ta nes ta ins tru ção.
Em de cor rên cia de tais fa tos, cabe mul ta aos res pon -
sá ve is pela Com pa nhia, a teor do art. 43, § úni co, c/c
o art. 58, III, da Lei nº 8.443/92 e do art. 31, § 3º da
IN/TCU nº 09/95’.

6.7 A pro pos ta de apli ca ção de mul ta re fe re-se a
dois fa tos:

a) pa ga men to à Pro peg de R$381.315,00 por
con ta das pes qui sas Qu a li ta ti va Bra sil — Su má rio,
Opi nião Pú bli ca Bra sil — MCI/Ibo pe e Te le fô ni ca Bra-
sil, uma vez que as opi niões co le ta das nas duas pri-
me i ras pes qui sas não di zem res pe i to às ati vi da des da
Pe tro bras, não po den do por tan to, con tri bu ir para a
cam pa nha ins ti tu ci o nal da Com pa nhia como es tra té -
gia pu bli ci tá ria que in cen ti ve con su mi do res de pe tró -
leo (cli en tes ins ti tu ci o na is e fi na is) a pre fe rir em ma i or
es ca la ser vi ços e pro du tos da Com pa nhia;

b) ve i cu la ção dos ví de os pu bli ci tá ri os com os
pro gra mas ‘Espor te So li dá rio’, ‘Sa ú de da Fa mí lia’,
‘Irri ga ção’, ‘Pa tri mô nio His tó ri co’ e ‘Me ren da Esco lar’,
que cons ti tu em ações go ver na men ta is es tra nhas à
ima gem ins ti tu ci o nal da Empre sa’.

6.8 No que tan ge ao item a, con cor da mos per fe -
i ta men te com a pro pos ta aci ma, uma vez que res tou
ca rac te ri za da a fal ta de li ga ção en tre as pes qui sas
en co men da das e as ati vi da des da Pe tro bras.

6.9 Qu an to ao item b, ele, tam bém, está sen do
tra ta do nos pre sen tes au tos, fa zen do par te da cam-
pa nha ‘Bra sil Re al’. Assim, essa pro pos ta vem ao en-
con tro de nos sas aná li ses re a li za das no item 12.7 e
se guin tes des ta.

........................................................................"
5. Di an te das ir re gu la ri da des elen ca das a se-

guir, a equi pe de au di to ria, com o en dos so dos di ri -
gen tes da uni da de téc ni ca (fls. 30/1), re que reu des te
Re la tor au to ri za ção para a re a li za ção de au diên cia
dos res pon sá ve is, o que por des pa cho sin gu lar au to -
ri zei (fl.32):

”a) in frin gên cia ao art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93,
em de cor rên cia da ele va ção dos va lo res es ti ma dos aci-
ma do li mi te de 25%, fi xa do pelo ci ta do ar ti go, para
acrés ci mos nos ser vi ços con tra ta dos, atra vés de pror-
ro ga ções su ces si vas dos con tra tos SERCOM-610.
2.061.96-0 e Se rinst – 610.2.013.96-9 ce le bra dos com
as agên ci as Pro peg Co mu ni ca ção So ci al e Mer ca do ló -
gi ca Ltda, e Artplan Pu bli ci da de S/A, res pec ti va men te;

b) pro du ção e ve i cu la ção dos ví de os pu bli ci tá ri -
os, no âm bi to das Cam pa nhas Va lo res e Bra sil Real,
que tra tam de te mas alhe i os à pro mo ção da mar ca e
da ima gem ins ti tu ci o nal da Pe tro bras, con tra ri an do os
dis po si ti vos in ser tos no art. 4º do Esta tu to So ci al c/c o
art. 154, 158 e 117, § 1º in ci so I, da Lei nº 6.404/76 e
na cláu su la Pri me i ra do Con tra to Ser com
610.2.061.96, ce le bra do com a Pro peg Co mu ni ca ção 
So ci al e Mer ca do ló gi ca Ltda;

c) ve i cu la ção, no âm bi to das Cam pa nhas Va lo -
res e Bra sil Real, dos ví de os e a con se qüen te uti li za -
ção da pu bli ci da de ins ti tu ci o nal com o ob je ti vo de pro-
mo ver o Pla no Real;

d) au sên cia de es tu do téc ni co cri te ri o so so bre a
re la ção cus to X be ne fí cio para Pe tro bras ad vin do da
re no va ção do Con tra to CGO 13/96, de 13-5-96, me di -
an te a as si na tu ra dos adi ti vos nºs 1, 2, e 3, da ta dos de
1º-10-96, 7-5-97 e 31-12-97, res pec ti va men te, haja
vis ta os vul to sos re cur sos en vol vi dos e o pro lon ga do
pra zo de vi gên cia.“

Pa re cer da Uni da de Téc ni ca
6. Pro mo vi da a au diên cia (ofí ci os de fls. 33/62),

os res pon sá ve is, em con jun to, apre sen ta ram suas ra-
zões de jus ti fi ca ti vas às fls. 63/117, as qua is fo ram
ana li sa das pelo re fe ri do ana lis ta da 1ª Se cex, que as-
sim se pro nun ci ou (fls. 124/34):

........................................................................"
Item 1.1 — in frin gên cia ao art. 65, § 1º, da Lei nº

8.666/93, em de cor rên cia da ele va ção dos va lo res
es ti ma dos aci ma do li mi te de 25%, fi xa do pelo ci ta do
ar ti go, para acrés ci mos nos ser vi ços con tra ta dos,
atra vés de pror ro ga ções su ces si vas os con tra tos Ser-
com-610. 2.061.96-0 e Se rinst — 610.2.013.96-9 ce-
le bra dos com as agên ci as Pro peg Co mu ni ca ção So-
ci al e Mer ca do ló gi ca Ltda, e Artplan Pu bli ci da de S/A,
res pec ti va men te.

Das Jus ti fi ca ti vas (fls. 63/65)
9. Ini ci al men te, os res pon sá ve is ale gam que o

re fe ri do § 1º do art. 65 es ta be le ce que o con tra ta do é
obri ga do a ace i tar os acrés ci mos ou su pres sões que
se fi ze rem nas obras, ser vi ços e com pras – al te ra -
ções de ci di das uni la te ral men te, pela ad mi nis tra ção,
até 25% do va lor ini ci al atu a li za do do con tra to.
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9.1 Pon de ram que tal dis po si ti vo é re gu la dor de
con tra tos pú bli cos, de que são es pé cie os con tra tos
ad mi nis tra ti vos, em que a Admi nis tra ção dis põe de
pri vi lé gi os ad mi nis tra ti vos para a fi xa ção e al te ra ção
das cláu su las de in te res se pú bli co. Para eles, po rém,
a Pe tro bras ce le bra con tra tos pri va dos, cu jos prin cí pi -
os ba si la res im pe dem a al te ra ção do aven ça do, por-
tan to, sub me ten do as par tes ao seu fiel cum pri men to, 
ten do em vis ta sua con di ção de so ci e da de de eco no -
mia mis ta, ex plo ra do ra de ati vi da de eco nô mi ca, con-
se qüen te men te, su je i ta ao re gi me ju rí di co pró prio das
em pre sas pri va das, in clu si ve quan to às obri ga ções
tra ba lhis tas e tri bu tá ri as (art. 173, § 1º, da CF, com re-
da ção dada pela EC nº 19, de 6-6-98).

9.2 Para re for çar sua po si ção, os jus ti fi can tes
as se ve ram que essa con di ção en con tra-se re co nhe -
ci da na pró pria Lei nº 8.666/93, quan do, em seu art.
62, in ci so I, é res trin gi da a apli ca bi li da de do dis pos to
nos ar ti gos 55 e 58 a 61 da re fe ri da lei (pre ce i tos es-
pe cí fi cos do re gi me ju rí di co dos con tra tos ad mi nis tra -
ti vos) aos con tra tos cujo con te ú do seja re gi do, pre do -
mi nan te men te, por nor ma de di re i to pri va do, sen do
de ter mi na da a sua apli ca ção ape nas no que cou ber e
ex clu in do as sim a in ci dên cia do dis pos to no art. 54,
que re gu la os con tra tos ad mi nis tra ti vos (fl. 64).

9.3 Trans cre ve re mos, en fim, as con clu sões das
jus ti fi ca ti vas dos res pon sá ve is quan to a esse item (fls.
64/65):

“Des ta for ma, os acrés ci mos de ser vi ços re a li -
za dos pela Pe tro bras em seus con tra tos (de na tu re za
cí vel e co mer ci al) não es tão res tri tos a qual quer li mi te 
per cen tu al em re la ção ao va lor ini ci al atu a li za do do
con tra to, pois de cor rem de al te ra ção con tra tu al, ce le -
bra da por mú tuo acor do (con tra tan te e con tra ta da),
com base no prin cí pio da au to no mia das von ta des...

Cum pre lem brar que os con tra tos em ques tão
re fe rem-se a con tra ta ção dos ser vi ços de pu bli ci da -
de, que têm ca rá ter emi nen te men te co mer ci al...

“Assim sen do, o pro ce di men to ado ta do não ca-
rac te ri za qual quer ile ga li da de, na me di da em que o
dis po si ti vo (art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93), que su-
pos ta men te te ria sido des res pe i ta do, não tem apli ca -
bi li da de aos con tra tos ce le bra dos pela Pe tro bras, em
ra zão da na tu re za ju rí di ca dos mes mos (art. 62 § 3º
da mes ma Lei), con for me foi de mons tra do.”

Das aná li ses

10. Toda a tese de de fe sa dos res pon sá ve is se
ba se ia no fato de que a Pe tro bras ce le bra con tra tos
pri va dos e por isso não es ta ria obri ga da a cum prir a
Lei nº 8.666/93, nor ma essa que re ge ria ape nas os
con tra tos ad mi nis tra ti vos.

10.1 Pri me i ra men te, ao tem po das con tra ta -
ções, era no tó ria e in dis cu tí vel a obri ga to ri e da de de
toda Admi nis tra ção Pú bli ca, di re ta e in di re ta, se sub-
me ter ao pro ces so de li ci ta ção pú bli ca para con tra ta -
ção de obras, ser vi ços, com pras e ali e na ções, nos
ter mos do dis pos to no art. 37, XXI, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com sua re gu la men ta ção, a Lei nº 8.666/93.

10.2 So bre esse tema, o ju ris ta J. Cre tel la Jú ni or 
(in, Das Li ci ta ções Pú bli cas: (Co men tá ri os à Nova Lei
Fe de ral nº 8.666/93) – Rio de Ja ne i ro: Fo ren se, 1994
– pág 259) nos en si na que a Lei de Li ci ta ções é o or-
de na men to nor ma ti vo para ser se gui do por to dos os
en tes da Admi nis tra ção Pú bli ca, seja ele di re ta seja
in di re ta (art. 1º, pa rá gra fo úni co). Ape nas nos ca sos
por ela res sal va dos é que a lei não será apli ca da. Não
há, por tan to, qual quer dis tin ção ou mes mo res sal va
en tre o que seja con tra to pú bli co e con tra to pri va do
para sua apli ca bi li da de, es pe ci al men te no que tan ge
a ser vi ços de pu bli ci da de:

“O tex to des ta Lei nº 8.666/93 alu de a con tra tos
ad mi nis tra ti vos, tão-só, no art. 1º, ao pas so que, no
art. 2º, pa rá gra fo úni co, de fi ne o con tra to, em sen ti do
am plo, in ge ne re, como ‘to do e qual quer ajus te en tre
a Admi nis tra ção e os par ti cu la res’. Nes te se gun do
caso, ‘as nor mas ge ra is es ta be le ci das’ apli cam-se a
to dos os con tra tos, aos cha ma dos con tra tos da Admi-
nis tra ção, quer pri va dos quer pú bli cos. Obser ve-se
que esta Lei nº 8.666/93 tra ta de todo e qual quer con-
tra to de que a Admi nis tra ção faz par te, fren te ao li ci -
tan te ven ce dor do cer ta me, quer seja con tra to ad mi -
nis tra ti vo, quer seja con tra to ci vil.”

10.3 Qu an to a uma pos sí vel dis cus são so bre a
fa cul da de de se dis pen sar o pro ce di men to li ci ta tó rio
para as ati vi da des li ga das à par te ope ra ci o nal – ati vi -
da de fim da com pa nhia, en ten de mos que essa li nha
de ra ci o cí nio só se ria pos sí vel de ser apli ca da caso o
con cur so ‘li ci ta tó rio re pre sen tas se um en tra ve à agi li -
da de da ges tão ou ame a ça aos ne gó ci os da em pre sa. 
So bre esse as sun to, a Exmª Sra. Pro cu ra do ra Cris ti -
na Ma cha do da Cos ta e Sil va, ao ana li sar em bar gos
de cla ra tó ri os in ter pos tos pela Me ri di o nal Le a sing S/A
no TC-649.091/94-9 (Acór dão 680/96 – 2ª Câ ma ra –
Ata 35/96), afir mou que:

“Assim, para ad qui rir bens para seu uso ou para
ali e nar imó ve is de sua pro pri e da de ou nele efe tu ar
obras, de vem ser obe de ci dos os pro ce di men tos li ci ta -
tó ri os ade qua dos. Po rém, es tan do qua is quer des sas
ati vi da des di re ta men te vin cu la das à ex plo ra ção da
ati vi da de eco nô mi ca pela em pre sa, não há que se
exi gir a re a li za ção do cer ta me, eis que esta su je i ta-se
ao re gi me ju rí di co das em pre sas pri va das (Re la tó rio
do TC-010.124/95-0 – AC 121/98-TCU-P).”
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10.5 Mes mo na hi pó te se de se ad mi tir que a Pe-
tro bras ce le bre con tra tos co mer ci a is, e por isso, pri va -
dos, en ten de mos que esse não é o caso dos con tra -
tos de pu bli ci da de, que, mu i to em bo ra bus quem re for -
çar ou in cre men tar as ações de mar ke ting da em pre -
sa, não apre sen tam a na tu re za de pri va dos, sen do,
por con se guin te, le gal men te su je i tos ao cer ta me li ci -
ta tó rio. Res sal ta mos, tam bém, que o ar ti go 2º da Lei
nº 8.666/93 es ta be le ce de ma ne i ra ine quí vo ca que os
ser vi ços de pu bli ci da de su je i tam-se ne ces sa ri a men te 
à li ci ta ção. Ape nas para re for çar a tese de que a Pe-
tro bras está obri ga da a cum prir o Esta tu to de Li ci ta -
ções, a pre sen te con tra ta ção dos ser vi ços de pu bli ci -
da de foi pre ce di da de cer ta me li ci ta tó rio na mo da li da -
de de Con cor rên cia nos ter mos do que dis põe a Lei nº
8.666/93.

10.6 Não pro ce de, tam bém, a ale ga ção de que
o art. 62, § 3º, I, res trin gi ria a apli ca ção das dis po si -
ções pre li mi na res do ca pí tu lo so bre con tra tos, ou
seja, dos arts. 55 e 58 a 61, uma vez que aque le dis-
po si ti vo fala em con tra tos de se gu ro, de fi nan ci a men -
to, de lo ca ção e ou tros cujo con te ú do seja re gi do, pre-
do mi nan te men te, por nor ma de di re i to pri va do. Esse
não é o caso dos con tra tos de pu bli ci da de que, con-
for me já ob ser va mos, tem na tu re za de con tra tos ad-
mi nis tra ti vos.

10.7 A ou tra li nha de de fe sa de fen di da pe los
res pon sá ve is é de que a Pe tro bras, com o ad ven to da
EC nº 19/98, es ta ria su je i ta ao re gi me ju rí di co das
em pre sas pri va das, nos ter mos do art. 173, da CF/88,
e, por con se guin te, não al can ça das pe los di ta mes da
Lei de Li ci ta ções, de fe sa essa que não me re ce pros-
pe rar, con for me ve re mos.

10.8 Por opor tu no, trans cre ve re mos o que dis-
põe o art. 22 da EC nº 19/98:

“Art. 22. O § 1º do art. 173 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 173. ...........................................................

 § 1º A lei es ta be le ce rá o es ta tu to ju rí di co da em-
pre sa pú bli ca, da so ci e da de de eco no mia mis ta e de
suas sub si diá ri as que ex plo rem ati vi da de eco nô mi ca
de pro du ção ou co mer ci a li za ção de bens ou pres ta -
ção de ser vi ços, dis pon do so bre:

I – sua fun ção so ci al e for ma de fis ca li za ção
pelo Esta do e pela so ci e da de;

II – a su je i ção ao re gi me Ju rí di co pró prio das
em pre sas pri va das, in clu si ve quan to aos di re i tos e
obri ga ções ci vis, co mer ci a is, tra ba lhis tas e tri bu tá -
ri as;

III – li ci ta ção e con tra ta ção de obras, ser vi ços,
com pras e ali e na ções, ob ser va dos os prin cí pi os da
ad mi nis tra ção pú bli ca."

10.9 O enun ci a do do in ci so III do § lº do art. 173
da CF/88, com a re da ção dada pela EC nº 19/98, não
des car ta a re a li za ção de li ci ta ção para as so ci e da des
de eco no mia mis ta que ex plo rem ati vi da de eco nô mi -
ca de pro du ção ou co mer ci a li za ção de bens ou de
pres ta ção de ser vi ços. Esta be le ce, po rém, que lei dis-
po rá so bre li ci ta ção e con tra ta ção de obras, ser vi ços,
com pras e ali e na ções, ob ser va dos os prin cí pi os da
ad mi nis tra ção pú bli ca. Impli ca di zer que, ape sar da
su je i ção ao re gi me ju rí di co pró prio das em pre sas pri-
va das, as so ci e da des de eco no mia mis ta não es tão
isen tas de li ci tar e de se sub me ter ao prin cí pio da li ci -
ta ção.

10.10 Obser va mos que, com o ad ven to da Lei
nº 9.478, em seu art. 67, fi cou es ta be le ci do que ‘os
con tra tos ce le bra dos pela Pe tro bras, para aqui si ção
de bens e ser vi ços, se rão pre ce di dos de pro ce di men -
to li ci ta tó rio sim pli fi ca do, a ser de fi ni do em de cre to do
Pre si den te da Re pú bli ca’. O De cre to nº 2.745, de 24
de agos to de 1998, que apro vou o Re gu la men to do
Pro ce di men to Li ci ta tó rio Sim pli fi ca do da Pe tró leo
Bra si le i ro S/A – PETROBRAS, não fez qual quer pre-
vi são para tra ta men to es pe ci al ou pro ce di men tos es-
pe cí fi cos a se rem ado ta dos para a con tra ta ção de
ser vi ços de pu bli ci da de. Não há, en tão, como se ad-
mi tir que tais nor mas so bre po nham-se à Cons ti tu i ção
Fe de ral.

10.11 Por der ra de i ro, o novo Re gu la men to de
Li ci ta ção da Pe tro bras foi apro va do e pu bli ca do após
as con tra ta ções, ou seja, não es ta va, à épo ca, em vi-
gor, não ten do, por tan to, qual quer efi cá cia so bre o
caso ora ana li sa do.

10.12 Cor ro bo ran do nos sa ar gu men ta ção, o
Exmº Sr. Mi nis tro-Subs ti tu to Lin coln M. da Ro cha, em
seu voto no TC 007.923/99-6 (De ci são nº 156/2000 –
Ple ná rio), pon de rou quan to à apli ca bi li da de da Lei nº

8.666/93 à Pe tro bras que:
“5. A Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19/98, ao dar

nova re da ção ao art. 22, in ci so XXVII, da Cons ti tu i ção 
Fe de ral, re me teu a ques tão da li ci ta ção e con tra ta ção 
de obras, ser vi ços, com pras e ali e na ções, no âm bi to
das em pre sas pú bli cas e so ci e da des de eco no mia
mis ta, à lei que, nos ter mos do art. 173, § 1º, da Car ta
Mag na, ‘es ta be le ce rá o es ta tu to ju rí di co da em pre sa
pú bli ca, da so ci e da de de eco no mia mis ta e de suas
sub si diá ri as que ex plo rem ati vi da de eco nô mi ca de
pro du ção ou co mer ci a li za ção de bens ou de pres ta -
ção de ser vi ços’. To da via, como tal lei ain da não foi
edi ta da, obri ga-se a Pe tro bras a se guir os di ta mes da
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Lei nº 8.666/93. Como le ci o na Car los Pin to Co e lho
Mo i ta, em ar ti go pu bli ca do no Bo le tim de Li ci ta ções e
Con tra tos de ju nho de 1999 (Impac tos da Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 19/98 e da Lei nº 9.648/98 na Lei de
Li ci ta ções), ‘en quan to tal es ta tu to não for san ci o na do, 
de vem as em pre sas, ain da, obe diên cia aos di ta mes
da Lei nº 8.666/93, por quan to a re gra cons ti tu ci o nal é
de efi cá cia con ti da.”

6. Com re la ção ao De cre to nº 2.745/98, que
apro vou o Re gu la men to do Pro ce di men to Li ci ta tó rio
Sim pli fi ca do da Pe tro bras, pre vis to no art. 67 da Lei nº
9.478/97, não há como pre su mir-se que pos sa so bre -
por-se aos dis po si ti vos cons ti tu ci o na is aci ma men ci o -
na dos. Na ver da de, a re fe ri da Lei veio dis por 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 do pe tró leo, ins ti tu iu 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, con ten do, em seu art. 67, o se guin te co man do:
‘Art. 67. Os con tra tos ce le bra dos pela Pe tro bras, para
aqui si ção de bens e ser vi ços, se rão pre ce di dos de
pro ce di men to li ci ta tó rio sim pli fi ca do, a ser de fi ni do
em de cre to do Pre si den te da Re pú bli ca’. Não se pode
ex tra ir des se dis po si ti vo au to ri za ção para que se jam
des cum pri dos o tex to da Cons ti tu i ção Fe de ral e, por
con se guin te, da Lei nº 8.666/93. Além dis so, aque la
Lei, de or dem ge né ri ca quan to ao as sun to li ci ta ção,
não pode pre va le cer so bre essa, de na tu re za es pe cí -
fi ca. Con clui-se, pois, que ca re cem de fun da men to os
ar gu men tos apre sen ta dos quan to à ina pli ca bi li da de
da Lei nº 8.666/93 à Pe tro bras."

10.13 Assim, con si de ran do que as pre li mi na res
tra zi das pela Pe tro bras, vi san do jus ti fi car o des cum -
pri men to do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, ou seja,
da pror ro ga ção dos con tra tos com a Pro peg Mer ca -
do ló gi ca Ltda. e Artplan Pu bli ci da de S/A, aci ma dos
25% ad mi ti dos, fo ram to das re fu ta das, re je i ta mos as
ale ga ções de de fe sa dos res pon sá ve is e con si de ra -
mos o fato como gra ve in fra ção à nor ma le gal, pas sí -
vel de apli ca ção de mul ta, na for ma do art. 58, in ci so
II, da Lei Orgâ ni ca do TCU.

Item 1.2 — Pro du ção e ve i cu la ção dos ví de os
pu bli ci tá ri os, no âm bi to das Cam pa nhas Va lo res e
Bra sil Real, que tra tam de te mas alhe i os à pro mo ção
da mar ca e da ima gem ins ti tu ci o nal da Pe tro bras,
con tra ri an do os dis po si ti vos in ser tos no art. 4º do
Esta tu to So ci al c/c o art. 154, 158 e 117, § 1º, in ci so I,
da Lei nº 6.404/76 e na cláu su la Pri me i ra do Con tra to
SER COM nº 610.2.061.96, ce le bra do com a Pro peg
Co mu ni ca ção So ci al e Mer ca do ló gi ca Ltda.;

Item 1.3 — Ve i cu la ção, no âm bi to das Cam pa -
nhas Va lo res e Bra sil Real, dos ví de os e a con se -

qüen te uti li za ção da pu bli ci da de ins ti tu ci o nal com o
ob je ti vo de pro mo ver o Pla no Real;

Das jus ti fi ca ti vas (fls. 65/67)
11. Se gun do os res pon sá ve is, a Cam pa nha Va-

lo res ‘bus cou as so ci ar a Pe tro bras ao pla no de es ta bi -
li da de da mo e da Bra si le i ra, pro je to ven ce dor, que
pro por ci o nou a en tra da de apro xi ma da men te 30 mi-
lhões de con su mi do res no mer ca do de pro du tos in-
dus tri a li za dos’.

11.1 Ade ma is, com a es ta bi li za ção e au men to
do po der aqui si ti vo da mo e da, a de man da por de ri va -
dos de pe tró leo cres ceu sig ni fi ca ti va men te. Além dis-
so, os con su mi do res das clas ses C, D e E ti ve ram a
opor tu ni da de de ad qui rir ve í cu los usa dos, au men tan -
do a fro ta do país, bem como das pe ri fe ri as dos gran-
des cen tros.

11.2 Assim, a Pe tro bras pro cu rou iden ti fi car-se
com aque le mo men to da vida bra si le i ra, em es pe ci al
com o sen ti men to de ma i or pos si bi li da de de con su mo 
ex pe ri men ta do pelo pú bli co das clas ses C, D, e E, até
en tão não tra ba lha do pela Com pa nhia’. Essa iden ti fi -
ca ção com a mar ca Pe tro bras pos si bi li ta ria, a lon go
pra zo, o au men to no nú me ro de no vos con su mi do res.
Essa cam pa nha bus ca va o ape lo aos sen ti men tos de
emo ção e bra si li da de dos con su mi do res. Re sul ta do
esse que, se gun do os jus ti fi can tes, foi al can ça do. Em
pes qui sa de mer ca do (mar ço/abril de 1998), a Pe tro -
bras te ria sido es co lhi da a em pre sa pe tro lí fe ra mais
iden ti fi ca da com o Bra sil.

11.3 Qu an to a Cam pa nha Bra sil Real, os res-
pon sá ve is sus ten tam que ‘a sé rie ‘Bra sil Re al’ bus-
cou dar vi si bi li da de à gran de ca pa ci da de do bra si le i -
ro e da Pe tro bras de ven ce rem de sa fi os em di ver sos
cam pos’.

11.4 Acres cen tam que ‘ma is do que uma alu são 
à nova e bem su ce di da eco no mia bra si le i ra, jus ti fi ca ti -
va da Com pa nha Va lo res, o Bra sil Real vi sou, tam-
bém, as so ci ar a Pe tro brás a um país es tá vel, mo der -
no, trans pa ren te, que vem pa u la ti na men te ga nhan do
a con fi an ça de seus ci da dãos e das em pre sas de
todo o mun do’.

11.5 Bus can do de mons trar que a mar ca do Pe-
tro brás es ta va as so ci a da aos fil mes ve i cu la dos, os
res pon sá ve is ob ser vam que ‘em ter mos de re tor no
de ima gem, a Pe tro bras, além da pa u ta de al guns
pro gra mas, teve sua mar ca ca rac te ri za da na aber tu ra 
e no en ce ra men to dos mini-do cu men tá ri os, ga ran tin -
do, com o de vi do des ta que, a as so ci a ção da em pre sa
com os te mas apre sen ta dos.’

11.6 Em ar re ma te, as se ve ram que ‘as sim sen-
do, tal cam pa nha não se en con tra dis so ci a da do pro-
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mo ção da mar ca e da ima gem ins ti tu ci o nal da Pe tro -
bras, nem, tão pou co, con tra ia dis po si ti vo do seu
Esta tu to So ci al ou da Lei de So ci e da des Anô ni mas,
no ta da men te no que se re fe re a abu so e des vio de
po der ou vi o la ção de Esta tu to’ (fls. 66).

Da Aná li se

12. Ao re la tar os fa tos ocor ri dos com o des do -
bra men to da cam pa nha ‘Va lo res’ (fls. 11/13), a Equi pe 
de Au di to ria de i xou evi den te que o ob je ti vo da cam pa -
nha era o de en fa ti zar os re sul ta dos po si ti vos que o
País vi nha al can çan do com a im plan ta ção do ‘Pla no
Re al’. Para com pro var esse fato, po de mos men ci o nar
o pró prio con te ú do dos 4 fil mes – cu jos ro te i ros fo ram
ci ta dos à fl. 12, os qua is en ten de mos ser de suma im-
por tân cia sua trans cri ção:

‘Fil me 1 – Sa pa to – Ho mem que com pra um sa-
pa to novo e quer que os ami gos o en con trem na rua
para mos trar a nova aqui si ção. Ao fi nal do fil me apa re -
ce a fra se: Real. 30 mi lhões de no vos con su mi do res’.

Fil me 2 – Fá bri ca – Mos tra uma fá bri ca de co-
lhe res que au men tou a sua pro du ção. Ao fi nal do fil me 
apa re ce a fra se: Real. 30% de au men to do con su mo
de ali men tos’.

Fil me 3 – Ga ro to – Ga ro to ne gro len do um tex to
que diz que nos úl ti mos dois anos a in fla ção caiu, o
po der aqui si ti vo do po bre au men tou e, por con se guin -
te, o con su mo de ali men tos e re mé di os.

A pro pa gan da quer fri sar que as cri an ças es tão
na es co la. Ao fi nal apa re ce a fra se: ‘Edu ca ção. O ver-
da de i ro pro gres so’.

Fil me 4 – Mão – Pes so as ca bis ba i xas que le van -
tam a ca be ça olhan do para a câ me ra de fren te. Ao fi-
nal do fil me o lo cu tor diz o slo gan: ‘Bra sil, a con fi an ça 
está de vol ta’.

12.1 Os qua tro fil mes pro du zi dos (Sa pa to, Fá-
bri ca, Ga ro to, e Mão), lon ge de re tra tar ati vi da des e
pro du tos do Pe tro bras, vi sa ram, sim, pro mo ver, de li -
be ra da men te o ‘Pla no Re al’. O úni co pon to de li ga ção 
en tre a Pe tro bras e a Cam pa nha Va lo res era que ao
fi nal dos fil mes ha via a se guin te fra se no ro da pé:
‘Uma Cam pa nha com Apo io da Pe tro bras’.

12.2 Não há qual quer li ga ção di re ta ou in di re ta
en tre os te mas e o cam po de atu a ção do Pe tro brás.
Mes mo a ale ga da van ta gem de que a Pe tro brás pre-
ci sa va che gar aos con su mi do res das clas ses C, D e E
não tem fun da men to e não jus ti fi ca as cam pa nhas.
Se não ve ja mos.

12.3 Pri me i ro, essa in for ma ção não cor res pon -
de a qual quer das su pos tas van ta gens dis pos tas
quan do da apro va ção da Cam pa nha pela Di re to ria da

Pe tro bras. Na Ata da Re u nião 4.043 da Di re to ria Exe-
cu ti va, em ne nhum mo men to, há qual quer re fe rên cia
de se pre ten der sen si bi li zar ou al can çar as clas ses C,
D e E pela Com pa nhia, tam pou co na pro pos ta le va da
à de li be ra ção pelo Su pe rin ten den te do SERCOM/Pe-
tro bras nes sa re u nião.

12.4 O tem po de ex po si ção do mar ca Pe tro bras, 
por meio de men sa gem de ro da pé ‘uma cam pa nha
com apo io da Pe tro brás’ – exí guos 3 se gun dos num
fil me de 30 se gun dos, não tem o con dão de fi xar a
mar ca Pe tro bras. Em não ha ven do qual quer li ga ção
(seja so no ra seja vi su al com a lo go mar ca e/ou a pa la -
vra BR ou Pe tro bras) en tre os te mas ve i cu la dos com
os pro du tos e as ati vi da des da Pe tro bras, o que evi-
den te men te di fi cul ta a fi xa ção de qual em pre sa está
ban can do a pro pa gan da, não há como se ad mi tir que
tais cam pa nhas vi sas sem atin gir os con su mi do res
das clas ses C, D e E, su pos ta men te, como de i xa a
en ten der as jus ti fi ca ti vas dos res pon sá ve is, pes so as
de ní vel eco nô mi co e in te lec tu al me nos fa vo re ci das
(fls. 65/67). Assim, cor ro bo ra mos a tese de que es ses
fil mes es tão fora do cam po de atu a ção da Pe tro bras,
por tan to, os va lo res des pen di dos pela em pre sa po-
dem ser en qua dra dos como gas tos an ti e co nô mi cos.

12.5 Lem bra mos, ain da, que hou ve in ge rên cia
da Se cre ta ria de Co mu ni ca ção da Pre si dên cia da Re-
pú bli ca jun to à Pe tro bras para que esta em pre sa pa-
tro ci nas se tais fil mes, con for me os ofí ci os nº 441/96
(fl. 127 Vol. II) e 638/96 (fl. 138 Vol. II) da que la pro ce -
dên cia, fato esse que vem ao en con tro da tese de que
tais fil mes bus ca vam, na re a li da de, pu bli ci da de ao
Pla no Real e não pro pri a men te à Pe tro bras.

12.6 Re al men te, do pon to de vis ta do Pla no de
Co mu ni ca ção Empre sa ri al e Mar ke ting Insti tu ci o nal,
para o biê nio de 1997/98, a cam pa nha ‘Va lo res’ foi to-
tal men te des ca bi da e des pro po si ta da, sen do, per fe i -
ta men te, ca bí vel a apli ca ção de mul ta aos res pon sá -
ve is pela sua apro va ção (art. 43, § úni co, c/c o art. 58,
III, da Lei nº 8.443/92 e o art. 31, § 3º da IN/TCU nº
9/95), em ra zão da afron ta aos ar ti go 37, ca put, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e aos arts. 2º, 117, § 1º, a, 154 e
158, II da Lei nº 6.404/76.

12.7 Já a cam pa nha ‘Bra sil Re al’ bus cou, em
par te, cor ri gir essa fa lha, au men tan do a par ti ci pa ção
da ima gem da Com pa nhia nos fil mes. A es tra té gia
usa da foi vin cu lar me lhor as ações vi to ri o sas ou ino-
va do ras do go ver no à na tu re za ven ce do ra da Pe tro -
bras. Entre tan to, na gran de ma i o ria dos fil mes, a par ti -
ci pa ção do Pe tro bras fi cou em se gun do pla no.

12.8 Da trans cri ção de al gu mas fa las dos pro-
gra mas re la ti vos à cam pa nha ‘Bra sil Re al’, per ce -

03238 Terça-fe i ra 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

    15ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



be-se, cla ra men te, a pre o cu pa ção com te mas como:
eco no mia es tá vel, Pla no Real, fim da in fla ção.

12.9 Os fil mes da Cam pa nha ‘Bra sil Re al’ co me -
çam, nor mal men te, com uma in tro du ção de cer ca de
25 se gun dos fe i ta por um nar ra dor (a atriz Re gi na Du-
ar te ou o ator Lima Du ar te), com a lo go mar ca da BR
ao lado do ar tis ta. Nes sa fase, bus ca-se fa zer uma li-
ga ção en tre o tema a ser abor da do no fil me e al gu ma
ação da Pe tro bras. Dos 51 fil mes dis po ni bi li za dos em
ví deo (ane xo IV), que com põem a Cam pa nha Bra sil
Real, ape nas 6 fil mes ti nham to tal vín cu lo com as ati-
vi da des do Pe tro bras. Ou tros 18 fa zem, na ma i o ria
das ve zes, sin ge las re fe rên ci as à Pe tro bras, tais
como: com o apo io..., com o pa tro cí nio... Alguns des-
ses 18 tra zem pro je tos con du zi dos pela Pe tro brás. No
res tan te, ou seja, 27 fil mes, o con te ú do dos te mas
não tem re la ção al gu ma com a Com pa nhia. Há fil mes, 
até mes mo, que tra tam de ou tras es ta ta is, como a
Embra pa e o BNDES.

12.10 Em qua se to dos os fil mes, bus ca-se sem-
pre va lo ri zar o Pro gra ma do Go ver no Fe de ral ‘Bra sil
em Ação’. A ima gem des se pro gra ma che ga a ser
mais in ci si va e mar can te do que a pró pria ima gem da
Pe tro bras.

12.11 De i xa mos con sig na do que o ane xo VI
con tém fita de ví deo com 11 fil mes ins ti tu ci o na is da
Pe tro bras que tra tam de te mas es tri ta men te re la ci o -
na dos às ati vi da des da em pre sa. Essa é a ma i or pro-
va de que as cam pa nhas an te ri o res fo ram in co muns e
fora dos pa drões da Com pa nhia, tra tan do de te mas
to tal men te alhe i os à pro mo ção da mar ca e ima gem
da Pe tro bras. Nes sa fita, ve ri fi ca mos o que re al men te
é uma cam pa nha que de mons tra as vá ri as fa ce tas de
uma em pre sa do por te e da im por tân cia do Pe tro bras. 
Com pa ran do tais fil mes com os das cam pa nhas ‘Va-
lo res’ e ‘Bra sil Re al’, fica pa ten te o quan to es tes es tão 
to tal men te fora do con tex to e da real ima gem da Pe-
tro bras.

12.12 Obser va mos que a Equi pe de Au di to ria
con clu iu que a Cam pa nha ‘Bra sil Re al’ bus cou pro-
mo ver e exal tar os re sul ta dos po si ti vos que o País al-
can çou com a im plan ta ção do Pla no de Esta bi li za ção
Eco nô mi ca que se de no mi nou cha mar de ‘Pla no Re-
al’, a exem plo do que ha via sido fe i to no bojo da cam-
pa nha ‘Va lo res’, tam bém de sen vol vi da pela Pe tro -
bras, me di an te so li ci ta ção da Se cre ta ria de Co mu ni -
ca ção So ci al da Pre si dên cia da Re pú bli ca – SCS/PR,
no iní cio de 1996... pro ce di men to esse que está em
de sa cor do com o pre ce i to con ti do no art. 37, § 1º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, o qual ex pres sa men te veda,
nas ati vi da des vin cu la das à pu bli ci da de go ver na men -
tal, qual quer men ção a no mes, sím bo los ou ima gens

que ca rac te ri zem pro mo ção pes so al de au to ri da des
ou ser vi do res pú bli cos (fl. 27) (...).

12.13 Enfim, as ale ga ções pro du zi das, a nos so
ver, não con se gui ram jus ti fi car os gas tos com pu bli ci -
da de em cam pa nhas com te mas alhe i os à pro mo ção
da mar ca e da ima gem ins ti tu ci o nal da Pe tro bras
(Cam pa nha Va lo res), bem como de cam pa nhas que
ti nham como pla no prin ci pal ‘Pla no Re al’ e um de
seus car ros-che fe o ‘Pro gra ma Bra sil em Ação’ e
como pano de fun do a pró pria em pre sa (Cam pa nha
Bra sil Real). Assim, re je i ta mos as jus ti fi ca ti vas, pro-
pon do a apli ca ção de mul ta aos res pon sá ve is, nos
ter mos do pa rá gra fo 12.6 des te.

Item 1.4 – da au sên cia de es tu do téc ni co cri te ri -
o so so bre a re la ção cus to X be ne fí cio para Pe tro bras
ad vin do da re no va ção do Con tra to CGO 13/96, de
13/5/96, me di an te a as si na tu ra dos adi ti vos nºs 1, 2 e
3, da ta dos de 1º/10/96, 7/5/97 e 31/12/97, res pec ti va -
men te, haja vis ta os vul to sos re cur sos en vol vi dos e o
pro lon ga do pra zo de vi gên cia.

Das Jus ti fi ca ti vas (fls. 67/69)

13. Os res pon sá ve is pon de ra ram que a Pe tro -
bras foi pi o ne i ra na co lo ca ção de sua mar ca em uni-
for mes es por ti vos, li gan do, por tan to, seu nome à for-
ça do fu te bol como es por te na ci o nal. Argu men tam
ain da que:

‘Ini ci al men te, é de se es cla re cer que an tes da
as si na tu ra dos con tra tos de pa tro cí nio, re no va ção,
e/ou adi ta men tos, sem pre são re a li za dos es tu dos in-
ter nos que jus ti fi quem sua efe ti va ção. Atra vés do le-
van ta men to de da dos re a li za do in ter na men te pela
com pa nhia, é afe ri do o grau de re tor no do con tra to
an te ri or, bem como o po ten ci al de be ne fí ci os a se rem
ge ra dos pela re no va ção do mes mo’.

De acor do com pes qui sas ve i cu la das pela mí dia 
im pres sa, na épo ca de fe cha men to dos úl ti mos con-
tra tos de pa tro cí nio, se gun do ins ti tu tos de pes qui sa
con sa gra dos, como o IBOPE e o Insti tu to VOX Po pu li, 
o Clu be de Re ga tas Fla men go de ti nha 36% da pre fe -
rên cia po pu lar dos tor ce do res no Esta do do Rio de
Ja ne i ro e 26%, em todo o Bra sil. Além dis so, o Fla-
men go tam bém é o se gun do clu be dos bra si le i ros’...

‘Tal qua dro de mons tra que o Clu be es co lhi do
para ser pa tro ci na do tem pro je ção em todo o Ter ri tó -
rio Na ci o nal, atin gin do to das as fa i xas etá ri as, em to-
das as ca ma das so ci a is. O al tís si mo ní vel de pe ne tra -
ção da ima gem do clu be per mi te que a mar ca da em-
pre sa al can ce todo o ter ri tó rio bra si le i ro, mi ni mi zan do 
as di fe ren ças re gi o na is que po de ri am sur gir caso ou-
tro clu be, me nos ex pres si vo, fos se es co lhi do’.
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Da Aná li se

14. O con tra to ce le bra do pela Pe tro bras Dis tri -
bu i do ra S/A, sub si diá ria da Pe tro bras, en vol ve a ve i -
cu la ção do mar ca ‘BR’, co mum a am bas as em pre -
sas, tan to ao time do Clu be de Re ga tas Fla men go,
como a pu bli ci da de es tá ti ca no cam po de fu te bol e
nos gi ná si os da Gá vea. Esten de-se tam bém à co lo ca -
ção da lo go mar ca e mar ca da Lu brax em to dos os uni-
for mes e ape tre chos uti li za dos pe los atle tas tan to
ama do res como pro fis si o na is do clu be.

14.1 A pri me i ra jus ti fi ca ti va dá no tí ci as da exis-
tên cia de es tu dos in ter nos des ti na dos a afe rir o grau
de re tor no (be ne fí ci os) que o con tra to pos sa pro pi ci ar 
à Pe tro bras. Se re al men te exis te esse le van ta men to,
no caso do pa tro cí nio do Fla men go, cer ta men te, a
Equi pe não teve aces so, nem tam pou co se fez pro va
da exis tên cia dele nes tes au tos, o que in vi a bi li za a
aná li se des se que si to.

14.2 Infor ma ram, ain da, que ‘atra vés de um es-
tu do de re tor no de in ves ti men to pu bli ci tá rio, re a li za do
pela agên cia DPZ-Du a i li bi Pe tit Za ra go za Pro pa gan -
da S/A, cons ta tou-se que, em ape nas al guns jor na is e
re des de te le vi são em ca rá ter na ci o nal, nos dias 6 e
7/1/98, apu rou-se um re sul ta do equi va len te ao va lor
de R$221.012,67, re fe ren te à mí dia es pon tâ nea, ge-
ra do so men te pela apre sen ta ção dos no vos jo ga do -
res de fu te bol do clu be, na sede So ci al da Gá vea, no
Rio de Ja ne i ro, con for me pla ni lhas e clip ping em
ane xo (ane xo 6-fls. 90/108)’.

14.3 O de mons tra ti vo aba i xo, en ca mi nhan do as
jus ti fi ca ti vas, lis ta os va lo res re ce bi dos dos pa tro ci na -
do res de dois gran des ti mes de São Pa u lo: a So ci e da -
de Espor ti va Pal me i ras e o São Pa u lo Fu te bol Clu be.

14.4 Con for me ob ser va mos, não nos foi en vi a do 
qual quer do cu men to que nos au xi li as se a fa zer uma
aná li se do cus to x be ne fí cio des se con tra to. Ve ri fi can -
do os va lo res de con tra tos si mi la res, cons ta ta mos
que o des pen di do pela BR está den tro dos pa râ me -
tros pra ti ca dos pelo mer ca do, prin ci pal men te, le van -
do-se em con ta o nú me ro de tor ce do res do Fla men go 
no Bra sil e a pe ne tra ção em todo ter ri tó rio na ci o nal
que um pa tro cí nio des se pro por ci o na.

14.5 Con tu do, é opor tu no de ter mi nar à Pe tro -
bras que vi a bi li ze os es tu dos e pes qui sas com vis tas
a jus ti fi car a efe ti va ção de con tra tos de pa tro cí nio de

qual quer na tu re za, prin ci pal men te, com base na re la -
ção cus to x be ne fí cio, bem como que os man te nha
jun to ao pro ces so de con tra ta ção.

Con clu são

15. Em prin cí pio, re gis tra mos que o TC 014
725/1996-7 está jun ta do aos pre sen tes au tos e ain da
não foi apre ci a do pelo TCU. Das pro pos tas de mé ri to
des se TC, dis pos tas às fls. 115/116 do vo lu me prin ci -
pal, cor ro bo ra mos a pro pos ta do item a, alí nea a1, ou
seja, re je i tar as ra zões de jus ti fi ca ti va dos in di gi ta dos
com a res pec ti va apli ca ção de mul ta. Qu an to às de-
ma is pro pos tas, fi ze mos con si de ra ções que es tão
apos tas nos itens 6.8 e se guin tes.

15.1 Qu an to ao item – a da au diên cia pro mo vi da 
nos pre sen tes au tos, en ten de mos que as jus ti fi ca ti -
vas que de fen dem a tese de que a Pe tro bras, na con-
di ção de so ci e da de de eco no mia mis ta, ex plo ra do ra
de ati vi da de eco nô mi ca, su je i ta-se ao re gi me ju rí di co
pró prio das em pre sas pri va das (art. 173, § 1º da CF,
al te ra do pela EC nº19, de 6-6-98) e, por tan to, não es-
tan do obri ga da a cum prir os di ta mes da Lei nº
8.666/93, não de vem pros pe rar, pois toda a Admi nis -
tra ção Pú bli ca, seja ela di re ta seja in di re ta, está obri-
ga da a li ci tar em to das as con tra ta ções, nos ter mos
que dis põe o art. 37, XXI da Cons ti tu i ção Fe de ral.
Lem bra mos, tam bém, que os ser vi ços de pu bli ci da de
es tão no mi nal men te in ser tos no art. 2º da ci ta da lei,
sen do obri ga tó ria a re a li za ção de pro ce di men to li ci ta -
tó rio para sua con tra ta ção.

15.2 Qu an to às jus ti fi ca ti vas apre sen ta das para
os itens b e c, al gu mas con si de ra ções adi ci o na is me-
re cem ser fe i tas.

15.2.1 – Cam pa nha ‘Va lo res’ – o Re la tó rio de Au-
di to ria re ve lou, de ma ne i ra ní ti da, que a ini ci a ti va de sua
re a li za ção par tiu da Se cre ta ria de Co mu ni ca ção Insti tu -
ci o nal da Se cre ta ria de Co mu ni ca ção So ci al da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca (Of. SCI/SCS/PR nº441/96). E que
ob je ti vo da Cam pa nha era: ‘en fa ti zar os re sul ta dos po si -
ti vos que o País vem al can çan do após a im plan ta ção do
‘Pla no Real...’ (Ata 4.043, item 1 – fls. 130/133 do Vol. II,
de apro va ção da cam pa nha).

15.2.2 Os fil mes pro du zi dos – Sa pa to, Fá bri ca,
Ga ro to e Mão – não têm qual quer li ga ção com as ati-
vi da des de sen vol vi das pela Pe tro bras. A fór mu la uti li -
za da para vin cu lar a mar ca Pe tro bras aos fil mes, ou
seja, uma mera e dis cre ta fra se no ro da pé: ‘Uma cam-
pa nha com apo io da Pe tro bras’, com du ra ção de 3 se-
gun dos num fil me de 30 se gun dos, é im pro fí cua e in-
sig ni fi can te para jus ti fi car gas tos no mon tan te de
R$2.380.000,00.

15.2.3 – Cam pa nha ‘Bra sil Re al’ – ape sar da ini-
ci a ti va ter sido da agên cia Pro peg Co mu ni ca ção So ci -
al e Mer ca do ló gi ca Ltda, na prá ti ca, ela se mos trou
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uma es pé cie de con ti nu a ção da Cam pa nha ‘Va lo res’,
ten do sido, até mes mo, acer ta do que as pa u tas se ri -
am dis cu ti das em co mum ba li za men to en tre a Se cre -
ta ria de Co mu ni ca ção So ci al da Pre si dên cia da Re-
pú bli ca e pela Pe tro brás. Os pro gra mas so fre ram al te -
ra ções, ga nha ram nova rou pa gem para pos si bi li tar
uma ma i or vin cu la ção da ima gem e mar ca da Pe tro -
bras aos te mas en fo ca dos. Con tu do, pre va le ceu, na
gran de ma i o ria dos ca sos, fil mes to tal men te alhe i os à
ima gem da Pe tro bras, mos tran do com mu i to mais en-
fo que ações do Go ver no Fe de ral, es pe ci al men te dos
pro je tos en vol vi dos no Pro gra ma Fe de ral ‘Bra sil em
Ação.’

15.2.4 Da aná li se das jus ti fi ca ti vas en ca mi nha -
das, ve ri fi ca-se que os res pon sá ve is não lo gra ram eli-
dir os pon tos cons tan tes dos itens b e c da au diên cia.
Ca ben do apli ca ção de mul ta aos res pon sá ve is, a teor
do art. 43, § úni co, c/c o art. 58, III, da Lei nº8.443/92 e
do art. 31, § 3º, do IN/TCU nº 9/95.

15.2.5 Os es cla re ci men tos re la ti vos ao pa tro cí -
nio do Fla men go, (item – d), ao nos so ver, po dem ser
con si de ra dos sa tis fa tó ri os. Con tu do, con si de ra mos
ra zoá vel de ter mi nar à Pe tro bras que nas con ces sões
de pa tro cí ni os pro mo va es tu dos que jus ti fi quem a re-
a li za ção do con tra to, le van do-se em con ta, prin ci pal -
men te, a re la ção cus to/be ne fí cio.

........................................................................."
7. Em face da aná li se e con clu sões pre ce den -

tes, o AFCE sub me teu o caso à apre ci a ção su pe ri or
pro pon do ao Tri bu nal (fls. 133/4):

“I) re je i tar as ra zões de jus ti fi ca ti va re fe ren tes
aos itens (1.1, 1.2 e 1.3) da au diên cia (...), bem como
pelo pa ga men to à Pro peg de R$381.315,00 por con ta 
das pes qui sas Qu a li ta ti va Bra sil – Su má rio, Opi nião
Pú bli ca Bra sil – MCI/Ibo pe e Te le fô ni ca Bra sil, uma
vez que as opi niões co le ta das nas duas pri me i ras
pes qui sas não di zem res pe i to às ati vi da des da Pe tro -
bras, não po den do por tan to, con tri bu ir para a cam pa -
nha ins ti tu ci o nal da Com pa nhia como es tra té gia pu-
bli ci tá ria que in cen ti ve con su mi do res de pe tró leo (cli-
en tes ins ti tu ci o na is e fi na is) a pre fe rir em ma i or es ca -
la ser vi ços e pro du tos da Com pa nhia (item do TC
014.725/96-7), apli can do aos res pon sá ve is ar ro la dos 
às fls. 6/10 do Vo lu me I, a sa ber: Joel Men des Ren nó,
Antô nio Car los So bre i ra de Agos ti ni, Arnal do Le i te
Pe re i ra, Au rí lio Fer nan des Lima, Orlan do Gal vão Fi-
lho, Percy Lou za da de Abreu e Se bas tião Hen ri ques
Vi la ri nho, a mul ta de que tra tam os arts. 43, § úni co,
c/c o art. 58, II (item 1.1) e III (item 1.2 e 1.3) da Lei nº
8.443/92 e o art. 31, § 3º da IN/TCU nº 9/95, em con-
se qüên cia das ir re gu la ri da des le van ta das no cur so
dos tra ba lhos de ins pe ção, por afron ta rem os ar ti gos

37, ca put, da Cons ti tu i ção Fe de ral; 2º, § 2º, 117, § 1º,
a, 154 e 158, II, da Lei nº 6.404/76, e 4º e 31º do Esta-
tu to da Pe tro bras, bem como pela an ti e co no mi ci da de
dos itens 1.2 e 1.3 aci ma;

II) de ter mi nar à Pe tro bras que:
a) re a li ze es tu dos pe rió di cos so bre a ace i ta ção

no mer ca do da di vul ga ção ado ta da e da efi ciên cia e
do efe ti vo re tor no para a em pre sa dos in ves ti men tos
em pro pa gan da e pu bli ci da de;

b) ava lie, pre vi a men te, nos ca sos de pa tro cí ni os 
a re la ção cus to/be ne fí cio de cada pos sí vel con tra ta -
ção;

c) não cus te ie e ve i cu le pro pa gan da e pu bli ci da -
de sem cor res pon dên cia com a ima gem ins ti tu ci o nal
da Empre sa; e

d) ado te, nos pro ces sos re la ti vos a sua Área de
Co mu ni ca ção So ci al, me di das cor re ti vas quan to à
ade qua da for ma li za ção dos re fe ri dos pro ces sos no-
ta da men te quan to à nu me ra ção se qüen ci al das pá gi -
nas de modo a evi tar o ex tra vio dos do cu men tos ar-
qui va dos.

III) dar ciên cia ao Sr. Au gus to de Car va lho,
ex-De pu ta do Fe de ral, da de ci são que vier a ser pro fe -
ri da;

IV) can ce lar a chan ce la de si gi lo so do TC
014.725/96-7;

V) jun tar os pre sen tes au tos às con tas de 1996,
bem como de có pia do Re la tó rio, Voto e De ci são que
vi e rem a ser pro fe ri dos às con tas da Pe tro bras re fe -
ren tes aos exer cí ci os 1997 e 1998."

8. O Di re tor da 2ª Di vi são Téc ni ca e o Ti tu lar da
1ª SECEX cor ro bo ra ram as pro pos tas de en ca mi nha -
men to do Ana lis ta (fl. 135).

Pa re cer do Mi nis té rio Pú bli co

9. O Mi nis té rio Pú bli co, na pes soa do Pro cu ra -
dor Ma ri nus Edu ar do De Vri es Mar si co, ma ni fes -
tou-se de acor do com a aná li se e o en ca mi nha men to
pro pos to pela Uni da de Téc ni ca, que for ta le ce a fun-
da men ta ção com os se guin tes ar gu men tos (fls.
137/8):

“........................................................................
Em res pe i to ao prin cí pio da am pla de fe sa, foi

pro mo vi do, em duas opor tu ni da des, a au diên cia dos
res pon sá ve is (fls. 62/68 do TC nº 014.725/96-7 e
34/47 do pre sen te pro ces so), os qua is, em cada uma
de las, adu zi ram ra zões de jus ti fi ca ti va para os fa tos
in qui na dos (fls. 80/107 do TC nº 014.725/96-7 e
63/108 do pre sen te pro ces so).

Nas duas oca siões, os ar gu men tos apre sen ta -
dos fo ram ade qua da men te exa mi na dos, ini ci al men te
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pela en tão 9ª Se cex e pos te ri or men te pela 1ª Se cex,
as qua is con clu í ram, em mi nu ci o sa aná li se, com a
qual con cor da mos, pela re je i ção das ra zões de jus ti fi -
ca ti va.

Com efe i to, no que tan ge à ma jo ra ção dos con-
tra tos em va lo res bas tan te su pe ri o res ao li mi te le gal -
men te es ta be le ci do de 25% (...), en ten de mos ade-
qua do o tra ta men to ju rí di co dis pen sa do pela 1ª Se-
cex, na aná li se em pre en di da nos itens 10/10.13, a fls.
125/128. Ade ma is, ao pro mo ver su ces si vas pror ro ga -
ções, ele van do os va lo res con tra ta dos em mais de
600%, a Pe tro bras de i xou de re a li zar, in de vi da men te,
no vas li ci ta ções para a con tra ta ção dos ser vi ços, fato
que a li mi ta ção im pos ta pelo dis po si ti vo le gal vi o la do
pre ten dia evi tar.

Qu an to aos ví de os pu bli ci tá ri os que in te gra ram
as Cam pa nhas ‘Va lo res’ e ‘Bra sil Re al’ (...), o con te ú -
do de gran de par te des ses fil mes ates ta, por si só, a
pro ce dên cia das ir re gu la ri da des atri bu í das aos res-
pon sá ve is. Além das in for ma ções pres ta das no Re la -
tó rio de Au di to ria so bre a Cam pa nha Va lo res (fls.
11/13), pu de mos cons ta tar, as sis tin do aos fil mes que
in te gram as fi tas re gis tra das como vo lu mes 5 e 6, a
pro ce dên cia de in for ma ção pres ta da pela Uni da de
Téc ni ca nos su bi tens 12.9/12.11, a fls. 130/131. A cla-
re za da men sa gem trans mi ti da em mu i tos des ses fil-
mes não de i xa mar gem a dú vi das quan to ao efe ti vo
dis pên dio de re cur sos em cam pa nhas pu bli ci tá ri as
que tra ta ram de te mas alhe i os à pro mo ção da mar ca
e da ima gem ins ti tu ci o nal do Empre sa. Não bas tas se
o con te ú do dos ví de os, o Re la tó rio de Au di to ria, a fls.
11/19, apre sen ta, com ri que za de de ta lhes, um his tó -
ri co de cor res pon dên ci as tro ca das en tre a Pe tro bras,
a agên cia Pro peg e a Se cre ta ria de Co mu ni ca ção So-
ci al do Pre si dên cia da Re pú bli ca, que re ve lam, de
modo in ques ti o ná vel, a ver da de i ra mo ti va ção das re-
fe ri das Cam pa nhas, fato este que os res pon sá ve is,
em suas ra zões de jus ti fi ca ti va, não lo gra ram des ca -
rac te ri zar.

Fi nal men te, no que se re fe re ao pa ga men to das
pes qui sas de opi nião (...), vale re gis trar que o Ser vi ço 
de Co mu ni ca ção Insti tu ci o nal da Pe tro bras ha via in-
for ma do, ini ci al men te, que a Empre sa não pa ga ra pe-
las pes qui sas, uma vez que es tas de cor re ram de ini ci -
a ti va de ex clu si va res pon sa bi li da de da agên cia Pro-
peg, como se ob ser va no do cu men to de fls. 11/13 do
TC nº 014.725/96-7, da ta do de 24-10-96. Pos te ri or -
men te, no do cu men to de fls. 84/85 do mes mo pro ces -
so, da ta do de 5-8-97, o Su pe rin ten den te de Co mu ni -
ca ção So ci al con fir ma que a Pe tro bras to ma ra a de ci -
são de ad qui rir as ci ta das pes qui sas, o que afas ta
qual quer dú vi da quan to ao efe ti vo de sem bol so de
R$381.315,00 para cus te ar o ser vi ço (v.  item 19, a fl.
34, do TC nº 014.725/96-7).

Qu an to ao con te ú do das pes qui sas o Re la tó rio
de Inspe ção, a fls. 35/41 do TC nº 014.725/96-7, de-
mons tra cla ra men te – es pe ci al men te no item 34,
onde re la ci o na as 33 per gun tas que fo ram for mu la das 
aos en tre vis ta dos na pes qui sa de opi nião Bra sil –
MCI/Ibo pe – que os as sun tos en fo ca dos não di zi am
res pe i to a te mas re la ci o na dos com as ati vi da des de-
sen vol vi das pela Pe tro bras, mas sim com as cam pa -
nhas pu bli ci tá ri as pos te ri or men te re a li za das, aten-
den do ao in te res se do Go ver no Fe de ral.

Assim, em aten ção à au diên cia re gi men tal pro-
pi ci a da pelo emi nen te Mi nis tro-Re la tor, e con si de ran -
do a ade qua ção do tra ta men to dis pen sa do pela Uni-
da de Téc ni ca às de ma is ques tões, ma ni fes ta mo-nos
de acor do com a pro pos ta de mé ri to al vi tra da pela 1ª
Se cex, em pa re ce res uni for mes, a fls. 133/134. Res-
sal va mos, ape nas, quan to aos dis po si ti vos le ga is in-
frin gi dos, que a re da ção con fe ri da aos su bi tens 1.1
(fls. 133) e 1.2 (fl. 134) de ve ria ser, res pec ti va men te,
‘... ao art. 65, § 1º c/c § 2º, da Lei nº 8.666/93, ...’, e ‘...
117, § 1º, alí nea a, da Lei nº 6.404/76 ... .’"

É o re la tó rio.

Voto

Pre li mi nar men te, in for mo que tra go este pro-
ces so a esta ses são pú bli ca, ape sar de ter-se-lhe
apen sa do o TC-014.725/1996-7, ten do em vis ta que
foi equi vo ca da a clas si fi ca ção des te úl ti mo como de-
nún cia, já que seu au tor, o ex-De pu ta do Fe de ral Au-
gus to Car va lho, co mu ni cou ao Tri bu nal fa tos su pos ta -
men te ir re gu la res dos qua is teve ciên cia em ra zão do
car go que ocu pa va, o que se sub so me à hi pó te se de
Re pre sen ta ção, con for me dis pu nha a en tão vi gen te
Re so lu ção nº 77/96, ora re vo ga da pela Re so lu ção nº
136/2000, nes se par ti ci par de igual teor (art. 69, III).

2. Con cor do com o en ten di men to da Uni da de
Téc ni ca, re for ça do pelo Mi nis té rio Pú bli co, se gun do o
qual res ta ram in jus ti fi ca das as ir re gu la ri da des re fe -
ren tes ao des cum pri men to do li mi te de acrés ci mos
con tra tu a is im pos to pelo art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº
8.666/93; à pro du ção e ve i cu la ção de pe ças pu bli ci tá -
ri as so bre te mas alhe i os à pro mo ção da mar ca e da
ima gem ins ti tu ci o nal da Pe tro bras, em ofen sa ao art.
4º do Esta tu to So ci al da em pre sa e, ain da, aos arts.
154, 158 e 117, § lº, alí nea a, da Lei nº 6.404/76; e ao
pa ga men to por pes qui sa de opi nião re la ci o na da a as-
sun tos es tra nhos às ati vi da des da com pa nhia.
Endos so, tam bém, as res sal vas fe i tas pela Pro cu ra -
do ria aos dis po si ti vos le ga is in vo ca dos.

3. Para ma i or cla re za, trans cre vo, a se guir, os
dis po si ti vos le ga is e es ta tu tá ri os re fe ren tes ao ob je to
so ci al da com pa nhia:

3.1. Esta tu to So ci al da Pe tro bras:
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“Art. 4º A So ci e da de tem por ob je to a pes qui sa,
a la vra, a re fi na ção, a dis tri bu i ção, a im por ta ção, a ex-
por ta ção, o co mér cio e o trans por te de pe tró leo – pro-
ve ni en te de poço, ou de mi ne ra ção de xis to ou de ou-
tras ro chas, de seus de ri va dos e dos ga ses na tu ra is,
bem como qua is quer ou tras ati vi da des cor re la tas e
afins que se jam com ple men ta res ou que pos sam in-
te res sar di re ta ou in di re ta men te aos ob je ti vos da So-
ci e da de.”

3.2. Lei das So ci e da des Anô ni mas (Lei nº
6.404/76): “(...)

Art. 117 – O aci o nis ta con tro la dor res pon de pe-
los da nos ca u sa dos por atos pra ti ca dos com abu so
de po der.

§ 1º – São mo da li da des do exer cí cio abu si vo de
po der:

a) ori en tar a com pa nhia para fim es tra nho ao
ob je to so ci al ou le si vo ao in te res se na ci o nal, ou
levá-la a fa vo re cer ou tra so ci e da de, bra si le i ra ou es-
tran ge i ra, em pre ju í zo da par ti ci pa ção dos aci o nis tas
mi no ri tá ri os nos lu cros ou no acer vo da com pa nhia,
ou da eco no mia na ci o nal;

(...)
Art. 154 – O ad mi nis tra dor deve exer cer as atri-

bu i ções que a lei e o es ta tu to lhe con fe rem para lo grar 
os fins e no in te res se da com pa nhia, sa tis fe i tas as
exi gên ci as do bem pú bli co e da fun ção so ci al da em-
pre sa.

(...)
§ 2º – É ve da do ao ad mi nis tra dor:
a) pra ti car ato de li be ra li da de à cus ta da com pa -

nhia;
b) sem pré via au to ri za ção da as sem bléia ge ral

ou do con se lho de ad mi nis tra ção, to mar por em prés ti -
mo re cur sos ou bens da com pa nhia, ou usar, em pro-
ve i to pró prio, de so ci e da de em que te nha in te res se,
ou de ter ce i ros, os seus bens, ser vi ços ou cré di to;

(...)
Art. 158. O ad mi nis tra dor não é pes so al men te

res pon sá vel pe las obri ga ções que con tra ir em nome
da so ci e da de e em vir tu de de ato re gu lar de ges tão,–
res pon de, po rém, ci vil men te, pe los pre ju í zos que ca-
u sar, quan do pro ce der:

(...)
II – com vi o la ção da lei ou do es ta tu to.
(...)
§ 5º Res pon de rá so li da ri a men te com o ad mi nis -

tra dor quem, com o fim de ob ter van ta gem para si ou
para ou trem, con cor rer para a prá ti ca de ato com vi o -
la ção da lei ou do es ta tu to.

(...)"
4. As pror ro ga ções su ces si vas dos con tra tos

com as agên ci as Pro peg e Artplan, que im pli ca ram

ma jo ra ções con tra tu a is de 607% e 726% dos va lo res
ori gi na is, res pec ti va men te, cons ti tu em, a meu ver, ver-
da de i ra fuga ao de ver cons ti tu ci o nal de li ci tar ins cri to
no art. 37, in ci so XXI, da Car ta Mag na, in de pen den te -
men te da dis cus são acer ca da apli ca bi li da de ou não
da Lei nº 8.666/93 à Pe tro bras. Con fi gu ram, por tan to,
ile ga li da de gra ve es sas pror ro ga ções, quer face à re fe -
ri da lei, quer pe ran te a Cons ti tu i ção Fe de ral.

5. Já a con tra ta ção de ser vi ços pu bli ci tá ri os e de
pes qui sas de opi nião sem cor re la ção com os in te res -
ses da em pre sa en qua dram-se cla ra men te como
atos de ges tão ile gí ti mos e an ti e co nô mi cos, má xi me
quan do se tem em con ta os ele va dos va lo res en vol vi -
dos nos con tra tos.

6. Tra ta-se, pois, de ir re gu la ri da des gra ves, tan-
to sob o as pec to da le ga li da de, quan to da le gi ti mi da -
de e eco no mi ci da de, como bem fri sou o Re pre sen -
tan te do Mi nis té rio Pú bli co, que jus ti fi cam a apli ca ção, 
aos res pon sá ve is, da mul ta pre vis ta no art. 58, in ci sos 
II e III, da Lei nº 8.443/92, c/c o art. 220, in ci sos II e III,
do Re gi men to Inter no do TCU.

7. Em face da gra vi da de dos fa tos ora tra ta dos,
bem as sim dos mon tan tes des pen di dos ao ar re pio da
lei — acrés ci mos de mais de R$162 mi lhões –; ou de
for ma ile gí ti ma e an ti e co nô mi ca — qua se R$40 mi-
lhões – pro po nho que a mul ta seja apli ca da a to dos os
res pon sá ve is, em seu gra di en te má xi mo, ten do em
vis ta que as de ci sões que en se ja ram os atos in qui na -
dos fo ram ado ta das de for ma co le ti va, pela Di re to ria
Exe cu ti va da Pe tro bras, con for me as pro vas dos au-
tos. Assim, com fun da men to no art. 220, in ci sos II e
III, do Re gi men to Inter no do TCU, pro po nho a apli ca -
ção de mul ta ao se nhor Joel Men des Ren nó, ex-Pre-
si den te da Pe tro bras, e aos ex-mem bros da Di re to ria
Exe cu ti va da em pre sa no pe río do de 1996 a 1998, os
se nho res Antô nio Car los So bre i ra de Agos ti ni, Arnal-
do Le i te Pe re i ra, Au rí lio Fer nan des Lima, Orlan do
Gal vão Fi lho, Percy Lou za da de Abreu e Se bas tião
Hen ri ques Vi la ri nho, no va lor in di vi du al de
R$20.267,51 (vin te mil, du zen tos e ses sen ta e sete
re a is e cin qüen ta e um cen ta vos).

8. Con si de ro, tam bém, per ti nen tes as de ter mi -
na ções pro pos tas pela Uni da de Téc ni ca, ra zão por-
que as en dos so.

Pos to isso, aco lho o pa re cer da Uni da de Téc ni -
ca, com as res sal vas fe i tas pelo Mi nis té rio Pú bli co, e
Voto por que o Tri bu nal ado te o Acór dão que ora sub-
me to ao seu Ple ná rio.

TCU, sala das ses sões, 12 de se tem bro de
2001. – Mar cos Vi ni ci os Vi la ça, Mi nis tro-Re la tor.

ACÓRDÃO Nº 233/2001 – TCU – Ple ná rio
1. Pro ces so nº TC-004.583/1998-1 – Apen so:

TC-014.725/1996-7
2. Clas se de Assun to: V – Au di to ria
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3. Res pon sá ve is: Joel Men des Ren nó (CPF
026.310.678-00), Antô nio Car los So bre i ra de Agos ti ni 
(CPF 031.477.977-91), Arnal do Le i te Pe re i ra (CPF
010.410.967-04), Au rí lio Fer nan des Lima (CPF
017.311.308-72), Orlan do Gal vão Fi lho (CPF
031.520.657-87), Percy Lou za da de Abreu (CPF
000.057.380-91) e Se bas tião Hen ri ques Vi la ri nho
(CPF 002.733.925-49).

4. Enti da de: Pe tró leo Bra si le i ro S/A —
PETROBRAS

5. Re la tor: Mi nis tro Mar cos Vi ni ci os Vi la ça
6. Re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co: Pro cu -

ra dor Ma ri nus Edu ar do De Vri es Mar si co
7. Uni da de Téc ni ca: 1ª SECEX
8. Acór dão:
VISTOS, re la ta dos e dis cu ti dos es tes au tos de

AUDITORIA REALIZADA NA PETRÓLEO
BRASILEIRO S/A – PETROBRAS, com o ob je ti vo de
le van tar os gas tos com pu bli ci da de e pro pa gan da
pela es ta tal, ao qual for apen sa do, por con ti nên cia, o
TC-014.725/1996-7, re fe ren te a re pre sen ta ção, au tu -
a do equi vo ca da men te como de nún cia.

Con si de ran do que fo ram apon ta das, pela equi-
pe de au di to ria e pela re fe ri da re pre sen ta ção as su-
pos tas ir re gu la ri da des a se guir lis ta das:

a) in frin gên cia ao art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº
8.666/93, bem as sim ao art. 37, in ci so XXI, da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, em de cor rên cia da ma jo ra ção dos va-
lo res ori gi na is dos con tra tos mu i to aci ma do li mi te de
25%, fi xa do pela re fe ri da le gis la ção, para acrés ci mos
nos ser vi ços con tra ta dos, atra vés de pror ro ga ções
su ces si vas dos con tra tos SERCOM-610.2.061.96-0 e
SERINST – 610.2.013.96-9 ce le bra dos com as agên-
ci as Pro peg Co mu ni ca ção So ci al e Mer ca do ló gi ca
Ltda. e Artplan Pu bli ci da de S/A, res pec ti va men te;

b) pro du ção e ve i cu la ção dos ví de os pu bli ci tá ri -
os, no âm bi to das Cam pa nhas Va lo res e Bra sil Real,
que tra tam de te mas alhe i os à pro mo ção da mar ca e
da ima gem ins ti tu ci o nal da Pe tro bras, con tra ri an do os
dis po si ti vos in ser tos no art. 40 do Esta tu to So ci al cc o
art. 154, 158 e 117, § 1º, alí nea a, da Lei nº 6.404/76 e
na cláu su la Pri me i ra do Con tra to SERCOM
610.2.061.96, ce le bra do com a Pro peg Co mu ni ca ção 
So ci al e Mer ca do ló gi ca Ltda.;

c) ve i cu la ção, no âm bi to das Cam pa nhas Va lo -
res e Bra sil Real, dos ví de os e a con se qüen te uti li za -
ção da pu bli ci da de ins ti tu ci o nal com o ob je ti vo de pro-
mo ver o Pla no Real, bem como pelo pa ga men to
agên cia Pro peg por pes qui sas de opi nião à Qu a li ta ti -
va Bra sil — Su má rio, Opi nião Pú bli ca Bra sil —
MCI/IBOPE e Te le fô ni ca Bra sil, am bas as ações sem

cor res pon dên cia com os ob je ti vos ins ti tu ci o na is da
en ti da de;

d) au sên cia de es tu do téc ni co cri te ri o so so bre a
re la ção cus to X be ne fi cio para Pe tro bras ad vin do da
re no va ção do Con tra to CGO nº 13/96, de 13-5-96,
me di an te a as si na tu ra dos adi ti vos nºs 1, 2, e 3, da ta -
dos de 1º-10-96, 7-5-97 e 31-12-97, res pec ti va men te, 
haja vis ta os vul to sos re cur sos en vol vi dos e o pro lon -
ga do pra zo de vi gên cia.

Con si de ran do que, pro mo vi da a au diên cia dos
res pon sá ve is, es ses apre sen ta ram ra zões de jus ti fi -
ca ti vas con si de ra das in ca pa zes de eli dir ou jus ti fi car
as ir re gu la ri da des re fe ri das nas alí ne as a, b e c aci-
ma, con for me ates tam os pa re ce res uni for mes;

Con si de ran do que os atos in qui na dos de cor re -
ram de de ci sões da Di re to ria da Pe tro bras, con for me
ates tam as pro vas dos au tos;

ACORDAM os Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas
da União, re u ni dos em Ses são Ple ná ria, com fun da -
men to nos arts. lº, in ci sos II e XVI, e 43 da Lei nº
8.443/92, em:

8.1. co nhe cer da re pre sen ta ção de que tra ta o
TC-014.725/1996-7, com fun da men to no art. 69, in ci -
so III, da Re so lu ção-TCU nº 136/2000, para, no mé ri -
to, con si de rá-la pro ce den te, ante o que res tou de-
mons tra do nos au tos;

8.2. re je i tar as ra zões de jus ti fi ca ti va apre sen ta -
das pe los res pon sá ve is qua li fi ca dos no item 3, por
não ha ve rem sido ca pa zes de eli dir ou jus ti fi car as ir-
re gu la ri da des re fe ri das nas alí ne as a, b e c aci ma;

8.3. apli car a cada um dos men ci o na dos res pon -
sá ve is, in di vi du al men te, a mul ta pre vis ta no art. 58, in-
ci sos II e III, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 220, in ci sos II
e III, do RI/TCU, no va lor de R$20.267,51 (vin te mil,
du zen tos e ses sen ta e sete re a is e cin qüen ta e um
cen ta vos), fi xan do-lhes o pra zo de 15 (quin ze) dias, a
con tar da no ti fi ca ção, para que com pro vem, pe ran te
este Tri bu nal, o re co lhi men to da re fe ri da quan tia aos
co fres do Te sou ro Na ci o nal, a qual de ve rá ser atu a li -
za da mo ne ta ri a men te, caso o pa ga men to ocor ra
após o tér mi no do pra zo fi xa do, a par tir do seu dia se-
guin te até a data do efe ti vo re co lhi men to, na for ma da
le gis la ção em vi gor;

8.4. au to ri zar, des de logo, a co bran ça ju di ci al da
dí vi da, em con for mi da de com o dis pos to no art. 28, in-
ci so II, da Lei nº 8.443/92, se não aten di da a no ti fi ca -
ção;

8.5. de ter mi nar à Pe tró leo Bra si le i ro S/A –
PETROBRAS que:

a) re a li ze es tu dos pe rió di cos so bre a ace i ta ção
no mer ca do da di vul ga ção ado ta da e da efi ciên cia e
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do efe ti vo re tor no para a em pre sa dos in ves ti men tos
em pro pa gan da e pu bli ci da de;

b) ava lie, pre vi a men te, nos ca sos de pa tro cí ni os 
a re la ção cus to/be ne fi cio de cada pos sí vel con tra ta -
ção;

c) não cus te ie e ve i cu le pro pa gan da e pu bli ci da -
de sem cor res pon dên cia com a ima gem ins ti tu ci o nal
da em pre sa; e

d) ado te, nos pro ces sos re la ti vos a sua Área de
Co mu ni ca ção So ci al, me di das cor re ti vas quan to à
ade qua da for ma li za ção dos re fe ri dos pro ces sos, no-
ta da men te quan to à nu me ra ção se qüen ci al das pá gi -
nas de modo a evi tar o ex tra vio dos do cu men tos ar-
qui va dos.

8.6. can ce lar a chan ce la de si gi lo so do TC
014.725/96-7;

8.7. de ter mi nar a re mes sa de có pia do pre sen te
Acór dão, bem as sim do Re la tó rio e Voto que o fun da -
men tam, ao ex-De pu ta do Fe de ral Au gus to Car va lho,
au tor da re pre sen ta ção de que tra ta o
TC-014.725/1996-7, para ciên cia; e

8.8. apen sar os pre sen tes au tos às con tas da
Pe tro bras re fe ren tes ao exer cí cio de 1996, de ter mi -
nan do à 1ª SECEX a jun ta da de có pia do Re la tó rio,
Voto e des te Acór dão às con tas da em pre sa re fe ren -
tes aos exer cí ci os 1997 e 1998.

9. Ata nº 39/2001 – Ple ná rio

10. Data da Ses são: 12-9-2001 – Ordi ná ria

11. Espe ci fi ca ção do quo rum:

11.1 Mi nis tros pre sen tes: Val mir Cam pe lo (na
Pre si dên cia), Mar cos Vi ni ci os Vi la ça (Re la tor),
Adylson Mot ta, Wal ton Alen car Ro dri gues, Gu i lher me 
Pal me i ra, Ubi ra tan Agui ar e Ben ja min Zymler.

Val mir Cam pe lo, na Pre si dên cia – Mar cos Vi-
ni ci os Vi la ça, Mi nis tro-Re la tor – Fui pre sen te: Lu cas
Ro cha Fur ta do, Pro cu ra dor-Ge ral.

OFÍ CIO Nº 848/2/GM/MET

Bra sí lia, 6 de mar ço de 2002

À Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia-DF

Se nhor Pre si den te,
Em aten ção ao Of. SF/10/2001, de 29 de ja ne i ro

de 2002, e em con for mi da de aos dis pos tos na Lei nº
10.001, de 4 de se tem bro de 2000, en ca mi nho a Vos-
sa Exce lên cia, em ane xo, a Infor ma ção Con jur/MET
nº 50/2002, da Con sul to ria Ju rí di ca des te Mi nis té rio.

2. O Do cu men to ex pres sa o po si ci o na men to
des ta Pas ta acer ca das re co men da ções e su ges tões
re sul tan tes do Re la tó rio Fi nal nº 1, de 2001, da Co-
mis são Par la men tar de Inqué ri to do Se na do Fe de ral,
des ti na da a in ves ti gar os fa tos en vol ven do as so ci a -
ções bra si le i ras de fu te bol.

Aten ci o sa men te, – Car los Mel les, Mi nis tro de
Esta do do Espor te e Tu ris mo.

Infor ma ção Con jur/MET nº 50/2002
Re fe rên cia Pro ces so nº 58000.000490/2002-02
Inte res sa do: Se na dor Ra mez Te bet
Assun to: Ma ni fes ta ção so bre tó pi cos do Re la tó rio

nº 1 da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to 
des ti na da a in ves ti gar fa tos en vol ven do as-
so ci a ções bra si le i ras de fu te bol (CPI do
Fu te bol).

Aten den do ao Des pa cho de Vos sa Se nho ria, à
fl. 5 do Pro ces so em epí gra fe, pas so a aná li se pon-
tu al dos as sun tos tra ta dos nos itens 5.3.1 a 5.3.4 do
re fe ri do Re la tó rio (fls. 18 a 191), sob o pon to de vis-
ta ju rí di co-le gal que nos com pe te.
I – Cri a ção de uma Agên cia Re gu la do ra para o

Des por to

A ques tão tra ta da no item 5.3.1 do Re la tó rio
da ”CPI do Fu te bol“ traz in ser ta a se guin te jus ti fi ca ti -
va, ver bis:

”A ex tra or di ná ria di men são do des por -
to como ati vi da de de re le vân cia eco nô mi ca
e so ci al em nos so País in di ca a ne ces si da -
de do es ta be le ci men to de me ca nis mos de
re gu la ção, de fis ca li za ção e do fo men to
efi ci en tes, áge is, que per mi tam a de se já vel
ex pan são do se tor“ (gri fei).

Des ta ca, ain da, aque le do cu men to, que a de se -
ja da “Agên cia“ te ria, en tre ou tras fun ções a se rem de-
fi ni das, a de for mu lar po lí ti cas, dis ci pli nar as ati vi da -
des des por ti vas, cri ar pro gra mas de es tí mu lo e fis ca li -
zar o cum pri men to das dis po si ções es ta be le ci das
para o se tor, de ten do este fu tu ro ór gão au to no mia ad-
mi nis tra ti va e fi nan ce i ra, e, es tru tu ra re du zi da ”a
exem plo das de ma is agên ci as cri a das para re gu lar
se to res de ele va do in te res se pú bli co“.

Tra tan do-se as ”Agên ci as Re gu la do ras“, de en-
tes au tár qui cos por ex ce lên cia e dis po si ção le gal es-
pe cí fi ca, ex sur ge a ar güi ção so bre a na tu re za da ati vi -
da de que se pre ten de re gu lar, o que con duz ao exa-
me pré vio da cons ti tu ci o na li da de do ato le gal.

Esta be le ce o art. 217 da Cons ti tu i ção Fe de ral
ser de ver do Esta do fo men tar prá ti cas des por ti vas
for ma is e não-for ma is, como di re i to de cada um, ob-

Abril  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra 2 03245

ABRIL 200222    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ser va da a au to no mia das en ti da des des por ti vas di ri -
gen tes e as so ci a ções, quan to a sua or ga ni za ção e
fun ci o na men to.

A par dis so, o emi nen te pro fes sor Álva ro Melo
Fi lho¹, sus ten ta que, lit te ris:

”prin cí pio re le van te é o da au to no mia
des por ti va – art. 217, I, da Cons ti tu i ção Fe-
de ral e art. 2º, II, da Lei nº 9.615/98 – das en-
ti da des di ri gen tes e as so ci a ções des por ti vas, 
que se ex pres sa no res guar do de ad mi nis tra -
ção pró pria, ou seja, do que lhe é ine ren te e
ex clu si vo quan to à sua or ga ni za ção e fun ci o -
na men to, sem dis cre par das di re tri zes le ga is
fe de ra is, pela pró pria e fun da men tal ne ces si -
da de de não per mi tir, no País, sis te mas des-
por ti vos es tan ques, fe cha dos, se pa ra dos, ge-
ran do di fi cul da des e in com pa ti bi li da des que
co lo ca ri am em ris co a es sen ci al e vi tal uni da -
de des por ti va na ci o nal.

A au to no mia sub exa mi ne não é um
fim em si mes ma, mas um meio de do tar as
en ti da des des por ti vas de ins tru men tos le ga -
is ca pa zes de pos si bi li tar uma plás ti ca or ga -
ni za ção e um fle xí vel me ca nis mo fun ci o nal
que per mi tam o efi ci en te al can ce de seus
ob je ti vos (...).

¹ Novo Re gi me Ju rí di co do Des por to: Co men tá ri os à Lei nº 9.615
e suas al te ra ções, Bra sí lia Ju rí di ca, 2001, os. 31 e 32.

O que se pre ten de com este inc. I do
art. 217 da Lei Ma i or e o art. 2º, II, da Lei nº
9.615/98 é a au to no mia para que as en ti da -
des des por ti vas di ri gen tes e as so ci a ções te-
nham sua (pró pria) for ma de or ga ni za ção e
fun ci o na men to, sem nada de pa dro ni za ção
ou fe i tio es te re o ti pa do nos as sun tos in ter na 
cor po ris."

A con clu são do Au tor, que con ces sa ve nia,
aco lho, é con du cen te a fi xa ção da au to no mia das en-
ti da des des por ti vas, ob ser va dos, con tu do, os li mi tes
le ga is ine ren tes a ati vi da de, por quan to o Cons ti tu in te
cri ou o de ver do Esta do de fo men tar as prá ti cas des-
por ti vas.

Vol ta mos as sim, a jus ti fi ca ti va da Co mis são Par-
la men tar de Inqué ri to que qua li fi ca o Des por to como
ati vi da de de re le vân cia eco nô mi ca e so ci al, jun gin -
do-a ao as pec to do fo men to.

Efe ti va men te, não se tra ta a ad mi nis tra ção e a
prá ti ca des por ti va de qual quer na tu re za, de ati vi da de
que ca re ça de con ces são do Po der Pú bli co para exis-
tir, ou seja, es ses en tes não são con ces si o ná ri os de
um ser vi ço pú bli co por ex ce lên cia. Há, en tre tan to, re-

le vân cia so ci al e eco nô mi ca in dis cu tí vel, além da im-
po si ção cons ti tu ci o nal de se apli car re cur sos pú bli cos 
no se tor, ra zão por que se es vai qual quer eiva de in-
cons ti tu ci o na li da de que pu des se ser sus ci ta da acer-
ca da re gu la ção es ta tal de de ter mi na dos as pec tos da
ad mi nis tra ção das en ti da des des por ti vas na ci o na is.

Não se pode ol vi dar, en tre tan to, que a Lei Ma i or
não de i xa dú vi das so bre as en ti da des des por ti vas di-
ri gen tes e as so ci a ções se rem au tô no mas, quan to a
sua or ga ni za ção e fun ci o na men to, fa zen do com que a
“área de ma no bras” do le gis la dor in fra cons ti tu ci o nal
fi que sem dú vi da, bas tan te li mi ta da.

De flui de toda esta aná li se, que o prin ci pal li a me 
en tre o Esta do e os en tes des por ti vos sob a tu te la
Cons ti tu ci o nal, re fe re-se ao re pas se de re cur sos pú-
bli cos para a exe cu ção de ações de po lí ti ca pú bli ca,
sen do o pa pel mais im por tan te da “Agên cia” o de fis-
ca li za ção da apli ca ção des ses re cur sos alo ca dos a
tais ati vi da des.

Des sa for ma, para que não se in cor ra em vul ne -
ra ção da au to no mia dis pos ta no in ci so I, do art. 217
da Cons ti tu i ção c/c os in ci sos XVII e XVIII, do art. 5º,
onde se es ta be le ce o prin cí pio da li ber da de de as so -
ci a ção, vis lum bro como atri bu i ções que po de rão ser
exer ci das pela pre ten di da “Agên cia”, as de for mu la -
ção de po lí ti cas pú bli cas vol ta das ao des por to, no ta -
da men te quan to à des ti na ção de re cur sos pú bli cos
para a pro mo ção do des por to edu ca ci o nal e de alto
ren di men to, es ta be le cer re gras que pos si bi li tem o tra-
ta men to di fe ren ci a do para o des por to pro fis si o nal e o
não-pro fis si o nal e a pro te ção e o in cen ti vo às ma ni -
fes ta ções des por ti vas de cri a ção na ci o nal.

II – Cri a ção de uma Co mis são Na ci o nal para
Ana li sar e Pro por Me di das Re fe ren tes à Vi-
o lên cia em Espe tá cu los Espor ti vos.
Acer ca des ta ques tão, tive a gra ta opor tu ni da de

de me ma ni fes tar me di an te a Infor ma ção
CONJUR/MET nº 815/2001, de 25-10-2001, apro va -
da por Vos sa Se nho ria pelo r. Des pa cho nº
1.599/2001, onde, ana li san do sob o pon to de vis ta ju-
rí di co-for mal, três Pro je tos de Lei ori un dos da Câ ma -
ra dos De pu ta dos (nº 4.048/01, do De pu ta do Fe de ral
Jair Me ne guel li e nºs 4.062/01 e 4.172/01, do De pu ta -
do Ro nal do Vas con cel los), con clui que “a prá ti ca des-
por ti va, como es pé cie de la zer, cons ti tui-se em um di-
re i to so ci al que deve ser in cen ti va do pelo Po der Pú bli -
co, sen do, ade ma is, um de ver des te, para com as cri-
an ças e ado les cen tes.

Tais con si de ra ções só re for çam a im por tân cia
do de ba te quan to à ne ces sá ria se gu ran ça que de vem 
ter os fre qüen ta do res das pra ças es por ti vas.

Entre tan to, es tan do em fun ci o na men to a Co-
mis são Mis ta de Se gu ran ça nos Está di os, com pos ta
por re pre sen tan tes das Po lí ci as Mi li ta res do Rio de
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Ja ne i ro, São Pa u lo e Mi nas Ge ra is, por re pre sen tan -
tes dos atle tas, dos cro nis tas es por ti vos, da Se cre ta -
ria Na ci o nal de De fe sa Ci vil, da De fe sa Ci vil do Dis tri -
to Fe de ral, do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, do Mi nis té -
rio do Espor te e Tu ris mo (SNE), da Câ ma ra dos De-
pu ta dos, do Clu be dos Tre ze e da Con fe de ra ção Bra-
si le i ra de Fu te bol (CBF), su gi ro, sem em bar go das
con si de ra ções aci ma, o aguar do aos es tu dos que
cer ta men te ad vi rão com mu i to mais pro pri e da de e
ma i or gama de so lu ções para o pro ble ma, de pron to
uma pre o cu pa ção da Fifa, ex pos ta em sua Cir cu lar nº
603 de 22 de ou tu bro de 1996, para jo gos in ter na ci o -
na is.

Jus ti fi ca-se o aguar do, pois as re co men da ções
es ta be le ci das pela Co mis são Mis ta de ve rão ser re fe -
ren da das pela Se cre ta ria Na ci o nal de Se gu ran ça Pú-
bli ca (SENASP) e ava li a das pela Con sul to ria Ju rí di ca
dos Mi nis té ri os en vol vi dos e pe los Go ver nos Esta du -
a is, ca ben do, ao fi nal, aos Mi nis té ri os Pú bli cos Esta-
du a is o es ta be le ci men to de Ter mos de Ajus ta men to
de Con du ta com as au to ri da des com pe ten tes, li ga -
das à se gu ran ça e à ad mi nis tra ção de es tá di os, vi-
san do a me lho ria da se gu ran ça nes tes lo ca is."

Re i te ro este po si ci o na men to, mes mo por que a
su ges tão ora ar ti cu la da pelo re la tó rio em apre ço,
como se vê, já exis te e foi ins ta la da.

III – Cri a ção de uma Co mis são Na ci o nal para
Ana li sar e Pro por um Novo Có di go Dis ci -
pli nar e A Re es tru tu ra ção da Jus ti ça Des-
por ti va.

Esta pro po si ção es bar ra no dis pos to no art. 11
da Lei nº 9.615/98, onde se es ta be le ce ca ber ao
ain da não ins ta la do Con se lho Na ci o nal de Espor te –
CNE, como ór gão co le gi a do de nor ma ti za ção, de li -
be ra ção e as ses so ra men to, di re ta men te vin cu la do
ao Mi nis tro de Esta do do Espor te e Tu ris mo, a atri-
bu i ção de apro var os Có di gos de Jus ti ça Des por ti va
e suas al te ra ções.

Por tan to, sem em bar go dos evi den tes con tri bu -
tos que os seg men tos da so ci e da de ci vil or ga ni za da 
pos sam tra zer, en ten do des ne ces sá ria, nes te mo-
men to a for ma ção da ci ta da Co mis são, se não para
re u nir sub sí di os que in for ma rão os tra ba lhos do
CNE. O que urge é a re gu la men ta ção da lei nes te
par ti cu lar, para que o CNE pos sa de li be rar, den tre
ou tros, so bre os as pec tos in di ca dos no Re la tó rio da
CPI.

IV – Fó rum Na ci o nal para Ana li sar a Re la ção
en tre Enti da des de Prá ti ca e Atle tas Pro-
fis si o na is.

A par dis so, per mi to-me re me mo rar a re a li za -
ção do I Encon tro Na ci o nal so bre Le gis la ção Espor-

ti vo-Tra ba lhis ta, re a li za do sob os aus pí ci os do Egré-
gio Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho e do Cen tro Uni-
ver si tá rio da Ci da de do Rio de Ja ne i ro — Uni ver Ci -
da de, em de zem bro de 2000.

Da que le con cla ve ex tra iu-se ana is de le i tu ra
obri ga tó ria para aque les que ob je ti vem ini ci ar a lan-
çar lu zes so bre tão con tro ver ti da ques tão, pois, traz
em seu bojo o de po i men to dos ope ra do res ma i o res
do Di re i to Tra ba lhis ta no Bra sil, de di ri gen tes de di ver -
sas en ti da des ad mi nis tra do ras e de prá ti ca es por ti va,
além de es pe ci a lis tas em di re i to des por ti vo, jor na lis -
tas, ex-jo ga do res de fu te bol e es tu di o sos do as sun to.

Foi uma ex pe riên cia sa lu tar e uma ini ci a ti va ex-
tre ma men te lou vá vel, pois mos trou a di men são do
tema que ne ces si ta ser ata ca do de ime di a to, com vis-
tas a se an te ci par aos pro ble mas que sur gi ram nes te
cam po, os qua is, aliás, já vem pu lu lan do nos Tri bu na is 
do Tra ba lho e mes mo no TST, como tem a mí dia di vul -
ga do.

A to ma da da di an te i ra na abor da gem des te
tema deve efe ti va men te ser des ta Pas ta do Espor te,
cu jos es tu dos pre li mi na res de ve rão ser im ple men ta -
dos pela Se cre ta ria Na ci o nal de Espor te.

É a Infor ma ção que sub me to à con si de ra ção do
Se nhor Con sul tor Ju rí di co, pro pon do o en ca mi nha -
men to dos au tos à Asses so ria Par la men tar.

Bra sí lia-DF, 15 de fe ve re i ro de 2002. – Edson
Luiz Mu niz da Sil va, Au xi li ar da Co or de na ção-Ge ral
de Assun tos Admi nis tra ti vos da Con sul to ria Ju rí di ca.

Re fe rên cia: Pro ces so nº 58000.000490/2002-02
Inte res sa do: Se na dor Ra mez Te bet
Assun to:  Ma ni fes ta ção so bre tó pi cos do Re la tó rio
nº 1 da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to des ti na -
da a in ves ti gar fa tos en vol ven do as so ci a ções bra si -
le i ras de fu te bol (CPI do Fu te bol).

DESPACHO CONJUR/MET Nº 110/2002

Apro vo a Infor ma ção Con jur/MET nº 50/20012.
Enca mi nhe-se o pre sen te pro ces so à Asses so ria Par-
la men tar, con for me pro pos to.

Bra sí lia-DF, 15 de fe ve re i ro de 2002. – João Ilí-
dio de Lima Fi lho, Con sul tor Ju rí di co.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os ex-
pe di en tes li dos vão à pu bli ca ção e se rão ane xa dos
ao pro ces sa do do Re que ri men to nº 497, de 2000.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre
a mesa, ex pe di en te que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao pro ces -
sa do do Re que ri men to nº 118, de 1999.

A so li ci ta ção con ti da no re fe ri do ex pe di en te foi
aten di da me di an te o Ofí cio nº 8/02-PRESID, de 22 de
fe ve re i ro de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ex pe di en te que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

AVI SO Nº 355-SGS-TCU

Bra sí lia-DF, 6 de mar ço de 2002

A Sua Exce lên cia, o Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, para co nhe ci -

men to, có pia da De ci são nú me ro 141/2002, ado ta da
pelo Tri bu nal de Con tas da União na Ses são Ordi ná -
ria do Ple ná rio de 6-3-2002, bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren te à
so li ci ta ção for mu la da pelo Se na do Fe de ral (TC nº
000.542/2000-8).

Aten ci o sa men te, – Hum ber to Gu i ma rães Sou-
to, Pre si den te.

DECISÃO Nº 141/2002 – TCU-Ple ná rio

1. Pro ces so nº TC — 000.542/2000-8.
2. Clas se de Assun to: II — So li ci ta ção do Con-

gres so Na ci o nal.
3. Inte res sa do: Se na do Fe de ral.
4. Enti da de: Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 1ª

Re gião.
5. Re la tor: Mi nis tro Ben ja min Zymler.
6. Re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co: não atu-

ou.
7. Uni da de Téc ni ca: SECEX/RJ.
8. De ci são: O Tri bu nal Ple no, di an te das ra zões

ex pos tas pelo Re la tor, de ci de:
8.1 de ter mi nar o apen sa men to do pre sen te fe i to 

às con tas do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da la Re-
gião, re fe ren te ao exer cí cio de 1993 (TC —
575.334/1994-0), até a de li be ra ção de fi ni ti va so bre as
con tas do Órgão, re fe ren tes aos exer cí ci os de 1993 e
1994 (TC – 575.280/1995-6), para, en tão, dar cum pri -
men to à par te fi nal do su bi tem 8.2.6 da De ci são Ple-
ná ria no 823/2000;

8.2 en ca mi nhar ao Pre si den te do Se na do Fe de -
ral có pia da pre sen te De ci são acom pa nha da do Re la -
tó rio e Voto que a fun da men tam.

9. Ata nº 06/2002 – Ple ná rio
10. Data da Ses são: 06/03/2002 — Ordi ná ria
11. Espe ci fi ca ção do quo rum:
11.1 Mi nis tros pre sen tes: Iram Sa ra i va (na Pre-

si dên cia), Val mir Cam pe lo, Adylson Mor ta, Wal ton
Alen car Ro dri gues, Ubi ra tan Agui ar, Ben ja min Zymler
(Re la tor) e o Mi nis tro-Subs ti tu to Lin coln Ma ga lhães
da Ro cha.

11.2. Au di to res pre sen tes: Au gus to Sher man
Ca val can ti e Mar cos Bem que rer Cos ta.

Iram Sa ra i va, Pre si dên cia.
Ben ja min Zymler, Mi nis tro-Re la tor.

GRUPO I – CLASSE II – PLENÁRIO

TC – 000.542/2000-8
Na tu re za: So li ci ta ção do Con gres so Na ci o nal
Órgão: Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 1ª Re gião
Inte res sa do: Se na do Fe de ral
Emen ta: So li ci ta ção da ”CPI do Ju di ciá rio“. Ma té ria
já co nhe ci da e aten di da em opor tu ni da de an te ri or
(De ci são Ple ná ria nº 823/2000). A apu ra ção de fa tos 
no âm bi to da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta do Esta do do
Rio de Ja ne i ro vem se dan do, nes ta Cor te, em pro-
ces sos es pe cí fi cos. Aten di men to a de ter mi na ção re-
ma nes cen te da De ci são nº 823/2000. Apen sa ção às
con tas do TRT — 1ª Re gião, re la ti vas a 1993 (TC —
575.334/1994-0). Enca mi nha men to de có pi as da
De ci são, Re la tó rio e Voto pro fe ri dos nes tes au tos à
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral.

Por in ter mé dio do Ofi cio nº OF.SF/037/2000, de
5 de ja ne i ro de 2000, o en tão Pre si den te do Se na do
Fe de ral, Se na dor Antô nio Car los Ma ga lhães, en ca mi -
nhou a esta Cor te o Re la tó rio Fi nal da Co mis são Par-
la men tar de Inqué ri to des ti na da a apu rar de nún ci as a
res pe i to da exis tên cia de ir re gu la ri da des pra ti ca das
por in te gran tes de Tri bu na is Su pe ri o res, de Tri bu na is
Re gi o na is e de Tri bu na is de Jus ti ça, a ”CPI do Ju di -
ciá rio“.

2. Na opor tu ni da de foi so li ci ta do a esta Cor te a
ado ção das pro vi dên ci as ten den tes à aná li se con clu -
si va de ”to dos os pro ce di men tos cons tan tes do pro-
ces so TRT — PA 1.073/95, bem como aque les in ves -
ti ga dos pelo Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral no Rio de Ja-
ne i ro, re la ti vos à Por ta ria AP nº 1, de 25/05/99, pu bli -
ca da no Diá rio de Jus ti ça de 31 de maio de 1999,
an tes de jul gar as con tas do TRT da 1ª Re gião, re la ti -
vas aos exer cí ci os de 1993 e 1994.“ (Gri fei).
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3. Tal so li ci ta ção de cor reu dos tra ba lhos in ves ti -
ga tó ri os en ce ta dos pela so bre di ta Co mis são Par la -
men tar, no âm bi to do Tri bu nal Re gi o nal da 1ª Re gião
(TRT/1ª Re gião), abran gen do o pe río do de 1992 a
1994, no qual pre si diu aque la Cor te o Juiz José Ma ria
de Mel lo Por to, cuja ges tão te ria sido mar ca da por di-
ver sas ocor rên ci as in di ciá ri as de ir re gu la ri da des,
den tre as qua is avul tam aque las re la ci o na das à cons-
tru ção do edi fí cio da Jun ta de Con ci li a ção e Jul ga -
men to de Ita pe ru na/RJ. Estas su pos tas ir re gu la ri da -
des fo ram ob je to do pro ces so do pro ces so TRT – PA
1.073/95, a que se re fe riu o ex pe di en te que deu en se -
jo a este fe i to.

4. De igual for ma, de nún ci as for mu la das pelo
Sin di ca to dos Advo ga dos do Esta do do Rio de Ja ne i -
ro, acer ca de pos sí ve is ir re gu la ri da des e ile ga li da des
per pe tra das pelo Juiz Mel lo Por to, en se ja ram, no âm-
bi to do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, no Esta do do Rio
de Ja ne i ro, a ins ta u ra ção de in qué ri to ci vil pú bli co ina-
u gu ra do pela Por ta ria AP nº 1, de 25-5-99, tam bém
re fe ri da no Ofi cio nº OF.SF/037/2000, do Se na do Fe-
de ral. Den tre os fa tos elen ca dos na alu di da Por ta ria
AP nº 1, como ob je to dos pro ce di men tos in ves ti ga tó -
ri os a se rem pro mo vi dos, e cuja au to ria im pu tou-se
ao en tão Pre si den te do TRT/lª Re gião, des ta cam-se:

– fra u de nos pro ce di men tos li ci ta tó ri os para
cons tru ção dos pré di os onde es tão sen do ins ta la das
as Jun tas de Con ci li a ção e Jul ga men to (JCJ) de São
João de Men ti;

– re a li za ção de obras nas JCJ de Ni te rói e Nova
Igua çú;

– au sên cia de li ci ta ção para re for ma do 13º an-
dar do edi fí cio-sede do TRT/lª Re gião;

– des per dí ci os de ver bas pú bli cas na JCJ de Ita-
pe ru na;

– “pro mo ção pes so al in com pa tí vel com a dig ni -
da de e com o de co ro exi gi dos pelo car go pú bli co”

– des vio de fi na li da de na no me a ção de juiz clas-
sis ta;

– pa ga men tos ir re gu la res de diá ri as.
5. Sob a Re la to ria do Mi nis tro Ben to Bu ga rin, fo-

ram os au tos sub me ti dos a este Ple ná rio, na Ses são
de 4-10-2000, ne les sen do pro fe ri da a De ci são nº
823/2000 (in Ata nº 39/2000 – P), cu jos dis po si ti vos
pas so a trans cre ver:

“ ..........................................................
8.1. co nhe cer da pre sen te so li ci ta ção,

por pre en cher o re qui si to de ad mis si bi li da de 
pre vis to no art. 184 do Re gi men to Inter no
des te Tri bu nal;

8.2. de ter mi nar à SECEX/RJ:

8.2.1. que pro mo va di li gên cia jun to ao
TRT da 1ª Re gião so li ci tan do o en vio de có-
pia do pro ces so TRT-PA 1.073/95, que tra ta
de sin di cân cia aber ta con tra o Juiz José Ma-
ria de Melo Por to, e bem as sim jun to ao Mi-
nis té rio Pú bli co Fe de ral no Rio de Ja ne i ro
so li ci tan do a in for ma ção de qua is são os fa-
tos no ti ci a dos à Pro cu ra do ria da Re pú bli ca
no Rio de Ja ne i ro atri bu í dos ao Juiz José
Ma ria de Mel lo Por to, du ran te o exer cí cio da
pre si dên cia do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba -
lho da lª Re gião, ob je to de in ves ti ga ção pelo
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral no Rio de Ja ne i ro, 
con for me pre vis to na Por ta ria AP nº 1, de
25-5-99, pu bli ca da no Diá rio da Jus ti ça de
31 de maio de 1999;

8.2.2. o apen sa men to des te pro ces so
e a jun ta da dos ele men tos so li ci ta dos na di-
li gên cia in di ca da no su bi tem 8.2.1 des ta De-
ci são à To ma da de Con tas do TRT 1ª Re-
gião re la ti vas ao exer cí cio de 1993 (TC nº

575.334/1994-0);
8.2.3. a jun ta da de có pia da par te prin-

ci pal e das fo lhas 271 a 405 do Ane xo I des-
tes au tos e de có pia dos ele men tos so li ci ta -
dos na di li gên cia in di ca da no su bi tem 8.2.1
des ta De ci são à To ma da de Con tas do TRT
1ª Re gião re la ti vas ao exer cí cio de 1994 (TC
nº 575.280/1995-6);

8.2.4. a jun ta da de có pia das fo lhas
271 a 405 do Ane xo I des tes au tos ao TC nº
004.011/1995-3, que cu i da de De nún cia re-
la ti va a pos sí ve is ir re gu la ri da des ocor ri das
na cons tru ção da sede pró pria para abri gar
a Jun ta de Con ci li a ção e Jul ga men to de Ita-
pe ru na;

8.2.5. que tão-logo re ce ba a do cu men -
ta ção so li ci ta da no su bi tem 8.2.1 des ta De-
ci são, ava lie a con ve niên cia de se pro mo ver
a sua jun ta da, por có pia, ao TC-004.01
1/1995-3, caso haja in for ma ção re la ti va a al-
gum fato con cer nen te à cons tru ção da sede
pró pria para abri gar a Jun ta de Con ci li a ção
e Jul ga men to de Ita pe ru na que já não te nha 
sido ana li sa do na que les au tos e que jus ti fi -
que nova ins tru ção do fe i to; 

8.2.6. que, de po is que es ti ve rem con-
clu sas as aná li ses so bre os pro ce di men tos
cons tan tes do pro ces so TRT-PA-1.073/95,
bem como aque les in ves ti ga dos pelo Mi nis -
té rio Pú bli co Fe de ral no Rio de Ja ne i ro re la -
ti vos à Por ta ria AP nº 1, de 25-5-99, pu bli ca -

03250 Terça-fe i ra 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

    27ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



da no Diá rio da Jus ti ça de 31 de maio de
1999, e ocor ra de ci são de fi ni ti va so bre as
con tas do TRT da 1ª Re gião re la ti vas aos
exer cí ci os de 1993 e 1994 (TCs nºs
575.280/1995-6 e 575.334/1994-0), seja
dado co nhe ci men to ao Exmº Sr. Pre si den te
do Se na do Fe de ral do re sul ta do das pro vi -
dên ci as to ma das por esta Cor te;

8.3. in for mar ao Exmº Juiz do TRF-2ª
Re gião Jo a quim Antô nio Cas tro Agui ar que
não tra mi ta nes ta Cor te o pro ces so TRT-PA
1.073/95, cons ti tu í do no âm bi to do TRT da
Re gião, e que even tu al jun ta da de có pia do
re fe ri do pro ce di men to ad mi nis tra ti vo a al-
guns dos vá ri os pro ces sos que tra mi tam
nes te Tri bu nal con tra o Sr. José Ma ria de
Mel lo Por to, des de mu i to an tes da CPI do
Ju di ciá rio, ser vi rá, a cri té rio des ta Casa, de
mero ele men to adi ci o nal que não vin cu la
esta Cor te às con clu sões apre sen ta das pela
Co mis são de Sin di cân cia, já que a fis ca li za -
ção le va da a efe i to pelo Tri bu nal de Con tas
da União ob ser va nor mas ma te ri a is e pro-
ces su a is pró pri as (CF, arts. 70 a 74; Lei nº
8.443/92), não po den do esta Casa ser im-
pe di da de exer cer li vre men te suas prer ro ga -
ti vas cons ti tu ci o nal men te fi xa das, em ra zão
de su pos ta ir re gu la ri da de co me ti da por Co-
mis são de Sin di cân cia ou por ha ver pro ces -
so ju di ci al que tra ta da mes ma ma té ria, ten-
do em vis ta a in de pen dên cia das ins tân ci as
e as com pe tên ci as des te Tri bu nal ex pres sas 
na Cons ti tu i ção Fe de ral, nos ter mos da ju-
ris pru dên cia do TCU e do Su pre mo Tri bu nal 
Fe de ral;

8.4. en ca mi nhar có pia des ta De ci são,
bem como do Re la tó rio e Voto que a fun da -
men tam, ao Exmº Pre si den te do Se na do
Fe de ral, Se na dor Antô nio Car los Ma ga -
lhães, e ao Exmº Juiz do TRF-2ª Re gião Jo-
a quim Antô nio Cas tro Agui ar.

..........................................................."

6. Como nos per mi tem en tre ver os ter mos do
De ci sum aci ma re pro du zi dos, além das con tas or di -
ná ri as do TRT/1ª Re gião, re la ti vas aos exer cí ci os de
1993 e 1994 (res pec ti va men te TC – 575.334/1994-0
e TC – 575.280/1995-6), as qua is se en con tram so-
bres ta das, tra mi ta nes ta Cor te de Con tas o pro ces -
so TC – 004.011/1995-3, re fe ren te a de nún cia so bre 
pos sí ve is ir re gu la ri da des na cons tru ção do fó rum

tra ba lhis ta de Ita pe ru na/RJ, ob je to do pro ces so
TRT-PA 1.073/95.

7. Ado ta das as pro vi dên ci as ten den tes ao cum-
pri men to da de li be ra ção aci ma trans cri ta, to ma ram os
au tos ao meu Ga bi ne te de vi da men te ins tru í dos pela
SECEX/RJ, res sal tan do-se que ape nas o su bi tem
8.2.6 da De ci são nº 823/2000 re ma nes ce pen den te
de aten di men to.

8. Infor ma ções ori un das da Pro cu ra do ria da Re-
pú bli ca no Esta do do Rio de Ja ne i ro, por in ter mé dio
do Ofí cio/PR/RJ/AP/nº304/2001 (có pia às fls. 65/67),
re ve lam a exis tên cia de pro ce di men tos ad mi nis tra ti -
vos ins ta u ra dos no âm bi to da que le Órgão Mi nis te ri al
para a apu ra ção dos di ver sos in dí ci os de con du tas ir-
re gu la res atri bu í das à ges tão do Juiz Mel lo Por to, in-
dí ci os es tes que vêm sen do tra ta dos, no âm bi to des te 
Tri bu nal, nos pro ces sos re fe ren ci a dos no item 6 pre-
ce den te, bem como nos pro ces sos TC –
014.973/1994-4 e TC – 575.375/1993-0. Estes úl ti -
mos, em bo ra não men ci o na dos pela De ci são Ple ná -
ria nº 823/2000, tra tam, res pec ti va men te, de De nún -
cia de ir re gu la ri da des e ile ga li da des pra ti ca das pelo
Pre si den te do TRT/1ª Re gião, a qual foi con ver ti da
em to ma da de con tas es pe ci al por for ça da De ci são
Ple ná ria nº 031/99, e de Re la tó rio de Le van ta men to
de Au di to ria, na que le Tri bu nal, no pe río do de ja ne i ro a
maio de 1993.

9. Di an te des ta cir cuns tân cia, nada mais ha ven -
do a tra tar no pre sen te pro ces so, a SECEX/RJ sub-
me te à con si de ra ção des te Re la tor pro po si ção no
sen ti do de que se jam es tes au tos apen sa dos ao TC –
575.334/1994-0, re fe ren te às con tas do TRT/1ª Re-
gião, para fins de cum pri men to do su bi tem 8.2.6 da
De ci são Ple ná ria nº 823/2000.

É o Re la tó rio.

Voto

As in for ma ções so bre vin das aos au tos por in ter -
mé dio da Pro cu ra do ria da Re pú bli ca no Esta do do
Rio de Ja ne i ro in di cam a exis tên cia, nes te Tri bu nal de
Con tas, de tra ba lhos apu ra tó ri os dos in dí ci os de ir re -
gu la ri da des atri bu í das à ges tão do Juiz José Ma ria de
Mel lo Por to, Pre si den te do TRT/lª Re gião, no biê nio
1993/1994, con subs tan ci a dos em pro ces sos de con-
tas or di ná ri as, bem como em pro ces sos es pe cí fi cos,
ain da em tra mi ta ção.

2. Com efe i to, as ma té ri as ob je to do pro ces so
TRT-PA 1.073/95 vem sen do tra ta da no pro ces so TC
– 004.011/1995-3, ain da em tra mi ta ção. Ou tros sim,
as ocor rên ci as que ren de ram en se jo à ins ta u ra ção do
in qué ri to ci vil pú bli co, ins ta u ra do pela Pro cu ra do ria
da Re pú bli ca no Esta do do Rio de Ja ne i ro, me di an te
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a Por ta ria AP nº 1, 25-5-1999, cons ti tu em-se no ob je -
to do pro ces so TC – 014.973/94-4, ain da em ins tru -
ção, sen do tam bém tra ta dos nas con tas do Órgão, re-
la ti vas aos exer cí ci os de 1993 e 1994, res pec ti va -
men te ob je to dos pro ces sos TC – 575.334/1994-0 e
575.280/1995-6, que se en con tram so bres ta dos.

3. Por tal ra zão, vejo como acer ta da a pro pos ta
de en ca mi nha men to su ge ri da pela Uni da de Téc ni ca,
no sen ti do de apen sar es tes au tos ao TC –
575.334/1994-0, da Re la to ria do Mi nis tro Mar cos Vi-
ní ci os Vi la ça, até ul te ri or de li be ra ção des te Co le gi a -
do, acer ca de todo o con tex to fá ti co re la ci o na do à
ges tão do Juiz Mel lo Por to, quan do à fren te do TRT/1ª
Re gião, o qual se en con tra re tra ta do nos pro ces sos
aci ma in di ca dos, após o que, en tão, dar-se-á cum pri -
men to à par te fi nal, e pre cí pua, do su bi tem 8.2.6 da
De ci são Ple ná ria nº 823/2000, en ca mi nhan do-se ao
Exce len tís si mo Pre si den te do Se na do Fe de ral o re-
sul ta do das pro vi dên ci as ado ta das por esta Cor te,
acer ca da ma té ria em ques tão.

4. Nada obs ta, no en tan to, que esta Cor te, des-
de já, in for me ao Par la men to o es tá gio em que se en-
con tram os tra ba lhos aqui em an da men to, me di an te a
re mes sa de có pia da De ci são a ser pro fe ri da nes ta
opor tu ni da de, acom pa nha da dos res pec ti vos Re la tó -
rio e Voto. Tal pro vi dên cia, a meu ver, im põe-se, na
ver da de, dado o in ter reg no ve ri fi ca do en tre a so li ci ta -
ção for mu la da pelo Se na do Fe de ral e o des lin de fi nal
que ain da está por vir.

Em vis ta do ex pos to, Voto por que o Tri bu nal
ado te a De ci são que ora sub me to a este Ple ná rio.

TCU, Sala das Ses sões, Mi nis tro Lu ci a no Bran-
dão Alves de Sou za, 6 de mar ço de 2002. – Ben ja -
mim Zymler, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao pro ces -
sa do do Re que ri men to nº 118, de 1999.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ex pe di en tes 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:

OF. CPI-LFTM Nº 031/2002

São Pa u lo, 15 de fe ve re i ro de 2002

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Dig nís si mo Pre si den te do Se na do Fe de ral
Se na do Fe de ral – Bra sí lia – DF
70165-900

Se nhor Pre si den te,
Na qua li da de de Pre si den te da Co mis são Par la -

men tar de Inqué ri to em epí gra fe, so li ci to as ele va das

pro vi dên ci as de Vos sa Exce lên cia para que esta Co-
mis são re ce ba có pia do dis que te de com pu ta dor (que
con te ria ar qui vos ele trô ni cos su pos ta men te uti li za dos 
para atu a li za ção de va lo res de pre ca tó ri os) en tre gue
con for me re tra ta do em do cu men ta ção ane xa (Ter mo
de De po i men to), à já ex tin ta CPI dos Tí tu los Pú bli cos, 
ins ta la da no âm bi to des sa Casa.

Res sal to que esta Co mis são con si de ra a aná li -
se des ses ar qui vos ele trô ni cos mu i to im por tan te para
o de sen vol vi men to de seus tra ba lhos.

Apro ve i to-me do en se jo para en vi ar a Vos sa
Exce lên cia os pro tes tos de mi nha es ti ma e con si de ra -
ção.

Aten ci o sa men te, – Ve re a dor Au gus to Cam-
pos, Pre si den te da CPI.

OF. CPI-LFTM Nº 047/2002

São Pa u lo, 27 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Na qua li da de de Pre si den te da Co mis são Par la -

men tar de Inqué ri to em epí gra fe, so li ci to as ele va das
pro vi dên ci as de Vos sa Exce lên cia para que esta Co-
mis são re ce ba qua li fi ca ção (en de re ço do mi ci li ar, te le -
fo ne re si den ci al e co mer ci al, etc.) dos Se nho res De si -
mo ne da Mota, Nel son Ha de mar Pa ga raz zi e Luiz
Emí lio Tez zul li, ou vi dos na ex tin ta CPI dos Tí tu los Pú-
bli cos, ins ta la da no âm bi to des sa Casa.

Apro ve i to-me do en se jo para re no var a Vos sa
Exce lên cia os pro tes tos de mi nha es ti ma e con si de ra -
ção.

Aten ci o sa men te, – Ve re a dor Au gus to Cam-
pos, Pre si den te da CPI.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os ex-
pe di en tes li dos vão à pu bli ca ção e se rão ane xa dos
ao pro ces sa do do Re que ri men to nº 1.101, de 1996.

A do cu men ta ção so li ci ta da já foi en ca mi nha da à
au to ri da de re que ren te, me di an te os Ofí ci os SF nºs
153 e 175, de 19 e 25 de mar ço de 2002, res pec ti va -
men te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 124, DE 2002

Fa le ceu no dia 30 de mar ço p. pas sa do, em Sal-
va dor, Ba hia, Jo sap hat Ma ri nho, ex-Se na dor da Re-
pú bli ca, ex-De pu ta do à Assem bléia Cons ti tu in te do
Esta do da Ba hia, ju ris ta, pro fes sor, mem bro da Aca-
de mia Bra si le i ra de Le tras Ju rí di cas, Pre si den te da
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Aca de mia Ba i a na de Le tras Ju rí di cas, mem bro da
Aca de mia de Le tras da Ba hia, mem bro do Insti tu to
Ba i a no do Di re i to do Tra ba lho, ex-Pre si den te do Insti-
tu to dos Advo ga dos da Ba hia, mem bro do Insti tu to
dos Advo ga dos Bra si le i ros, mem bro do Con se lho Fe-
de ral de Edu ca ção e ocu pan te de di ver sos ou tros car-
gos e fun ções na vida pú bli ca e pri va da.

Foi au tor de vá ri os tra ba lhos pu bli ca dos como
mo no gra fi as, ar ti gos de pe rió di cos e de jor na is. Atu al -
men te exer cia a fun ção de Di re tor da Fa cul da de de
Di re i to das Fa cul da des Inte gra das UPIS, em Bra sí lia,
e pro fes sor da Uni ver si da de de Bra sí lia, além de exer-
cer a ad vo ca cia.

Nes ta Casa, quan do exer ceu o seu úl ti mo man-
da to, en cer ra do no dia 31 de ja ne i ro de 2000, de sem -
pe nhou com êxi to e bri lhan tis mo a re la to ria do novo
Có di go Ci vil, hoje trans for ma da na Lei nº 10.406, de
2002.

Essas são ape nas re fe rên ci as ao am plo cur rí cu -
lo do ho mem pú bli co que de di cou sua vida e a sua in-
te li gên cia à ca u sa do Di re i to e da De mo cra cia.

Por es sas ra zões é que re que re mos, nos ter mos 
do art. 218, in ci so II, do o art. 221, in ci so I, do Re gi -
men to Inter no, as se guin tes ho me na gens de pe sar:

a) in ser ção em Ata de voto de pro fun do pe-
sar; e

b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia, ao
Con se lho Fe de ral da OAB, à Uni ver si da de de Bra sí -
lia, à Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia; à Fa cul da de
Inte gra das UPIS, à Assem bléia Le gis la ti va da Ba hia,
à Aca de mia de Le tras da Ba hia, ao Insti tu to dos Advo-
ga dos Bra si le i ros, à Aca de mia Ba i a na de Le tras Ju rí -
di cas, ao Insti tu to Ba i a no do Di re i to do Tra ba lho e à
Aca de mia Bra si le i ra de Le tras Ju rí di cas.

Sala das Ses sões, 10 de abril de 2002. – Ber-
nar do Ca bral – Ra mez Te bet – Na bor Ju ni or – Ro-
ber to Re quião – Edi son Lo bão – Iris Re sen de –
Lind berg Cury.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Este re-
que ri men to de pen de de vo ta ção, em cujo en ca mi nha -
men to po de rão fa zer uso da pa la vra os Srs. Se na do -
res que o de se ja rem.

Para en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra
ao Se na dor Ber nar do Ca bral.

Se na dor Ber nar do Ca bral, peço li cen ça para ler
tam bém o re que ri men to do Se na dor Wal deck Orne-
las, que terá en ca mi nha men to con jun to.

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

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 125, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 218, in ci so II, e

221, in ci so I, 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 ex-se na dor Jo sap hat Ma ri nho, bem
como a apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia do fa-
le ci do.

Sala das Ses sões, 1º de abril de 2002. – Se na -
dor Wal deck Orné las – Edi son Lo bão.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre-
si den te, tam bém es tou en tran do com um re que ri -
men to so bre voto de pe sar pela mor te do ex-Se na -
dor Jo sap hat Ma ri nho.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será ins cri to.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, para um es cla re ci men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem a pa la vra, para um es cla re ci men to.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
um es cla re ci men to. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre-
si den te, aca bo de re ce ber, para as si na tu ra, o re que ri -
men to de au to ria do emi nen te Se na dor Pe dro Si mon,
que com ple ta os re que ri men tos for mu la dos por mim e
pelo Se na dor Wal deck Orne las. Antes de en ca mi -
nhá-los, eu pe di ria en tão a V. Exª que de ter mi nas se a
le i tu ra do re que ri men to de S. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção, o Se na dor Ber-
nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há cer tos ins tan -
tes na vida de um Par la men tar que me lhor se ria que
não ocu pas se a tri bu na. Esta é uma das oca siões,
pre nha, re che a da de tris te za para to dos nós, que te-
mos fe i to do Po der Le gis la ti vo uma es pé cie de sa cer -
dó cio na de fe sa dos pos tu la dos da li ber da de, do ci vis -
mo e, so bre tu do, da vida pú bli ca. Ain da que di gam
que o Par la men to é che io de fa lhas, eu sem pre me
per gun to se não é pre fe rí vel que ele es te ja aber to
com fa lhas a es tar fe cha do por uma di ta du ra.

Qu an do che guei à Câ ma ra dos De pu ta dos, no
ano de 1967, novo ain da, ali en con trei um Se na dor
que par ti ci pa va das re u niões con jun tas da Câ ma ra e
do Se na do. Ele ti nha pou co mais de 50 anos. Para ser
pre ci so, ele ti nha 51 anos. A di fe ren ça de 16 anos en-
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tre mim e S. Exª não im pe diu que se for mas se uma
gran de ami za de, e lá se vão qua se 40 anos! – eu re-
cor da va isso ou tro dia, sen ta do ao seu lado. A Casa já
está cer ta de que eu me re fi ro ao sa u do so Se na dor
Jo sap hat Ma ri nho. 

Qu an do to mei co nhe ci men to da no tí cia, por
meio de uma emis so ra de rá dio, cla ro que o cho que
foi pro fun do. 

Sr. Pre si den te, fui afas ta do da Câ ma ra dos De-
pu ta dos pelo Ato Insti tu ci o nal n.º 5, que me cas sou o
man da to, ti ran do-me dez anos de di re i tos po lí ti cos, e
como mu i tos ti ve ram essa mes ma per da, au sen ta -
ram-se de Bra sí lia, in clu si ve eu – hou ve uma es pé cie
de diás po ra. De po is, o Se na dor Jo sap hat Ma ri nho re-
tor nou à Ba hia, onde dis pu tou o Go ver no do Esta do.
Mais tar de, essa diás po ra ce deu lu gar ao re en con tro
no Con se lho Fe de ral da Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil. Daí para cá, nun ca mais nos sas vi das de i xa -
ram de es tar per to uma da ou tra.

Qu an do vol tei à po lí ti ca, ele i to Se na dor, por
uma des sas co in ci dên ci as fui mo rar, onde es tou até
hoje, na mes ma su per qua dra em que mo ra va o Se na -
dor Jo sap hat, cujo apar ta men to era o 501 e, o meu,
502, e as por tas fi ca vam sem pre aber tas para que pu-
dés se mos tro car idéi as, o que fi ze mos tan tas e tan tas
ve zes. Em uma de las, quan do a CPI dos Pre ca tó ri os
en trou numa en cru zi lha da, na qua li da de de Pre si den -
te des sa Co mis são, pedi a Jo sap hat Ma ri nho que fos-
se o Re la tor, a fim de que, com a sua res pe i ta bi li da de, 
pu sés se mos um pon to fi nal na dis cór dia que ha via,
Re la tor que era da ma té ria, na que la Co mis são, o emi-
nen te Se na dor Ro ber to Re quião. O Se na dor Re quião 
con clu ía por uma tese que era di ver gen te de ou tra, e
Jo sap hat Ma ri nho con fir mou que es tá va mos cer tos:
Se na dor Re quião como re la tor e eu como Pre si den te
da CPI. Foi uma das ati tu des que se so ma va à fi gu ra
de quem pas sou por esta Casa, de i xan do como mar-
ca in de lé vel sua sa be do ria. O Có di go Ci vil, hoje trans-
for ma do em lei, deve-se ex clu si va men te ao de no do, à
cul tu ra, à in te li gên cia, à de cên cia e à dig ni da de de Jo-
sap hat Ma ri nho.

Ima gi no a la cu na que se for mou quan do da qui
saiu. E até hoje to dos sen ti mos sua au sên cia, so bre -
tu do os seus com pa nhe i ros de re pre sen ta ção da Ba-
hia. E aqui me re fi ro a Wal deck Orné las, a Pa u lo Sou-
to, e Anto nio Car los Jú ni or, que sem pre ti ve ram na fi-
gu ra de Jo sap hat Ma ri nho o mes tre de to dos nós.

Qu an do hoje pela ma nhã, Sr. Pre si den te, apre-
sen tei este re que ri men to a V. Exª, fiz con si de ra ções li-
ge i ras, res sal tan do que Jo sap hat, além de Se na dor
da Re pú bli ca, foi De pu ta do da Assem bléia Cons ti tu in -
te do Esta do da Ba hia. Ju ris ta emé ri to, Pro fes sor de

vá ri as uni ver si da des; mem bro da Aca de mia Bra si le i -
ra de Le tras Ju rí di cas, onde con vi ve mos, eu, como
só cio ho no rá rio, sob a pre si dên cia do Ju ris ta JM.
Othon Si dou; Pre si den te da Aca de mia Ba i a na de Le-
tras Ju rí di cas; mem bro da Aca de mia de Le tras da Ba-
hia; mem bro do Insti tu to Ba i a no de Di re i to do Tra ba -
lho; ex-Pre si den te do Insti tu to dos Advo ga dos da Ba-
hia; mem bro do Insti tu to dos Advo ga dos Bra si le i ros, e
mem bro do Con se lho Fe de ral de Edu ca ção. Atu al -
men te, ele exer cia as fun ções de di re tor da Fa cul da de 
de Di re i to das Fa cul da des Inte gra das Upis em Bra sí -
lia e de pro fes sor da Uni ver si da de de Bra sí lia, ci da de
onde con ti nu ou exer cen do a ad vo ca cia.

Qu e ro crer, Sr. Pre si den te, que uma das me lho -
res ho me na gens que se pos sa fa zer a Jo sap hat Ma ri -
nho, na sa u da de que to dos nós lhe tri bu ta mos, é a in-
di ca ção que fa rei por es cri to a V. Exª para dar o nome
à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia de
Sala Jo sap hat Ma ri nho. Fa rei isso por que tal vez ne-
nhum ou tro me re ça tan to ter o seu nome ali de fi ni ti va -
men te gi za do, mar ca do, como Jo sap hat Ma ri nho.

Além dis so, já há um re que ri men to meu pe ran te
a Mesa, que V.Exª por cer to co lo ca rá tam bém para le i -
tu ra, o qual so li ci ta uma ses são es pe ci al em ho me na -
gem a Jo sap hat Ma ri nho. Hoje, as sim como os Se na -
do res Pe dro Si mon e Wal deck Orné las, de se jo a in ser -
ção em ata de um voto de pro fun do pe sar, além da
apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia, ao Con se lho
Fe de ral da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, à Uni ver -
si da de de Bra sí lia, à Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia,
às Fa cul da des Inte gra das Upis, à Assem bléia Le gis la -
ti va da Ba hia, à Aca de mia de Le tras da Ba hia, ao Insti-
tu to dos Advo ga dos Bra si le i ros, à Aca de mia Ba i a na de
Le tras Ju rí di cas, ao Insti tu to Ba i a no de Di re i to do Tra-
ba lho e à Aca de mia Bra si le i ra de Le tras Ju rí di cas.

Sr. Pre si den te – e di zia isso ao co me ço de mi-
nha ma ni fes ta ção –, me lhor se ria que nada dis so ti-
ves se acon te ci do. Gos ta ria que o nos so Jo sap hat
Ma ri nho es ti ves se co nos co no Se na do, em Bra sí lia,
com sua pre sen ça mar can te. Digo, com toda a sin ce -
ri da de, como quem sen te de per to a per da de um ir-
mão que ri do, que Jo sap hat Ma ri nho tem o seu nome,
sem dú vi da ne nhu ma, tom ba do pelo pa tri mô nio his tó -
ri co da ami za de e do afe to do Se na do Fe de ral. Des se
tom ba men to não ha ve rá nin guém que re ti ra rá o nome
de Jo sap hat Ma ri nho.

Era a ma ni fes ta ção que gos ta ria de fa zer.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a

mesa, re que ri men to, no mes mo sen ti 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:
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REQUERIMENTO Nº 126, DE 2002

Re quer a in ser ção em Ata de Voto
de Pe sar pelo fa le ci men to e a re a li za ção
de Ses são So le ne Espe ci al para re ve ren -
ci ar a me mó ria do ex-Se na dor Jo sap hat
Ma ri nho.

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

Com fun da men to no dis pos to no Art. 218, in ci so III
alí nea e, e do Art. 154, in ci so III, do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, re que i ro a Vos sa Exce lên cia a in-
ser ção em Ata de um voto de pro fun do pe sar pelo fa le -
ci men to, dia 30 do cor ren te, em Sal va dor – Ba hia, do
ex-Se na dor da Re pú bli ca Jo sap hat Ma ri nho, com men-
sa gens de con do lên ci as à sua fa mí lia; e a re a li za ção,
em data opor tu na, de Ses são So le ne Espe ci al para ho-
me na gens e re ve rên cia à sua me mó ria.

Jus ti fi ca ção

Na vés pe ra do do min go de Pás coa, em Sal va -
dor, mor reu Jo sap hat Ma ri nho e o país per deu, a um
só tem po, um ju ris ta de es col e um ho mem pú bli co
dos mais dig nos que essa na ção já co nhe ceu. E eu
par ti cu lar men te per di um gran de com pa nhe i ro e
ami go.

Seus 86 anos de vida, pa u ta dos pela de fe sa da
li ber da de e da éti ca, fo ram in te i ra men te de di ca dos ao
di re i to e à po lí ti ca, que exer ceu com mu i ta com pe tên -
cia e dig ni da de.

Ho mem de vas ta cul tu ra ju rí di ca, de i xa va li o sas
con tri bu i ções ao Con gres so Na ci o nal e à vida aca dê -
mi ca, so bre tu do nos cam pos do di re i to ci vil e cons ti tu -
ci o nal onde ocu pou cá te dras na Uni ver si da de Fe de ral 
da Ba hia e na Uni ver si da de de Bra sí lia.

Com efe i to, ao seu em pe nho e de di ca ção, como
Re la tor do Pro je to no Se na do, de ve mos o novo Có di -
go Ci vil, cuja tra mi ta ção se ar ras tou por qua se 40
anos, 12 dos qua is aqui, nes ta Casa. Foi o com pe ten -
te e exa us ti vo tra ba lho de re vi são de Jo sap hat, e o
res pe i to e a con fi an ça que nele de po si ta ram os Se na -
do res, que pro pi ci ou a apro va ção do Pro je to, no ano
pas sa do, por acor do de lí de res. Te nho a con vic ção de
que não fora sua a re la to ria, ain da es ta ría mos dis cu -
tin do o tex to do Có di go Ci vil.

Impor tan te con tri bu i ção nas dis cus sões cons ti -
tu ci o na is tam bém é le ga da por Jo sap hat Ma ri nho
atra vés de sua par ti ci pa ção na Co mis são de Estu dos
Cons ti tu ci o na is, no me a da pelo Pre si den te José Sar-
ney, in cum bi da de pre pa rar um an te pro je to da Cons ti -
tu i ção de 1988. Mu i to em bo ra o pro ces so de ela bo ra -
ção cons ti tu ci o nal não te nha par ti do de tal an te pro je -

to, não há dú vi da de que trou xe im por tan tes sub sí di os 
para a dis cus são das tor men to sas ques tões en fren ta -
das pe los cons ti tu in tes.

Na po lí ti ca, teve atu a ção mar can te no MDB, ao
qual se fi li ou quan do da ado ção do bi par ti da ris mo em
1964. Lem bro que che gou a dis pu tar a pre si dên cia
com Ulysses Gu i ma rães.

Enquan to Se na dor pela Ba hia, go za va do res-
pe i to de seus co le gas, in clu si ve do Se na dor Antô nio
Car los Ma ga lhães, de quem era ami go e com quem
vo ta va nas ques tões de in te res se de seu Esta do. Mas
nas ma té ri as de in te res se na ci o nal, man ti nha a in de -
pen dên cia que sua cons ciên cia po lí ti ca agu ça da lhe
im pu nha.

Lem bro que, quan do veio ao Se na do pela se-
gun da vez, em 1990, pelo PFL, foi por um acor do com
Antô nio Car los Ma ga lhães. Qu an do in sis ti que de ve -
ria se can di da tar no va men te ao Se na do pela Ba hia,
Jo sap hat me dis se que não que ria a vaga de Antô nio
Car los, mas que não fu gi ria da trin che i ra. Foi as sim
que en con tra ram uma com po si ção para o go ver no da
Ba hia e Jo sap hat vol tou a esta Casa.

Embo ra ten do de i xa do o Se na do há al guns
anos, esse gran de ju ris ta con ti nu ou pre sen te, atra vés 
de seus ar ti gos se ma na is no Cor re io Bra si li en se.
Cre io que, como eu, mu i tos Se na do res bus ca vam
nes ses tex tos, im por tan te ori en ta ção, não só para a
atu a ção par la men tar, mas tam bém para a for ma ção
de suas pró pri as opi niões, con cep ções e idéi as acer-
ca dos te mas e acon te ci men tos da atu a li da de. Sem-
pre bri lhan te, pro fun do, lú ci do e cul to, o pro fes sor uni-
ver si tá rio e Se na dor ti nha mu i to a nos en si nar.

Tomo a li ber da de de trans cre ver uma bre ve cro-
no lo gia da vida de Jo sap hat Ma ri nho pu bli ca da no
Cor re io Bra zi li en se, na qual te mos um vis lum bre do
quão sig ni fi ca ti va e den sa foi sua atu a ção na his tó ria
po lí ti ca re cen te de nos so País.

“1915 Jo sap hat Ra mos Ma ri nho nas ce em Uba-
í ra (BA) no dia 28 de ou tu bro. Mu dou-se para Sal va -
dor na ado les cên cia, onde con clu iu o en si no se cun -
dá rio no Insti tu to Ba i a no de Ensi no.

1934 Ingres sa na Fa cul da de de Di re i to da Ba-
hia, onde ini cia sua tra je tó ria po lí ti ca em cam pa nhas
con tra o nazi fas cis mo

1945 Mem bro da Ordem dos Advo ga dos da Ba-
hia, par ti ci pa de cam pa nhas pela re vo ga ção da Cons-
ti tu i ção de 1937, de ins pi ra ção fas cis ta

1946 Ele ge-se, pela UDN, de pu ta do da Assem-
bléia Cons ti tu in te da Ba hia, onde pre si diu a Co mis -
são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça. Per de a ele i ção em
1951
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1955 Ele ge-se pre si den te do Insti tu to dos Advo-
ga dos da Ba hia e de pu ta do es ta du al pelo Par ti do Li-
be ral 

1959 Tor na-se se cre tá rio de Inte ri or e Jus ti ça,
de onde vai para a Se cre ta ria da Fa zen da

1960 No me a do pre si den te do Con se lho Na ci o -
nal de Pe tró leo pelo re cém-ele i to pre si den te Jâ nio
Qu a dros. Fica no car go ape nas seis me ses, sa in do
do go ver no logo após a re nún cia de Jâ nio. Em de-
zem bro, re tor na para a se cre ta ria da Fa zen da da Ba-
hia

1961 Per de a in di ca ção par ti dá ria de can di da to
a go ver na dor para o pre fe i to de Je quié, Lo man to Jú ni -
or. Ele ge-se se na dor

1962 No Se na do, pre si de a Co mis são de Mi nas
e Ener gia. É re la tor da co mis são que es tu da a re for -
ma do Con gres so. Com o gol pe mi li tar de 1964 e a
ado ção do bi par ti da ris mo, fi lia-se ao MDB, de opo si -
ção ao re gi me.

1970 Con cor re à re e le i ção para o Se na do, mas
é der ro ta do

1971 Fixa re si dên cia em Bra sí lia e a dar au las
de di re i to cons ti tu ci o nal na UnB. Atua como ad vo ga do 
de pre sos po lí ti cos, al guns seus an ti gos co le gas de
MDB, nos tri bu na is su pe ri o res

1986 No me a do pelo pre si den te José Sar ney
para in te grar a Co mis são de Estu dos Cons ti tu ci o na is
que ela bo rou o an te pro je to da Cons ti tu i ção de 1988.
É can di da to a go ver na dor da Ba hia, mas sai der ro ta -
do 1990 Ele ge-se se na dor pelo PFL. Foi re la tor da re-
vi são do Có di go Ci vil, pro je to que tra mi ta va no Con-
gres so há cer ca de 40 anos Prin ci pa is obras pu bli ca -
das: O Esta do e a edu ca ção (1946), Di re i to da re vo lu -
ção (1953), Po de res re ma nes cen tes na fe de ra ção
bra si le i ra (1954), Edu ca ção, di re i to e eco no mia
(1956)"

Este bre ve re tros pec to de al guns fa tos da vida
de Jo sap hat Ma ri nho nos for ne ce a cer te za de que
com a re ve rên cia à sua me mó ria, tam bém ob je to des-
te Re que ri men to, mu i to te re mos a apren der e a re-
lem brar com o ines que cí vel Mes tre.

Sala das Ses sões 1ºde abril de 2002. – Se na dor 
Pe dro Si mon – Ber nar do Ca bral – Edi son Lo bão –
Ro ber to Re quião.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tam bém 
este re que ri men to de pen de de vo ta ção do ple ná rio. 

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon,
para en ca mi nhar.

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, tem ra zão o Se na dor

Ber nar do Ca bral quan do diz que há mo men tos em
que não gos ta ría mos de es tar nes ta tri bu na.

Quem con ver sou com Jo sap hat há pou cos dias
e o viu em sua ple ni tu de fí si ca e men tal, tra ba lhan do
como di re tor de fa cul da de, es cre ven do ar ti gos para o
Cor re io Bra zi li en se, qua se de pá gi na in te i ra, que
eram au las a nós, po lí ti cos, aos es tu dan tes e in te lec -
tu a is, em que se ma nal men te abor da va o as sun to
mais im por tan te no mun do, no Bra sil, na Ba hia. Com
a sua com pe tên cia es mi u ça va, in ter pre ta va e bus ca -
va aqui lo que não vía mos, e, ana li san do as en tre li -
nhas, apon ta va o ca mi nho, apon ta va o rumo.

Quem acom pa nha va Jo sap hat Ma ri nho não po-
de ria ima gi nar que, de re pen te, fos se sur pre en di do
como eu: mor reu e foi en ter ra do. Cer tos ho mens pú-
bli cos de vi am ser pro i bi dos de mor rer em fim de se-
ma na ou, pelo me nos, se mor res sem em fim de se-
ma na não de ve ri am ser en ter ra dos an tes que a so ci e -
da de to mas se co nhe ci men to. Fora o en ter ro hoje, es-
ta ría mos to dos lá na Ba hia, le van do a nos sa ho me na -
gem, o nos so pran to, a nos sa so li da ri e da de. Mas se
Deus nos ju di ou, a nós, Deus foi bom para Jo sap hat:
mor reu tran qüi lo, se re no, no auge da sua ca pa ci da de; 
a mor te de al guém que está em paz con si go mes mo e
que pôde di zer quan do saiu des ta Casa nes ta tri bu na: 
”mis são cum pri da“. Em apar te con ce di do a S. Exª, por
oca sião de sua des pe di da, des ta tri bu na eu di zia que
con si de ra va ri dí cu la a fi gu ra do se na dor vi ta lí cio,
como que rem fa zer numa emen da que anda por aí,
se gun do a qual ex-Pre si den tes se trans for ma ri am em
se na do res vi ta lí ci os. Acha va até gros se i ro. Mas quan-
to a S. Exª, o Se na dor Jo sap hat, de ve ria ha ver uma
fór mu la, um ato que de ter mi nas se a obri ga to ri e da de
de es tar aqui co nos co per ma nen te men te, to dos os
dias, para nos ori en tar, para nos elu ci dar, para ser o
ter mô me tro do que vive e do que pen sa o Se na do,
para ser o con du tor da li nha mé dia do pen sa men to
des ta Casa. Qu an do S. Exª me in for mou que não con-
cor re ria à re e le i ção, le vei um cho que. Isso para mim
pa re cia tran qüi lo. Na ver da de nós nos sur pre en de -
mos lá no Rio Gran de do Sul quan do vi mos a ali an ça
de Anto nio Car los para Go ver na dor e Jo sap hat para o
Se na do. Mas aqui no Se na do ti ve mos a opor tu ni da de
de en ten der e com pre en der que Anto nio Car los e Jo-
sap hat eram pes so as di fe ren tes, com idéi as mu i to di-
fe ren tes, mas que se res pe i ta vam e que cum pri ram
até o fi nal o en ten di men to que os le vou, num de ter mi -
na do mo men to, a uma ali an ça na Ba hia. Mas di zia Jo-
sap hat que, du ran te os oito anos em que foi Se na dor
aqui, man te ve uma li nha da mais ab so lu ta in de pen -
dên cia com re la ção ao Go ver no Fer nan do Hen ri que,
en quan to o seu co le ga, Anto nio Car los, quan do che-
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gou a esta Casa, man ti nha uma po si ção de apo io ao
Pre si den te Fer nan do Hen ri que. Di zia a mim Jo sap -
hat: ”O Go ver na dor e eu te mos um res pe i to re cí pro co. 
No que tan ge à Ba hia, es ta mos ab so lu ta men te jun-
tos; no que tan ge pes so al men te à fi gu ra de Anto nio
Car los, eu man te nho o meu res pe i to por ele. Mas as
idéi as que eu te nho, eu as te nho. Eu res pe i to Anto nio
Car los, e Anto nio Car los me res pe i ta.

Qu an do pro cu rei Anto nio Car los para fa zer um
ape lo in ter pre tan do o pen sa men to de mu i tos Se na -
do res para que Jo sap hat re tor nas se a esta Casa, fa-
lan do com vá ri os Par la men ta res de vá ri os Par ti dos,
ar gu men ta ram eles até com a pos si bi li da de de Jo-
sap hat Ma ri nho ser um can di da to qua se unâ ni me.
Anto nio Car los dis se que eu de ve ria fa lar pri me i ro
com Jo sap hat. E quan do eu fa lei, Jo sap hat me dis se
que se ria im pos sí vel por que ele en ten dia a si tu a ção e
o mo men to, e que não ti nha como con ti nu ar sen do
can di da to, por isso, aban do na va a vida pú bli ca.

E que bela vida pú bli ca, Sr. Pre si den te! Tem ra-
zão V. Exª ao di zer que não há ou tro bra si le i ro que
não Jo sap hat Ma ri nho para dar nome à sala da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que V.
Exª tão bem pre si de. O ou tro, Rui Bar bo sa, já é o pa-
tro no do ple ná rio do Se na do. Assim sen do, pen so que
re al men te cabe a nós in di car mos Jo sap hat Ma ri nho
para ser o pa tro no da sala da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Co nhe ço Jo sap hat de lon go pe río do. Eu, lá no
Rio Gran de do Sul, De pu ta do Esta du al, já ti nha Jo-
sap hat Ma ri nho en tre os vul tos que eu ad mi ra va, res-
pe i ta va e acom pa nha va. Jo sap hat é da que les vul tos
que hoje fa zem fal ta ao Bra sil: ele fala, nós ou vi mos,
le mos, ve mos e com tal nos iden ti fi ca mos.

Hoje é mu i to di fí cil en con trar um Jo sap hat Ma ri -
nho, um Hél der Câ ma ra, um Bar bo sa Lima So bri nho,
pes so as que fa lam, o Bra sil es cu ta e fica tran qüi lo.
Esse é o ca mi nho, in de pen den te men te das dú vi das
que pos sa oca si o nar, por mais com ple xo que seja o
ca mi nho.

Eu me iden ti fi quei com o Jo sap hat. Tan to me
iden ti fi quei que no iní cio – na pri me i ra ele i ção de po is
da mor te do Se na dor do Acre na Pre si dên cia do Par ti -
do, quan do o Dr. Ulysses Gu i ma rães, como Vice-Pre-
si den te, as su miu – na pri me i ra ele i ção, quan do hou ve 
uma dis pu ta en tre o Dr. Jo sap hat e o Dr. Ulysses, eu
fi quei do lado do Dr. Jo sap hat, que re pre sen ta va, na-
que la al tu ra, o pen sa men to da Esquer da, o pen sa -
men to pro gres sis ta do MDB de todo o Bra sil.

O Jo sap hat tem uma his tó ria de in te gri da de, de
pu re za, de gran de za. É di fí cil en con trar al guém que
pos sa su pe rá-lo. Na Pe tro bras, teve co e rên cia e fir-
me za, no Con se lho Na ci o nal do Pe tró leo, de fen den do 
um car go nas ho ras di fí ce is que atra ves sa va, foi ele

quem deu ori en ta ção, quem deu de ter mi na ção. E foi
fiel ao seu tra ba lho.

No MDB ele nos hon rou du ran te mu i to tem po.
Sa in do do Par ti do, con ti nu ou o mes mo Jo sap hat, com
as mes mas idéi as e com os mes mos pen sa men tos.
Que tra ba lho mag ní fi co o de Jo sap hat Ma ri nho como
Re la tor do Có di go Ci vil! Pa re ce que de cer ta for ma é
des ti no do Bra sil. No iní cio do sé cu lo pas sa do, o Có di -
go Ci vil era Cló vis Be vi lac qua, pra ti ca men te se re su -
mia nele. Este Có di go Ci vil que está aí é Jo sap hat
Ma ri nho. O Có di go Ci vil fi cou 12, 14, 16 anos na ga ve -
ta da Câ ma ra dos De pu ta dos e, na hora de ser vo ta -
do, foi apro va do por acor do de Lí de res. Isso é iné di to
na his tó ria do Bra sil e do mun do: um có di go ci vil vo ta -
do por acor do de Lí de res, sem uma emen da e ape nas 
com a vo ta ção ge ral. Veio para esta Casa e fi cou em
ou tra ga ve ta. Res pe i to ao Sr. Anto nio Car los, Pre si -
den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, que de sig nou Jo sap hat Ma ri nho Re la tor. E Jo-
sap hat Ma ri nho, em um tra ba lho her cú leo, mo nu men -
tal, ex tra or di ná rio como Re la tor, fez com que esta
Casa e o Bra sil ti ves sem um novo Có di go Ci vil.

Jo sap hat Ma ri nho, pelo que nos deu ao lon go de
sua vida pú bli ca, pela pro fun di da de das suas idéi as,
de mo cra ta con vic to, um ho mem de idéi as de Esquer-
da na bus ca da jus ti ça so ci al, mas um ho mem tran qüi -
lo, de mo cra ta, que sa bia o que que ria e co e ren te com
o que que ria, de i xa na po lí ti ca e na vida bra si le i ra um
va zio que nos an gus tia.

Não faz mais do que 20 dias fa la va eu com um
es tu dan te de sua fa cul da de so bre as au las de Jo sap -
hat. O es tu dan te dis se que fi ca va im pres si o na do pelo
con te ú do da que le seu pro fes sor, pela pro fun di da de,
pela in de pen dên cia e pela gran de za com que ana li sa -
va os as sun tos, dan do aos alu nos a pos si bi li da de de
co nhe cer os vá ri os ân gu los e não ape nas aque le que
jul ga va cor re to. E que ele, Jo sap hat, fa la va como se
fos se um jo vem de 30 anos. E que o tem po pas sa va, e
sem nada na fren te ele fa la va, e fa la va de ma ne i ra
que pa re cia que fos se du rar a vida in te i ra. Ele di zia:
”Fa re mos as sim pen san do no fu tu ro. Ama nhã fa re -
mos isto. Adi an te, fa re mos aqui lo“. O jo vem até me
per gun tou como eu in ter pre ta va o fato de uma pes soa 
de mais de 80 anos que fa la va pen san do que nun ca
iria mor rer. Eu lhe res pon di: meu que ri do ami go, não é
que Jo sap hat achas se que não iria mor rer; é que Jo-
sap hat es ta va pre pa ra do para mor rer a qual quer mo-
men to e, como po de ria mor rer a qual quer mo men to,
ele não po dia per der uma opor tu ni da de para fa lar e
de i xar aos seus alu nos, aos seus ami gos, aos seus
le i to res do Cor re io Bra zi li en se uma men sa gem, um
con se lho, uma pa la vra, uma ori en ta ção, um es tí mu lo,
a in di ca ção de um ca mi nho.

Tra go aqui o abra ço do ami go. Tive em Jo sap -
hat, tal vez, uma das mi nhas ma i o res ami za des no
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Con gres so Na ci o nal. Com ele tive a me lhor con vi vên -
cia: con vi vên cia de ami go e con vi vên cia de ir mão. 

Levo à fa mí lia de Jo sap hat, levo à Ban ca da da
Ba hia nes ta Casa, levo ao Go ver no e ao povo da Ba-
hia, levo ao povo e aos uni ver si tá ri os de Bra sí lia, en-
fim, levo ao Bra sil a men sa gem co mo vi da de amor, de
ca ri nho e de res pe i to a este nome, pe ran te o qual to-
dos se cur vam: Jo sap hat Ma ri nho.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Wal deck Orne las por cin co
mi nu tos.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil, par ti -
cu lar men te a Ba hia, per deu on tem o ex-Se na dor Jo-
sap hat Ma ri nho, ju ris ta, pro fes sor, con fe ren cis ta, po lí -
ti co, aos 86 anos. Ain da há pou co, até ja ne i ro de
1999, Jo sap hat es ta va nes ta Casa, onde a sua voz foi
sem pre ou vi da com res pe i to e com aten ção, não ape-
nas pe los seus co nhe ci men tos ju rí di cos, mas, so bre -
tu do, pela sua au to ri da de mo ral. Aliás, es te ve nes ta
Casa em dois mo men tos, em duas dé ca das dis tin tas,
em dois pe río dos po lí ti cos bas tan te di fe ren tes. A pri-
me i ra vez foi na dé ca da de 60, de 1963 a 1971, e a se-
gun da, de 1991 a 1999.

A sua vida pú bli ca co me çou como De pu ta do na
Assem bléia Cons ti tu in te Esta du al na Ba hia, em 1947.
Foi, ou tra vez, De pu ta do Esta du al. Foi Se cre tá rio de
Esta do da Jus ti ça e da Fa zen da. Foi Pre si den te do
Con se lho Na ci o nal de Pe tró leo, onde sem pre mar cou
po si ção mu i to cla ra de de fe sa dos in te res ses na ci o -
na is na bus ca da au to no mia na pro du ção de pe tró leo.

No Se na do Fe de ral, teve des ta ca da atu a ção, na
se gun da par te da sua úl ti ma Le gis la tu ra, como Re la -
tor do Có di go Ci vil, pro je to que va ga va pe las ga ve tas
do Con gres so Na ci o nal. Cou be a ele revê-lo e levá-lo
à vo ta ção. Com a sua au to ri da de, com o seu co nhe ci -
men to de ca u sa, cri ou con di ções para que o Con gres -
so Na ci o nal apro vas se esse Có di go, que ele acre di ta -
va ser o úl ti mo pro je to de có di go a ser vo ta do. Enten-
dia que a par tir de ago ra, com a di nâ mi ca que o mun-
do tem tido e as ino va ções que têm sido vi ven ci a das
por to dos nós, a ten dên cia se ria fa zer leis es pe ci a is
so bre te mas es pe cí fi cos. Essa sua con tri bu i ção foi
mar can te.

Como pro fes sor, foi ca te drá ti co de Di re i to Cons-
ti tu ci o nal e li vre do cen te na Fa cul da de de Di re i to da
Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia, da qual se tor nou pro-
fes sor emé ri to. Não tive opor tu ni da de de ser alu no
dele, pois quan do cur sei a fa cul da de, S. Exª es ta va li-

cen ci a do exer cen do, nes ta Casa, seu pri me i ro man-
da to. Tive a hon ra, mais tar de, de ser seu com pa nhe i -
ro de Ban ca da como re pre sen tan te da Ba hia nes ta
Casa.

Foi tam bém pro fes sor emé ri to da Uni ver si da de
de Bra sí lia e ain da ago ra di ri gia uma fa cul da de de Di-
re i to nes ta Ca pi tal. Como ju ris ta, teve mu i tas obras
pu bli ca das, com des ta que para O Esta do e a Edu ca -
ção, de 1946; Di re i to de Re vo lu ção, de 1953; Po de -
res Re ma nes cen tes na Fe de ra ção Bra si le i ra, de
1954, e Edu ca ção, Di re i to e Eco no mia, de 1956,
en tre ou tras. 

Con cor do ple na men te com a su ges tão do Se-
na dor Ber nar do Ca bral, da qual nós, ba i a nos, só te-
mos que nos or gu lhar, de que ve nha a ser atri bu í do o
nome de Jo sap hat Ma ri nho à sala da Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e Ci da da nia des ta Casa.

Tra go aqui nes ta hora a pa la vra da Ban ca da da
Ba hia, fa lan do em meu pró prio nome, em nome dos
Se na do res Pa u lo Sou to e Anto nio Car los Ju ni or e
tam bém do ex-Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
que foi res ga tá-lo como can di da to ao Go ver no da Ba-
hia, em 1986.

A Ba hia cer ta men te per deu mu i to por não tê-lo
es co lhi do na que la oca sião para seu Go ver na dor, mas
o man dou no va men te ao Se na do em 1991.

Ain da nes te fi nal de se ma na, os jor na is Cor re io
Bra zi li en se e A Tar de, pu bli ca vam mais um dos seus
ar ti gos se ma na is. Ago ra, se re fe ria ele à Con fe rên cia
da ONU so bre o fi nan ci a men to do de sen vol vi men to,
re a li za da em Mon ter rey, no Mé xi co, e cri ti ca va a pos-
tu ra dos lí de res mun di a is de hoje que não es tão ten do 
a sen si bi li da de ne ces sá ria para pro mo ver, nes te
mun do glo ba li za do, eqüi da de tam bém em âm bi to in-
ter na ci o nal. Diz Jo sap hat Ma ri nho, em ar ti go, o qual
peço seja con si de ra do par te in te gran te des te meu
pro nun ci a men to, que “na me di da em que a dis tri bu i -
ção das ri que zas a to dos fa vo re ce, di mi nui pelo me-
nos o es ta do de mi sé ria“. Essa é a ma ni fes ta ção cla ra 
da qui lo que foi sem pre a sua di re triz, uma pre o cu pa -
ção so ci al, uma pre o cu pa ção com o de sen vol vi men to 
de mo crá ti co mais har mô ni co, uma pre o cu pa ção com
um mun do e um país mais jus to para to dos.

Assim era Jo sap hat Ma ri nho.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR WALDECK ORNELAS EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

Inse ri do nos ter mos do art. 210 do Re-
gi men to Inter no.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re quião por cin co
mi nu tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mu i to mais do que
cin co mi nu tos me re ce ria o Se na dor Jo sap hat Ma ri -
nho des te ora dor nes ta tri bu na, mas pre ten do, em
tem po mu i to me nor, re su mir o que pen so e o que sin to 
no mo men to do fa le ci men to des se ve lho ami go e
gran de com pa nhe i ro, des se na ci o na lis ta com for tes
tin tas so ci a lis tas no PFL da Ba hia, des se ex cep ci o nal
Se na dor, sem pre elo gi a do e res pe i ta do, po rém, nes te 
mo men to tris te da his tó ria bra si le i ra, mu i to ra ra men te
se gui do. 

Tal vez a co in ci dên cia dos meus vo tos no ple ná -
rio e das mi nhas po si ções com os vo tos e as po si ções 
do Se na dor Jo sap hat Ma ri nho te nha sido uma ocor-
rên cia sin gu lar. Mais do que um nome a uma sala há
um pre i to de res pe i to. 

O vá cuo ca u sa do no Bra sil pela au sên cia do Se-
na dor no ple ná rio do Se na do, nas le tras ju rí di cas e na
po lí ti ca bra si le i ra deve ser pre en chi do pe las no vas
ge ra ções. Sou mu i to ruim para pro fe rir esse tipo de
dis cur so, por que a emo ção em ba ra ça o meu pen sa -
men to e di fi cul ta a mi nha ex pres são.

Jo sap hat Ma ri nho foi o Re la tor do Có di go Ci vil.
Na que la oca sião, a re la to ria era do PMDB, e eu era o
Re la tor in di ca do. Entre tan to, tive a sen si bi li da de, a in-
te li gên cia e a de cên cia de abrir mão des sa re la to ria e
su ge ri o nome do Se na dor Jo sap hat Ma ri nho, que foi
in di ca do Re la tor do Có di go Ci vil pela to ta li da de dos
mem bros da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci-
da da nia. O Se na dor Jo sap hat Ma ri nho ho me na ge -
ou-me, re ser van do-me a re la to ria do Li vro das Co i -
sas, do Di re i to de Pro pri e da de, ta re fa que, sob seu
co man do, exe cu tei, as ses so ra do por um bri lhan te
gru po de ju ris tas pa ra na en ses.

Ho me na gem ma i or que po de mos pres tar a Jo-
sap hat Ma ri nho, a par tir des te mo men to, é re fle tir so-
bre as suas po si ções, o seu amor ao Bra sil, o seu res-
pe i to ao di re i to, à ban de i ra e aos in te res ses na ci o na is.

Além da ho me na gem for mal que lhe ofe re ce re -
mos, dan do à sala da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus-
ti ça e Ci da da nia o seu nome, que pas se a re fle tir o
Se na do Fe de ral so bre o seu exem plo, que, sem a me-
nor som bra de dú vi da, se se gui do, cons tru i rá um Bra-
sil mu i to me lhor do que este em que hoje vi ve mos.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Na bor Jú ni or.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Para en-
ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se-
na do res, a no tí cia do fa le ci men to do ex-Se na dor Jo-
sap hat Ma ri nho, ocor ri do no úl ti mo dia 30 de mar ço,
ca u sou-nos a mais pro fun da tris te za, por que sem pre
vi mos, em sua pes soa, al guém cuja con du ta – re ti lí -
nea, in va ri a vel men te de di ca da à ca u sa pú bli ca e mo-
vi da pelo amor à de mo cra cia e à li ber da de – ser via de
exem plo para to dos os que com ele con vi ve ram no re-
cin to do Con gres so Na ci o nal e nas clas ses de Di re i to
da UnB, onde le ci o na va, ou pri va ram da sua ami za de
pes so al.

Pou cos ho mens de i xa ram mar cas tão pro fun -
das de sua pas sa gem por esta Casa. Jo sap hat Ma ri -
nho foi um dos me lho res pa res, em to dos os tem pos,
no Se na do da Re pú bli ca, por que, sen do um de mo -
cra ta au tên ti co, era um ho mem co e ren te com as suas
idéi as e se pre o cu pa va com os as pec tos so ci a is da
so ci e da de. 

Foi ao par ti ci par de uma con ven ção na ci o nal do
MDB, em 1967, que tive o pri vi lé gio de co nhe cer o Se-
na dor Jo sap hat Ma ri nho. Eu, en tão De pu ta do Esta du -
al; ele, já con sa gra do como ju ris ta e par la men tar fe-
de ral, par ti ci pan do des ta ca da men te dos tra ba lhos de
ela bo ra ção, en ca mi nha men to e apro va ção do es ta tu -
to do nos so Par ti do, cri a do a par tir do ato de for ça que
dis sol veu os an ti gos grê mi os po lí ti cos, an te ri o res ao
mo vi men to mi li tar de 1964.

Re cor do-me tam bém de que era um ho mem
pon de ra do, apa zi gua dor. Na que la con ven ção, hou ve
um atri to mu i to sé rio, en vol ven do um Se na dor por Ala-
go as, Sil ves tre Pé ri cles de Goés Mon te i ro, e o De pu ta -
do Oséas Car do so, do mes mo Esta do, rixa que tra zia,
até mes mo, ame a ças de mor te. Jo sap hat en vi dou to-
dos os es for ços para evi tar que se con su mas se o en-
con tro da que les dois par la men ta res, um Se na dor, ou-
tro De pu ta do Fe de ral, e, des ta for ma, im pe diu uma tra-
gé dia que po de ria ter con se qüên ci as te ne bro sas.

Era, como se vê, al guém em pe nha do na paz e
na con cór dia, que de i xou uma lar ga fo lha de ser vi ços
pres ta dos ao nos so País. Suas imen sas vir tu des de
ci da dão se re fle ti ram na bi o gra fia de ho mem pú bli co,
como Se cre tá rio de Esta do de dois Go ver na do res da
Ba hia, Otá vio Man ga be i ra e Ju ra ci Ma ga lhães; De pu -
ta do Cons ti tu in te, na Assem bléia Le gis la ti va da Ba-
hia, após a re de mo cra ti za ção do País, em 1945,
quan do exer ceu pela pri me i ra vez um man da to ele ti -
vo. Pos te ri or men te, con cor reu ao Go ver no da Ba hia.
Não con se guiu lo grar su ces so na que la dis pu ta, mas,
em 1962, foi ele i to Se na dor. Con clu iu o seu man da to
em 1971 e, no va men te, con cor reu ao Go ver no da Ba-
hia, con fron tan do ou tro gran de ci da dão, Wal dir Pi res,
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que sa grou-se vi to ri o so. Mas com o re co nhe ci men to
do povo ba i a no, Jo sap hat Ma ri nho foi re con du zi do ao
Se na do da Re pú bli ca, nas ele i ções de 1990, as su -
min do o man da to em 1991 e o con clu in do em 1999.

A gran de za da tra je tó ria do in sig ne tri bu no, ju ris -
ta e re pre sen tan te da Ba hia, co mo ve, até hoje, quem
par ti ci pou de sua ses são de des pe di da nes ta Casa.
Eu me re cor do da que le dia, em que ocu pou a tri bu na
em fren te à que me en con tro, em uma lon ga e ca lo ro -
sa fes ta de con gra tu la ções, de re co nhe ci men to do
seu va lor, da sua de di ca ção, da sua ho nes ti da de para
com o Con gres so Na ci o nal.

Por tan to, em nome do Par ti do do Mo vi men to
De mo crá ti co Bra si le i ro, e pos su í do da ma i or emo ção,
Sr. Pre si den te, en ca mi nho fa vo ra vel men te à apro va -
ção do re que ri men to de con do lên ci as ao Go ver no e
ao povo da Ba hia, à fa mí lia en lu ta da e a to dos aque-
les que cons ti tu íam o cír cu lo de ami za des cul ti va do
por Jo sap hat Ma ri nho, em sua lon ga e pro fí cua pas-
sa gem pela His tó ria do Bra sil, que ele tan to en gran -
de ceu com ta len to, com dig ni da de, com ab so lu ta co e -
rên cia, fiel aos me lho res va lo res éti cos, mo ra is e de-
mo crá ti cos.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção, ao úl ti mo
ora dor ins cri to, Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Para en-
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu não po de ria me
fur tar a tam bém com pa re cer à tri bu na e pres tar uma
ho me na gem ao Se na dor Jo sap hat Ma ri nho. Ago ra
mes mo, o Se na dor Wal deck Orne las lem bra va que o
Se na dor Jo sap hat Ma ri nho cum priu dois man da tos
de De pu ta do Esta du al e dois man da tos de Se na dor.
Nes ta Casa, em que te mos a opor tu ni da de de re ve -
ren ci ar a me mó ria de Rui Bar bo sa como nos so pa tro -
no, de se jo tam bém re gis trar o meu pe sar, mes mo
sen do mais novo e não ten do con vi vi do com Jo sap hat 
Ma ri nho, mas com Se na do res que, com seus dis cur -
sos, em pol gam o Bra sil, to das as tar des, pela TV Se-
na do, como os Se na do res Ber nar do Ca bral, Ro ber to
Re quião e Pe dro Si mon, que re gis tra ram suas ho me -
na gens a esse gran de bra si le i ro, esse bom ba i a no,
gran de po lí ti co e gran de ho mem pú bli co da Ba hia,
que teve a hon ra de per ten cer por dois man da tos a
esta Casa e de ha ver es co lhi do Bra sí lia como sua
mo ra dia e de sua fa mí lia.

Não pos so tam bém de i xar de re gis trar a ho me -
na gem do Se na dor Na bor Jú ni or, quan do lem bra que
o Se na dor Jo sap hat Ma ri nho trou xe para esta Casa o

Có di go de Pro ces so Ci vil. Foi um pro je to que, como
dis se o Se na dor Pe dro Si mon, não che gou nem a ser
emen da do; pas sou por to das as Co mis sões e foi
apro va do por una ni mi da de em ple ná rio, ten do como
Re la tor o Se na dor Jo sap hat Ma ri nho.

Como ju ris ta, de i xou aqui tam bém seus tra ba -
lhos e suas te ses. Gran des pa re ce res ju rí di cos en-
con tram-se re gis tra dos nes ta Casa e ser vem à con-
sul ta, prin ci pal men te, da que les mais jo vens, que en-
tram na vida do Di re i to, do co nhe ci men to ju rí di co, e
pos sam tê-lo como re fe rên cia.

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, de i xo ape nas a men sa gem de que os pre cur -
so res da nos sa tra di ção têm tam bém o re co nhe ci -
men to des sa nova ge ra ção, que tem a hon ra de per-
ten cer a esta Casa.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa

se as so cia às ho me na gens – in su fi ci en tes, em bo ra
ago ra pres ta das à me mó ria do no tá vel Se na dor Jo-
sap hat Ma ri nho –, que não se en cer ram aqui, mas
que se des do bra rão em ou tras opor tu ni da des, con for -
me pre co ni zam os re que ri men tos aqui en ca mi nha -
dos.

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

É lido o se guin te:
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os re-
que ri men tos li dos vão à pu bli ca ção e se rão vo ta dos
opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas da União, os
se guin tes Avi sos:

– Nº 22, de 2002 (nº 431/2002, na ori gem), de
18 de mar ço úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 77, de 2002-TCU (2ª Câ ma ra), bem como dos res-
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre
au di to ria re a li za da em en ti da des do Go ver no do Dis-
tri to Fe de ral, com o ob je ti vo de fis ca li zar a apli ca ção
de re cur sos trans fe ri dos por ór gãos da Pre si dên cia
da Re pú bli ca e do Mi nis té rio do Espor te e Tu ris mo,
por meio de con vê ni os, acor dos, ajus tes ou ou tros
ins tru men tos con gê ne res (TC 015.728/2001-4); e

– Nº 23, de 2002 (nº 536/2002, na ori gem), de
21 de mar ço úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 87, de 2002-TCU (2ª Câ ma ra), bem como dos res-
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre
au di to ria re a li za da no Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho –
14ª Re gião, no pe río do de 10 a 28/09/2001, na área
ad mi nis tra ti va (TC 011.833/2001-1).

As ma té ri as vão à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu a Men sa gem nº 98, de 2002 (nº
191/2002, na ori gem), de 26 de mar ço úl ti mo, pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art.
52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta seja au-
to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter -
no, no va lor to tal equi va len te a trin ta mi lhões de dó la -
res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal, com
ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, en tre o
Ban co do Nor des te do Bra sil S/A – BNB e o Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID, des ti na da
a fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro gra ma de Cré di to Pro-
du ti vo Po pu lar para o Nor des te – Cre di a mi go.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se-
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 27 de mar-
ço de 2002 e pu bli cou no dia 28 do mes mo mês e ano,
a Me di da Pro vi só ria nº 35, que ”Dis põe so bre o sa lá -
rio mí ni mo a par tir de 1º de abril de 2002, e dá ou tras
pro vi dên ci as“.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, e da Re so lu ção nº 2/2000-CN, fica as sim
cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in cum bi da de emi tir pa-
re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PMDB

Re nan Ca lhe i ros Gil vam Bor ges
Na bor Jú ni or Ju vên cio da Fon se ca

PFL

José Agri pi no Ro meu Tuma
Fran ce li no Pe re i ra Le o mar Qu in ta ni lha

Blo co (PSDB/PPB)

Ge ral do Melo Fre i tas Neto

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PPS)

Edu ar do Su plicy Emi lia Fer nan des

PSB

Ade mir Andra de Pa u lo Har tung

*PTB

Car los Pa tro cí nio Arlin do Por to

De pu ta dos

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Ino cên cio Oli ve i ra Abe lar do Lu pi on

PSDB

Ju tahy Ju ni or Cus to dio Mat tos

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Albé ri co Fi lho

PT

João Pa u lo Adão Pret to

PPB

Odel mo Leão Ger son Pe res

PTB

Ro ber to Jef fer son Fer nan do Gon çal ves

Blo co (PDT/PPS)

João Herr mann Neto Alceu Col la res

*Blo co (PSB/PC do B)

Ha rol do Lima José Anto nio Alme i da

De acor do com as nor mas es ta be le ci das por
esta Pre si dên cia, na ses são con jun ta re a li za da no
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dia 2 de ou tu bro de 2001, fica es ta be le ci do o se-
guin te ca len dá rio para a tra mi ta ção da ma té ria:

–  Pu bli ca ção no DO: 28-3-2002

–  De sig na ção Co mis são: 1º-4-2002(SF)

–  Insta la ção da Co mis são: 2-4-2002

–  Emen das: até 2-4-2002 (6º dia da pu bli ca ção)

–  Pra zo fi nal na Co mis são: 28-3-2002 a
10-4-2002(14º dia)

–  Re mes sa do pro ces so à CD: 10-4-2002

–  Pra zo na CD: de 11-4-2002 a 24-4-2002(15º
ao 28º dia)

–  Re ce bi men to pre vis to no SF: 24-4-2002

–  Pra zo no SF: de 25-4-2002 a 8-5-2002 (42º
dia)

–  Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 8-5-2002

–  Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do
SF, pela CD:

 de 9-5 a 11-5-2002 (43º ao 45º dia)

–  Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a
par tir de:

 12-5-2002 (46º dia)

* De sig na ções fe i tas nos ter mos da Re da ção nº
2, de 2000 – CN

–  Pra zo fi nal no Con gres so: 26-5-2002 **(60 dias)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Será fe i -
ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu ta dos.

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

É lido o se guin te:

OF. Nº CE/14/2002

Bra sí lia, 26 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,

Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis são
apro vou, em re u nião re a li za da no dia de hoje, Pro je to de
Lei do Se na do nº 16 de 2002, de Sua Exce lên cia o Se-
nhor Se na dor Ma u ro Mi ran da que, ”De no mi na ”Vi a du to
Se na dor Ta ci a no Go mes de Mel lo“, o vi a du to lo ca li za do
no Km 617 da ro do via BR-153, no Mu ni cí pio de Mor ri -
nhos, Esta do de Go iás.“

Aten ci o sa men te – Ri car do San tos, Pre si den te
da Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com re-
fe rên cia ao ex pe di en te lido, a Pre si dên cia co mu ni ca

ao Ple ná rio que, nos ter mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do
Re gi men to Inter no, fica aber to o pra zo de cin co dias
úte is para in ter po si ção de re cur so, por um dé ci mo da
com po si ção da Casa, para que o Pro je to de Lei do
Se na do nº 16, de 2002,cujo o pa re cer foi lido an te ri or -
men te, seja apre ci a do pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora-
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias. (Pa-
u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti, por 20 mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o re cru des ci men to de prá ti cas pro te -
ci o nis tas, im pos tas prin ci pal men te pe los pa í ses ri cos
em suas re la ções co mer ci a is com na ções pe ri fé ri cas,
tem de mons tra do, so be ja men te, que a ir re sis tí vel e
gla mou ro sa glo ba li za ção eco nô mi ca tem sido usa da
como via de mão úni ca. De fato, tem ser vi do para em-
po bre cer ain da mais os pa í ses po bres, en quan to con-
cen tra a ri que za nas na ções in dus tri a li za das.

O co mér cio in ter na ci o nal, as sim ana li sa do, não
mu dou em nada sua es sên cia, mas ape nas sua es tra -
té gia: em vez de ta ri fas de im por ta ção, bar re i ras
não-ta ri fá ri as, como sub sí di os, es ta be le ci men to de
co tas, de nún ci as de dum ping e ado ção de nor mas fi-
tos sa ni tá ri as fre qüen te men te sus pe i tas.

Lem bre-se, a pro pó si to, des sa úl ti ma al ter na ti -
va, a de ci são do go ver no ca na den se de sus pen der as
im por ta ções de car ne bo vi na bra si le i ra, ale gan do
sus pe i ta de con ta mi na ção pela do en ça da ”vaca lou-
ca“. Com o tem po, fi cou pro va do que a me di da nada
mais era do que uma re ta li a ção mo ti va da pela con-
cor rên cia en tre a bra si le i ra Embra er e a ca na den se
Bom bar di er, no mer ca do ae ro náu ti co.

O jor nal Fo lha de S.Pa u lo, no úl ti mo dia 10,
trou xe in te res san te re por ta gem a res pe i to da for ma
como vêm ocor ren do es sas pres sões no co mér cio in-
ter na ci o nal. A ma té ria, in ti tu la da ”Pro te ci o nis mo dis-
far ça do cres ce aos pou cos“, cha ma a aten ção para
as di fi cul da des que o Bra sil vem en fren tan do nes sa
área, uma vez que es sas bar re i ra afe tam dras ti ca -
men te as ven das dos pro du tos mais com pe ti ti vos no
mer ca do ex ter no – aço, cal ça dos, ar ti gos têx te is, car-
ne e pro du tos agrí co las em ge ral, com des ta que para
o suco de la ran ja, o café, o açú car e a soja.

A mais re cen te des sas me di das, com gra ve im-
pac to nas ex por ta ções bra si le i ras, foi a so bre ta xa, de
até 30%, anun ci a da pelo Pre si den te Ge or ge W. Bush,
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para a im por ta ção do aço. Essa de ci são, que pro vo -
cou pro tes tos não só do Bra sil, mas de toda a co mu ni -
da de ex por ta do ra de aço, no ta da men te o Ja pão, a
Chi na e os pa í ses da União Eu ro péia, teve como ob-
je ti vo pro te ger os in te res ses da in dús tria si de rúr gi ca
ame ri ca na, to tal men te ob so le ta e de ca den te. Afi nal, o
aço bra si le i ro – o mais com pe ti ti vo do mun do – che ga
aos Esta dos Uni dos por US$130 a to ne la da, en quan -
to as pla cas pro du zi das lá saem por mais de US$200.

O que se de pre en de numa si tu a ção como essa,
Srªs e Srs. Se na do res, é que os Esta dos Uni dos e de-
ma is pa í ses ri cos que rem ta ri fas ba i xas para ex por tar 
seus pro du tos, mas não ofe re cem a mes ma re ci pro ci -
da de. Le van ta men to fe i to pela Se cre ta ria de Co mér -
cio Exte ri or, e di vul ga do na ma té ria já ci ta da da Fo lha 
de S.Pa u lo, re ve la que ”60% dos pro du tos ex por ta -
dos pelo Bra sil são afe ta dos de al gu ma ma ne i ra por
me di das res tri ti vas do mer ca do nor te-ame ri ca no“.

O pe rió di co pa u lis ta no, sa li en tan do que os Esta-
dos Uni dos e a União Eu ro péia res pon dem por qua se
50% das ex por ta ções bra si le i ras, lis ta, além da ques-
tão do aço, al gu mas bar re i ras que nos têm sido im-
pos tas, como o sub sí dio à soja, o qual, so men te no
ano pas sa do, le vou o Bra sil a per der US$1 bi lhão,
con for me cál cu lo da Con fe de ra ção Bra si le i ra de Agri-
cul tu ra.

Aqui, Sr. Pre si den te, é opor tu no lem brar re cen te 
ma té ria edi ta da no Jor nal Na ci o nal, da Rede Glo bo
de Te le vi são, que in for mou exis tir uma ONG ca na -
den se, pa re ce-me que com sede nos Esta dos Uni dos
e cujo nome é Fo cus, a qual es ta ria pro cu ran do pa-
gar, se gun do a re por ta gem, os pro du to res de soja do
Bra sil para não plan ta rem, para não pro du zi rem.
Então, veja que há um ver da de i ro ata que ao nos so
País, de ma ne i ra du pla nes se caso: de um lado, a so-
bre ta xa de pro du tos e, de ou tro, o de se jo de que os
pró pri os pro du to res não pro du zam.

Ou tra me di da ame ri ca na que pre ju di cou as ex-
por ta ções bra si le i ras foi o es ta be le ci men to de co tas
para a im por ta ção do açú car, pro du to, aliás, que o
Bra sil po de ria co lo car em gran de quan ti da de no mer-
ca do ex ter no, mas que so fre res tri ções tam bém da
União Eu ro péia. O açú car bra si le i ro po de ria ser co-
mer ci a li za do a US$170 a to ne la da, mas seu pre ço de
re fe rên cia para en tra da na União Eu ro péia é de
US$700, que é quan to cus ta a to ne la da do açú car de
be ter ra ba lá pro du zi do.

O Ja pão, igual men te, im plan tou em 1999 um
sis te ma de cota ta ri fá ria para im por ta ção de ar roz
que pre ju di cou sen si vel men te nos sas ven das na que -
le mer ca do; ao mes mo tem po, tem au men ta do a pro-
te ção dos pro du tos de ma i or va lor agre ga do, afe tan do 
nos sas ven das de óleo de soja, café tor ra do, cal ça dos 
e ci gar ros. Me di das idên ti cas vêm sen do to ma das
pela União Eu ro péia, o que nos im põe uma tris te con-
di ção de país emi nen te men te ex por ta dor de bens pri-
má ri os.

É evi den te, Srªs e Srs. Se na do res, que no co-
mér cio, e es pe ci al men te no com pe ti ti vo co mér cio in-
ter na ci o nal, não há lu gar para com pa i xão nem para
so li da ri e da de. Essas prá ti cas pro te ci o nis tas de mons -
tram cla ra men te que os pa í ses ri cos fa zem um dis cur -
so de re du ção das bar re i ras co mer ci a is, mas ado tam
ou tra prá ti ca.

O Bra sil, que tem uma par ti ci pa ção de ape nas
1% no vo lu me do co mér cio mun di al, pre ci sa não ape-
nas au men tar sua com pe ti ti vi da de, mas tam bém ado-
tar uma pos tu ra mais agres si va no co mér cio in ter na -
ci o nal, in clu si ve ape lan do, fre qüen te men te, à Orga ni -
za ção Mun di al do Co mér cio (OMC) na de fe sa dos
seus di re i tos.

A Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra es ti ma
que as me di das pro te ci o nis tas dos pa í ses ri cos – que
con ce de ram sub sí di os de US$324 bi lhões por ano,
en tre 1998 e 2000 – oca si o na ram pre ju í zo de US$5
bi lhões na pa u ta de ex por ta ção dos pro du tos agrí co -
las bra si le i ros.

Por tan to, em vez de la men tar as ati tu des dos
pa í ses ri cos, que po dem in vi a bi li zar o de sen vol vi men -
to das na ções pe ri fé ri cas, pre ci sa mos apren der a ne-
go ci ar de for ma mais ”dura“, para que a aber tu ra eco-
nô mi ca pas se a re pre sen tar uma via de mão du pla.
Pre ci sa mos de nun ci ar com mais fre qüên cia, na
OMC, as bar re i ras não ta ri fá ri as, ain da que sua com-
pro va ção seja uma di fí cil ta re fa por for ça de as pec tos
sub je ti vos, con for me es cla re ce José Au gus to de Cas-
tro, Di re tor da Asso ci a ção de Co mér cio Exte ri or.

Além dis so, Sr. Pre si den te, é pre ci so que o Bra-
sil sa i ba ti rar pro ve i to da con jun tu ra in ter na ci o nal. A
so bre ta xa im pos ta à im por ta ção do aço, nos Esta dos
Uni dos, é um bom exem plo. A Rús sia, tra di ci o nal, ex-
por ta dor do pro du to, em re pre sá lia, im pôs um bo i co te
à im por ta ção do fran go ame ri ca no, e as sim abriu um
am plo mer ca do para avi cul tu ra bra si le i ra.
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A mes ma ati tu de de ve mos ter em re la ção à nos-
sa in ser ção em mer ca dos co muns. Re fi ro-me, como
se per ce be, à for ma ção da Alca – as sun to que te nho
abor da do com cer ta pe ri o di ci da de des ta tri bu na. Nos-
sa par ti ci pa ção na Área de Li vre Co mér cio das Amé-
ri cas não pode ocor rer sem a ado ção de al guns cu i -
da dos e de sal va guar das. Pri me i ra men te, pre ci sa mos 
aten tar para a enor me dis pa ri da de en tre o Pro du to
Inter no Bru to dos Esta dos Uni dos e o nos so. Além
dis so, pre ci sa mos ter ga ran ti as de que não fa re mos o
pa pel de me ros im por ta do res, agra van do o de se qui lí -
brio da ba lan ça co mer ci al. Para isso é pre ci so re mo -
ver as bar re i ras não ta ri fá ri as im pos tas aos pro du tos
nos qua is te mos ma i or com pe ti ti vi da de, como, por
exem plo, os agrí co las. Enfim, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o Bra sil pre ci sa e deve in cre men tar o
seu co mér cio ex te ri or, aten tan do, po rém, para a ar-
ma di lha dos pa í ses in dus tri a li za dos que ado tam prá-
ti cas co mer ci a is an ti gas en quan to pre gam dis cur sos
mo der nos. 

Por isso cha mo a aten ção da Casa e do Po der
Exe cu ti vo para a ne ces si da de de uma mu dan ça de
pos tu ra da nos sa po lí ti ca co mer ci al ex te ri or.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re-

quião por vin te 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.) –
Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, re ce bi um tex to da
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, mais pre ci sa men te
do Con se lho Fe de ral da Ordem, va za do nos se guin -
tes ter mos: 

Exce len tís si mo Sr. Se na dor.
Restrição por Lei ao cabimento de

Recurso Especial para o STJ. possibilidade
de o Regimento Interno do Tribunal dizer em
que casos não cabe Recurso –
Inadequação da Proposta.

Tex to con trá rio à emen da 98, apro va da 
por es cas sa ma i o ria na Co mis são de Cons-
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do.

Te nho pro fun do in te res se pela dis cus são des ta 
ma té ria, por que o dis po si ti vo em con trá rio à opi nião
do Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Se na dor Ber nar do Ca bral, foi apro va do 
numa re u nião da Co mis são. E já so fri o peso da má
von ta de do Po der Ju di ciá rio para co mi go, pois,

quan do Go ver na dor do Pa ra ná, eu me re cu sei a dar
um au men to in de vi do es ta be le ci do pelo ór gão su pe -
ri or da ma gis tra tu ra sem a apro va ção do Le gis la ti vo
e a san ção do Go ver na dor. A par tir daí tive mais de
qua ren ta pro ces sos jul ga dos em que fui con de na do
pela Jus ti ça pa ra na en se – hoje não te nho mais ne-
nhum, por que to dos fo ram li qui da dos nos Tri bu na is
su pe ri o res. Daí se con so li dou a mi nha vi são de que
o dis tan ci a men to da Jus ti ça de Bra sí lia dos as pec -
tos pro vin ci a is dos Esta dos, da po lí ti ca cor po ra ti va e
cor ri que i ra tra va da nos Esta dos com a par ti ci pa ção
do Ju di ciá rio, esse dis tan ci a men to dos Tri bu na is su-
pe ri o res era ex tre ma men te sa u dá vel e útil para a
apli ca ção do di re i to e a con so li da ção do es ta do de
di re i to no Bra sil.

Pre ten do tra zer a V. Exas o tex to do Con se lho
Fe de ral da Ordem, tex to con trá rio à Emen da nº 98,
apro va da por es cas sa ma i o ria na Co mis são de Cons-
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral:

Em 1977, a Emen da nº 7 con fe riu ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral o po der de, em
seu Re gi men to Inter no, de li be rar em que
ca sos não ca be ria o re cur so ex tra or di ná rio.
Esta va cri a da a ar güi ção de re le vân cia. Te o -
ri ca men te, o re cor ren te de ve ria, em ca pí tu lo 
do seu re cur so, de mons trar que os te mas
de ba ti dos na ca u sa apre sen ta vam re le vân -
cia na ci o nal que in di cas se a ne ces si da de de
ma ni fes ta ção do STF. Na prá ti ca, a ar güi ção 
de re le vân cia sim ples men te im pe diu o aces-
so dos ju ris di ci o na dos ao Su pre mo. 

De cada cem (100) ar güi ções, uma (01), quan do 
mu i to, era aco lhi da. Pra ti ca men te, por tan to, de i xou de
exis tir o re cur so ex tra or di ná rio. 

Ocor re que o Bra sil é um País onde há
pre do mi nân cia do di re i to fe de ral. Há, ne ces -
sa ri a men te, de ha ver um Tri bu nal na ci o nal,
com com pe tên cia para jul gar re cur sos ori un -
dos dos tri bu na is es ta du a is e re gi o na is. Tal
re cur so será ca bí vel toda vez que a lei fe de -
ral ti ver sido vi o la da pe las Cor tes lo ca is. A
ser de ou tro modo, não ha ve ria uni da de do
Di re i to Fe de ral. A le gis la ção so bre o Impos-
to de Ren da, por exem plo, se ria in ter pre ta da 
de um modo no Rio de Ja ne i ro e de ou tro,
com ple ta men te di ver so, em Mi nas Ge ra is. O
pró prio Di re i to Pe nal não te ria ho mo ge ne i -
da de.

Além dis so, in fe liz men te, tem ha vi do
no tí cia de cor rup ção e fal ta de éti ca nos tri-
bu na is es ta du a is. Estão su je i tos às pres-
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sões lo ca is e, não ra ras ve zes, de ci dem em
des con for mi da de com o Di re i to. Re co men -
da-se, tam bém por isso, a exis tên cia de um
Tri bu nal na ci o nal. 

A ar güi ção de re le vân cia...

Sr. Pre si den te, como es cla re ci, no iní cio de mi-
nha in ter ven ção, es tou a ler um do cu men to da
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil.

”A ar güi ção de re le vân cia foi usa da por
mais de uma dé ca da no âm bi to do STF. Pro-
vou-se, ape nas, que a con ces são de po der
aos Mi nis tros para di ze rem, sub je ti va men te,
o que de se jam jul gar não en se ja bons re sul -
ta dos. Na ver da de, após al guns anos, o cla-
mor na ci o nal ge ra do em ra zão da res tri ção
ca u sa da pela ar güi ção de re le vân cia foi tão
gran de que o Cons ti tu in te de 1988 re sol veu
cri ar o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, o STJ. A
esse novo Tri bu nal cou be par te da com pe -
tên cia an tes ou tor ga da ao Su pre mo: jul gar
os re cur sos onde se pre ten de de mons trar a
vi o lên cia à lei fe de ral. Afas tou-se do Tex to
Cons ti tu ci o nal a pre vi são de ins tru men tos
como a ar güi ção de re le vân cia. Com efe i to,
não fa ria sen ti do al gum cri ar um tri bu nal
para jul gar o que o STF não jul ga va e
dotá-lo do mes mo ins tru men to que acar re -
tou a fal ta de jul ga men tos.

Ago ra, foi pro pos to atri bu ir ao Su pe ri or 
Tri bu nal de Jus ti ça o mes mo po der de, en-
quan to não for edi ta da uma lei res trin gin do
o ca bi men to de re cur sos es pe ci a is, o pró-
prio Tri bu nal di zer em que ca sos será, ou
não, ca bí vel o re cur so. A ma té ria não foi
apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos.

A Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça
do Se na do Fe de ral, po rém, apro vou, por
ma i o ria aper ta da, emen da nes se sen ti do.
Tal emen da, con tu do, é ina ce i tá vel. O Su pe -
ri or Tri bu nal de Jus ti ça tem, por fun ção pre-
cí pua, uni for mi zar o en ten di men to dos tri bu -
na is acer ca do di re i to fe de ral. Não pode a lei
res trin gir a es sas ou àque las hi pó te ses o
ca bi men to do re cur so es pe ci al, sob pena de
ser o di re i to fe de ral uni for me em al gu mas
ma té ri as e, em ou tras, não.

A pro pos ta de, en quan to não vier a lei,
o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça po der, em seu
Re gi men to Inter no, di zer em que ca u sas
não cabe o es pe ci al, não me re ce aco lhi da.

Se ria o mes mo que ad mi tir a re ins ti tu i ção
da ar güi ção de re le vân cia, ou re per cus são
ge ral, pois po de ri am os Mi nis tros, no Re gi -
men to Inter no, pro i bir o aces so ao Su pe ri -
or Tri bu nal de Jus ti ça de ma ne i ra dis cri -
ci o ná ria. Se ria con fe rir uma ver da de i ra car-
ta bran ca aos mi nis tros para que de ci dis -
sem o que iri am jul gar. 

Com todo o res pe i to, tra ta-se de um to-
tal con tra-sen so, não se nega a ne ces si da -
de de mu dan ças no Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça. Uma boa al ter na ti va é o au men to
do nú me ro de Mi nis tros, mu i to re du zi do
para as di men sões do País. Bas ta ver que a
Cor te de Cas sa ção da Itá lia, que tem fun-
ções mais sim ples que o STJ e se si tua em
País com po pu la ção mu i tís si mo in fe ri or à
nos sa, con ta hoje com cer ca de 400 (qua-
tro cen tos) ju í zes, en quan to aqui são ape nas 
33 (trin ta e três).

Há, na ver da de, mu i tas op ções a se-
rem es tu da das. O que não se pode é ace i tar 
que se con ce da aos Mi nis tros do Tri bu nal de
Jus ti ça po de res ab so lu tos, de ci din do, eles
pró pri os, o que vão jul gar. Re al men te, não é
pos sí vel que ci da dãos fi quem pri va dos do
aces so a um dos mais im por tan tes tri bu na is 
bra si le i ros.

Fi nal men te, não se deve es que cer
que, em bo ra o tema seja po lê mi co en tre os
ad vo ga dos, a Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça apro vou tam bém a sú mu la vin cu lan -
te para o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça.
Como mais de 85% da que le Tri bu nal se
re fe re a te mas de di re i to pú bli co es sen ci -
al men te re pe ti ti vos, a sú mu la vin cu lan te di-
mi nu i rá dras ti ca men te os efe i tos a se rem
jul ga dos.

Aqui faço um pa rên te se ao do cu men to do Con-
se lho Fe de ral da OAB. Acre di to que a sú mu la vin cu -
lan te é ou tra aber ra ção, pois cris ta li za o di re i to e im-
pe de a cri a ti vi da de dos ju í zes e dos Tri bu na is Infe ri -
o res. Bas ta ria que o STJ e o Su pre mo Tri bu nal Fe-
de ral su mu las sem para es ta be le cer uma vin cu la ção
ne ces sá ria sem cris ta li zar, sem en ges sar a cri a ti vi -
da de e o pro gres so do en ten di men to ju rí di co dos Tri-
bu na is e dos Ju í zes bra si le i ros.

Vol to ao tex to da OAB, se gun do Ru bens Apro-
ba to Ma cha do, Pre si den te Na ci o nal da OAB, que se
di ri ge a mim, ao en vi ar-me esta mis si va: .
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Assim, se a pre o cu pa ção é com o acú-
mu lo de ser vi ços na Cor te em ques tão, a
ver da de é que a sú mu la vin cu lan te já re sol -
ve in te i ra men te o pro ble ma. Fica cla ro, pois,
que a emen da apro va da na CCJ em ques-
tão, além de in con ve ni en te, é in te i ra men te
des ne ces sá ria.

Por es sas ra zões, Sr. Se na dor, ple i te ia
a OAB que V. Exª não apro ve o re fe ri do
tex to.

Estou de acor do com a OAB. A so lu ção para a
len ti dão do Po der Ju di ciá rio no Bra sil pas sa pelo au-
men to do nú me ro de ju í zes, e não deve pas sar nun-
ca pela su pres são de ins tân ci as, que ga ran tam à ci-
da da nia o di re i to aos re cur sos. Eu, prin ci pal men te,
te nho essa opi nião por que sou ví ti ma da má von ta -
de da Jus ti ça do meu Esta do. E não hou ves se os re-
cur sos pos sí ve is aos Tri bu na is Su pe ri o res, eu te ria
mais de trin ta con de na ções con so li da das na Jus ti ça 
do Pa ra ná que, por in ter mé dio dos re cur sos, fo ram
de mo li das, in va li da das e re for ma das pe los Tri bu na is 
Su pe ri o res. Re for ma do Ju di ciá rio, sim, sem su pres -
são dos di re i tos da ci da da nia.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de tra zer, nes te mo men -
to, a opi nião da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, que
co in ci de, de for ma ab so lu ta, com a mi nha opi nião so-
bre a ma té ria.

Mu i to obri ga do pelo tem po que me foi dis pen sa -
do por esta Pre si dên cia e pela opor tu ni da de de tra zer
este as sun to a de ba te no ple ná rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Re-
quião, 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. Mo za ril do Ca val can ti, 4º
Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Lind berg Cury.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – De cli no 
da pa la vra, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do, por tan to, a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins-
cri to, Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje, as sis -
ti mos, em to das as re des de te le vi são, em toda a
mí dia bra si le i ra, e, com cer te za, na mí dia in ter na ci o -
nal, a ques tão no Ori en te Mé dio.

Essa dis pu ta não terá fim se os pa í ses que
com põem a ONU, li de ra dos pe los Esta dos Uni dos,
pelo Pre si den te Ge or ge W. Bush, não con se gui rem,
en ca mi nhar uma pro pos ta para pa ci fi car ju de us e
ára bes.

Per gun ta-se qual será o fim da que le qua dro
que a te le vi são, prin ci pal men te, mos tra a todo mo-
men to: o cer co a Yas ser Ara fat, que está en cur ra la -
do em duas sa las. Aliás, já es te ve lá até um re pre -
sen tan te do Mo vi men to dos Tra ba lha do res Ru ra is
Sem-Ter ra, en tre gan do uma ban de i ra e sen do re ce -
bi do efu si va men te pelo lí der pa les ti no. As li de ran ças 
de Isra el con ti nu am o cer co. Fica a gran de dú vi da:
qual será o des fe cho e qua is re per cus sões in ter na -
ci o na is te re mos, en quan to as sis ti mos pela te le vi -
são?

No ano pas sa do, hou ve o aten tan do aos Esta-
dos Uni dos, quan do fi ca ram cla ras para toda a hu-
ma ni da de a in se gu ran ça em que o mun do vive hoje
e as di fi cul da des de re la ci o na men to. Até mes mo
uma po tên cia mun di al, como os Esta dos Uni dos,
tam bém se apre sen ta sem con di ções de en fren tar
os ter ro ris tas or ga ni za dos em pa í ses me no res e em
eco no mi as me no res, em bo ra tam bém de pen den tes
de um povo que te nha ca u sa pró pria do tra ba lho, da
sua vida, de dis cu tir sa ú de, sa ne a men to. E o Bra sil,
um país em de sen vol vi men to, se gun do os úl ti mos
da dos do IBGE, ne ces si ta de in ves ti men tos em in-
fra-es tru tu ra, prin ci pal men te para abas te ci men to de
água e rede de es go tos, as sim como ou tros pa í ses
em de sen vol vi men to.

Fi ca mos a nos ques ti o nar por que tan ta for ça
hu ma na, tan to po ten ci al eco nô mi co e fi nan ce i ro não
con se guem es ta be le cer uma for ma de con ví vio, de
re la ci o na men to hu ma no en tre es ses dois po vos.
Essas li de ran ças po lí ti cas, que vi vem a se di gla di ar
du ran te tan tos anos, são in te li gen tes para tan tas ou-
tras co i sas mas não con se guem tra zer à ra zão aqui-
lo que é mais im por tan te no ser hu ma no: a sua vida,
a sua li ber da de, o di re i to de de ci dir o seu fu tu ro, o
di re i to de ali men tar a sua fa mí lia e de po der tran si tar 
em qual quer lu gar com li ber da de.

Sr. Pre si den te, tra go aqui a mi nha in sa tis fa ção, 
o meu des con for to, prin ci pal men te como um bra si le -
i ro co mum, como aque le que mora lá na mi nha re-
gião ri be i ri nha que, atra vés dos sa té li tes, da tec no lo -
gia mo der na, as sis te pela te le vi são uma des gra ça
tão gran de, uma luta tão in gló ria, e fica a se per gun -
tar por que não se en con tra so lu ção para isso.

03268 Terça-fe i ra 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

    45ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Con-
ce do o apar te, com mu i ta sa tis fa ção, ao Se na dor
Ro ber to Re quião.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na -
dor Luiz Otá vio, na mes ma li nha do seu pro nun ci a -
men to, ca u sa-me per ple xi da de o en ca mi nha men to
da so lu ção do pro ble ma pa les ti no pela vi o lên cia,
prin ci pal men te quan do as ini ci a ti vas vi o len tas são
to ma das pelo povo ju deu, que já vi veu o ho lo ca us to. 
Não acre di to na so lu ção vi o len ta da ques tão pa les ti -
na. So li da ri e da de, amor e com pre en são se ri am ab-
so lu ta men te ne ces sá ri os. A vi o lên cia pode pa ra li sar
por al gum tem po o con fli to, es ta be le cen do um de se -
qui lí brio en tre as for ças, mas será que não se per ce -
be a qua li da de do de ses pe ro de um jo vem, ou de
uma jo vem, do mi li tan te que amar ra uma bom ba ao
cor po e oca si o na a pró pria mor te para fe rir um ad-
ver sá rio que não de ve ria ser ad ver sá rio? As so lu -
ções vi o len tas têm sido a re gra do im pe ri a lis mo no
mun do. Pri me i ro foi o Chi le, de po is, a Ni ca rá gua, os
ta li bãs, no Afe ga nis tão, e ago ra os pa les ti nos, em
Isra el. Não tem ca bi men to a vi o lên cia. Dis cor do dos
lí de res que pro cla mam a vi o lên cia como ins tru men -
to de pa ci fi ca ção de um con fli to pro fun do por dis pu -
ta de ter ri tó rio, con fli to de fá cil so lu ção des de que se
re co nhe ces se o Esta do Pa les ti no e, tam bém, o di re i -
to à paz e à tran qüi li da de de Isra el. A vi o lên cia não
le va rá, ri go ro sa men te, a nada. A pro pa gan da da vi o -
lên cia, da sa ta ni za ção de de ter mi na dos cre dos re li -
gi o sos e de mi no ri as ra ci a is e po lí ti cas no mun do se
faz a cada dia, pela te má ti ca dos fil mes lan ça dos
por Holl ywo od e pe los no ti ciá ri os da co mu ni ca ção
glo ba li za da. Isso me as sus ta, Se na dor Luiz Otá vio,
prin ci pal men te quan do lem bro que es ta mos a pon-
to de vo tar a par ti ci pa ção do ca pi tal es tran ge i ro
nas em pre sas de co mu ni ca ção bra si le i ras. Va mos
ho mo ge ne i zan do, aca ban do com a pos si bi li da de
do con tra di tó rio, tor nan do ofi ci a is as te ses úni cas
da vi o lên cia como so lu ção das cri ses, como no
caso pa les ti no. Qu an do Ara fat as si nou com o lí der
is ra e li ta um acor do de paz, pu bli quei um ar ti go nos
jor na is do Pa ra ná – à épo ca eu era Go ver na dor
des se Esta do – re go zi jan do-me pelo que es ta va
ocor ren do. Po rém, hoje, as pom bas são su pe ra das
pe los fal cões; a ir ra ci o na li da de su pe ra o amor e a
so li da ri e da de ne ces sá ri os para a so lu ção des ses
con fli tos. De ve mos ter a co ra gem de, pu bli ca men te,
amar gar, di zer da nos sa tris te za e não fa lar da omis-
são dos Esta dos Uni dos. Há uma ação por omis são, 

uma au to ri za ção para o mas sa cre e para a subs ti tu i -
ção do diá lo go pela for ça mi li tar, o que é ter rí vel.
Hoje são os pa les ti nos; ama nhã, po de re mos ser nós
as ví ti mas da pre po tên cia.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Se-
na dor Ro ber to Re quião, in si ro no meu pro nun ci a -
men to o apar te de V. Exª. Re a fir mo a con di ção hu-
ma na de que tan to is ra e len ses como pa les ti nos po-
dem en con trar essa so lu ção.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Ouço
V. Exª com pra zer.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor
Luiz Otá vio, o pro nun ci a men to de V. Exª e o apar te
do Se na dor Ro ber to Re quião são mu i to im por tan tes. 
Eu tam bém es ta va pre pa ra do para dis cur sar so bre
esta ma té ria, não fora o meu en ca mi nha men to do
voto de pe sar pelo fa le ci men to do nos so que ri do
ami go Se na dor Jo sap hat Ma ri nho, da Ba hia. As no-
tí ci as da que la re gião são dra má ti cas. O im pres si o -
nan te é que, mais uma vez, o Con se lho de Se gu ran -
ça Na ci o nal, por una ni mi da de, in clu si ve com o voto
dos Esta dos Uni dos, de ter mi nou o fim dos con fli tos,
que deve co me çar com a re ti ra da dos is ra e li tas dos
ter ri tó ri os ocu pa dos. Sa be mos que essa de ci são, to-
ma da há mu i tos anos, nun ca foi cum pri da, pois os
ame ri ca nos, xe ri fes do mun do, nun ca se pre o cu pa -
ram em cum pri-la. Se ana li sar mos a si tu a ção, per ce -
be re mos por que os acon te ci men tos che gam a esse
li mi te. O Cor re io Bra zi li en se pu bli cou, na pri me i ra
pá gi na, a no tí cia de que o Pri me i ro-Mi nis tro de cla -
rou guer ra ao ter ro ris mo, imi tan do o que o Pre si den -
te Bush fez ao ini ci ar os bom bar de i os que pra ti ca -
men te des tru í ram o Afe ga nis tão. O Pri me i ro-Mi nis tro 
is ra e len se re sol veu imi tá-lo, de cla ran do guer ra ao
ter ro ris mo. Esse ato sig ni fi ca o de sa pa re ci men to do
ter ri tó rio e do avan ço ocor ri do com o re co nhe ci men -
to da exis tên cia dos pa les ti nos na que la re gião. Há
mu i to tem po que não vejo hu mi lha ção tão gran de
como a so fri da pelo Sr. Yas ser Ara fat. Ele está, ago-
ra, sem água, luz ou te le fo nia – en fim, sem ne nhu -
ma co mu ni ca ção para o res to do mun do –, si ti a do
pe las tro pas de Isra el, que, a qual quer mo men to,
po dem de ter mi nar o seu ex ter mí nio. Fico im pres si o -
na do com a pas si vi da de dos Esta dos Uni dos. To dos
sa be mos que as me di das ado ta das por Isra el têm a
co ber tu ra dos Esta dos Uni dos. São os nor te-ame ri -
ca nos, de ter mi na do res do que acon te ce no mun do,
que fa zem com que se cum pram ou não as de ci sões 
da ONU. Exis te a pos si bi li da de de paz des de que se
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re co nhe ça o di re i to de is ra e len ses e pa les ti nos te-
rem sua pá tria. Assim, re co nhe cen do os Esta dos de
Isra el e da Pa les ti na, ha ve ria uma con vi vên cia pa cí -
fi ca e har mô ni ca en tre ára bes e is ra e li tas. Mas pa re -
ce que os nor te-ame ri ca nos não têm mu i to in te res se 
nes sa me di da. Ago ra, em meio a esse con fli to, os
nor te-ame ri ca nos en vi a ram seus re pre sen tan tes
para per cor rer to dos os pa í ses ára bes, na ten ta ti va
de con se guir apo io para o bom bar de io que pre ten -
dem fa zer ao Ira que. Eles pre ten dem de cla rar uma
nova guer ra: o ame ri ca no de cla ra guer ra ao Ira que,
lan ça bom bas e mais bom bas em cima do Ira que,
como fi ze ram com o Afe ga nis tão e como Isra el está
fa zen do com a Pa les ti na. É re al men te dra má ti ca a
si tu a ção que es ta mos vi ven do. E o que me de i xa
pro fun da men te aba ti do é ve ri fi car que o mun do in te -
i ro quer ver a paz ali, mas há uma es pé cie de omis-
são. Mais do que omis são, há uma es pé cie de re co -
nhe ci men to da in ca pa ci da de, da im po tên cia. Todo
mun do per ce be que quem de ci de é o ame ri ca no. O
ame ri ca no não quer, e en tão fi ca mos as sis tin do, es-
pe ran do o que vai acon te cer, para ver como vai ter-
mi nar o con fli to. Nós, bra si le i ros, ve mos tudo isso
com pro fun do pe sar. O Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so, lá de Fer nan do de No ro nha, até deu
uma nota mu i to fir me, afir man do que o que está
acon te cen do ali lem bra o na zis mo. O povo de Isra el
é um povo que so freu. O ho lo ca us to é uma das pá-
gi nas mais dra má ti cas da His tó ria do mun do. Não
dá para en ten der que, de re pen te, eles es te jam fa-
zen do um pa pel tão di fe ren te da que le que so fre ram.
Alguém po de ria ques ti o nar: mas o que di zer dos ter-
ro ris tas e dos ata ques? Na ver da de, está ha ven do
um mas sa cre vi o len to e qua se que um ex ter mí nio
dos pa les ti nos na que la re gião. Isso ca u sa a to dos
nós, que te mos res pe i to pela his tó ria, pela bi o gra fia
de Isra el, que de fen de mos a exis tên cia do Esta do
de Isra el e a sua pa ci fi ca ção, uma pro fun da pros tra -
ção, por que sen ti mos quão tris te é o mo men to atu al. 
A na ção dona do mun do tem, como Pre si den te, Ge-
or ge Bush, um ho mem que bus ca a vi o lên cia; e o
Esta do de Isra el tem, no seu co man do, o pa pel car-
bo no do Pre si den te Bush. E os dois que rem, emo ci -
o na dos e fe li zes, este qua dro que está aí, por que é
o que de se ja vam: a guer ra, a vi o lên cia, o ex ter mí nio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Se-
na dor Pe dro Si mon, agra de ço a V. Exª pelo apar te,
que in si ro em meu pro nun ci a men to.

Sr. Pre si den te, o Mi nis tro das Re la ções Exte ri -
o res, Cel so La fer, es ta rá aqui ama nhã, às 15 ho ras,
para tra tar de ma té ria re la ti va à Co mis são do Mer-

co sul, pre si di da pelo Se na dor Ro ber to Re quião. A
pre sen ça de S. Exª será im por tan te, por que tal vez
es cla re ça sua de cla ra ção de on tem de que pos si vel -
men te o Bra sil, nes ta hora dra má ti ca, fará par te de
um gru po de pa í ses da ONU que ten ta rão in ter me di -
ar um acor do e en vi a rá tro pas para aque la área de
con fli to.

O Se na dor Pe dro Si mon lem brou-nos de que o
Pre si den te Ge or ge Bush afir ma ra que Ara fat ou vi ria
sua de cla ra ção pela te le vi são. E o re pór ter até per-
gun tou a Bush por que ele não li ga va para o lí der
pa les ti no para co mu ni car-lhe sua de ci são. Ao que
res pon deu-lhe o Pre si den te: ”Não, ele vai as sis tir
pela te le vi são.“ Ora, mal sa bia Bush que as li nhas
te le fô ni cas, de ener gia e de água do lo cal onde se
en con tra va o lí der pa les ti no es ta vam cor ta das.
Então, nem pela te le vi são Ara fat pôde as sis tir à de-
cla ra ção do Pre si den te ame ri ca no.

Nes te mo men to, o Bra sil po de ria fa zer par te da
cam pa nha de ar re fe ci men to do im pas se, bus can do
uma par ti ci pa ção im por tan te num con fli to que pode
se trans for mar em guer ra  o que, com cer te za, tra ria 
pro ble mas para o nos so País, para o nos so povo,
que já en fren ta tan tas di fi cul da des. Em vez de re me -
ter mos tro pas, se ria me lhor con tar mos com a nos sa
di plo ma cia. Te mos ex pe riên cia nis so, por que, ape-
sar de ter mos re pre sen tan tes de to dos os po vos em
to das as re giões bra si le i ras, vi ve mos em paz e tra-
ba lha mos jun tos com to dos os po vos. Em mo men to
al gum, um es tran ge i ro aqui re si den te ou um bra si le i -
ro ame a çam al guém de mor te ou ten tam in va dir a
re si dên cia de ou tra pes soa por um pro ble ma de
raça, de et nia. Encon tra mos mes mo a for ma de con-
vi ver em har mo nia, em paz, com en ten di men to.
Assim, po de ría mos ten tar aju dar os pa í ses a sa í rem 
des te gran de con fli to, des ta gran de di fi cul da de que
pode, sim, tra zer sé ri os pro ble mas para a hu ma ni da -
de.

Sr. Pre si den te, en cer ro meu dis cur so agra de -
cen do a V. Exª pela aten ção e pela to le rân cia, pois
sei que o meu tem po já se ha via ex ce di do em al-
guns mi nu tos.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Está fa cul ta da a pa la vra a qual quer Se na dor que
dela que i ra fa zer uso. (Pa u sa.)

Não há mais ora do res ins cri tos.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá -
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pro je to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 69, DE 2002

Alte ra o art. 186 da Lei nº 8.112, de
11 de de zem bro de 1990, que dis põe so-
bre o Re gi me Ju rí di co Úni co dos ser vi do -
res pú bli cos ci vis da União, das au tar qui -
as e das fun da ções pú bli cas fe de ra is; e o
art. 151 da Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de
1991, que dis põe so bre os pla nos de be-
ne fí ci os da Pre vi dên cia So ci al e dá ou-
tras pro vi dên ci as, para in clu ir as for mas
com pli ca das de di a be tes en tre as con di -
ções que dão di re i to à apo sen ta do ria por
in va li dez.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § lº do art. 186 da Lei nº 8.112, de 11 de

de zem bro de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 186. ............................................
§ 1º Con si de ram-se do en ças gra ves,

con ta gi o sas ou in cu rá ve is, a que ser re fe re
o in ci so I des te ar ti go, tu ber cu lo se ati va, ali-
e na ção men tal, es cle ro se múl ti pla, ne o pla -
sia ma lig na, ce gue i ra pos te ri or ao in gres so
no ser vi ço pú bli co, han se nía se, car di o pa tia
gra ve, do en ça de Par kin son, pa ra li sia ir re -
ver sí vel e in ca pa ci tan te, es pon di lo ar tro se
an qui lo san te, ne fro pa tia gra ve, es ta dos
avan ça dos do mal de Pa get (os te í te de for -
man te), sín dro me da imu no de fi ciên cia ad-
qui ri da (aids), for mas com pli ca das e in ca pa -
ci tan tes de di a be tes mel li tus e ou tras que a
lei in di car, com base na me di ci na es pe ci a li -
za da.

...................................................” (NR)

Art. 2º O art. 151 da Lei nº 8.213, de 24 de ju-
lho de 1991, pas sa a vi go rar com a se guin te re da -
ção:

”Art. 151. Até que seja ela bo ra da a lis-
ta de do en ças men ci o na das no in ci so II do
art. 26, in de pen de de ca rên cia a con ces são
de au xí lio-do en ça e apo sen ta do ria por in va -
li dez ao se gu ra do que, após fi li ar-se ao Re-
gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al, for aco-
me ti do de uma das se guin tes do en ças: tu-
ber cu lo se ati va, han se nía se, par kin son, es-
pon di lo ar to se an qui lo san te, ne fro pa tia gra-
ve, es ta do avan ça do da do en ça de Pa get
(os te í te de for man te), sín dro me da imu no de -
fi ciê cia ad qui ri da (aids), con ta mi na ção por
ra di a ção e for mas com pli ca das e in ca pa ci -
tan tes de di a be tes mel li tus, com base em
con clu são da me di ci na es pe ci a li za da.“ (NR)

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

Jus ti fi ca ção

Cres ce em nos so meio a in ci dên cia e a mor ta li -
da de por di a be tes.

A gran de ma i o ria das pes so as afe ta das po dem
e de vem per ma ne cer ati vas e la bo ri o sas, cons ti tu in do 
este um fa tor fa vo rá vel ao prog nós ti co e à qua li da de
de vida das pes soa por ta do ras des sa con di ção.

Um nú me ro ele va do des sas pes so as, no en tan -
to, – ou por que teve di ag nos ti ca da tar di a men te sua
do en ça ou pela evo lu ção da mes ma – de sen vol ve
com pli ca ções re na is, ne u ro ló gi cas, cir cu la tó ri as e ou-
tras, que as im pe dem de con ti nu ar a tra ba lhar e, até
de man ter suas ati vi da des diá ri as no mes mo rit mo e
in ten si da de.

Nada mais jus to, por tan to, que es sas pes so as
te nham aces so ao au xí lio-do en ça e à apo sen ta do ria
por in va li dez sem pre que — como diz a lei — sua in-
ca pa ci da de for ates ta da pela me di ci na es pe ci a li za da.

Este é o es pí ri to que me move ao apre sen tar
esta pro po si ção que ora sub me to à con si de ra ção e
ao apri mo ra men to dos no bres co le gas se na do res.

Sala das Ses sões, 1º de abril de 2002. – Ro me -
ro Jucá.
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(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça 
e Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pro-
je to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são
com pe ten te.

Srªs e Srs. Se na do res, con for me já lido, o re que ri -
men to as si na do por vá ri os dos Srs. Se na do res bus ca
pres tar uma jus ta e me re ci da ho me na gem a um gran de
ho mem pú bli co bra si le i ro, fa le ci do no sá ba do pas sa do.
Ape sar de seu vi gor fí si co e men tal, o Se na dor Jo sap -
hat Ma ri nho não mais se en con tra en tre nós.

Jo sap hat Ma ri nho pres tou re le van tes ser vi ços
não só à Ba hia, seu Esta do na tal, mas ao Bra sil. Ho-
mem pú bli co de re pu ta ção ili ba da, de con ce i to fir me,
ina ba lá vel, S. Exª pon ti fi cou nes ta Casa. Tive opor tu -
ni da de de con vi ver com o Se na dor Jo sap hat Ma ri nho
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e
nes te ple ná rio. S. Exª sem pre se re ve lou um cul tor
das leis, um ho mem de pro fun da vi são po lí ti ca des te
País que que ria cada vez me lhor. Pro fes sor de Di re i to, 
cons ti tu ci o na lis ta emé ri to, sem pre con sul ta do por to-
dos da Casa e por ou tros tam bém.

Como este re que ri men to será vo ta do ama nhã,
re gis tro, nes tas sim ples pa la vras, o fa le ci men to do
ilus tre Se na dor Jo sap hat Ma ri nho, um ci da dão que vi-
veu para o Bra sil.

Ama nhã, te re mos a opor tu ni da de de pres tar-lhe 
ho me na gens – todo o Se na do o fará –, mas, como
Pre si den te da Casa, não pos so en cer rar esta ses são
sem me re fe rir a esse in fa us to acon te ci men to que en-
tris te ceu o Se na do da Re pú bli ca e, com toda a cer te -
za, a Na ção bra si le i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os Srs.
Se na do res Lú cio Alcân ta ra e Ma u ro Mi ran da en vi a -
ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na for-
ma do art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB –
CE) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go
ao co nhe ci men to des te Ple ná rio a re a li za ção, na se-
ma na pas sa da, em For ta le za, no Ce a rá, do Encon-
tro Esta du al da Agri cul tu ra Irri ga da, de no mi na do
IRRIGA CEARÁ, uma re a li za ção do Se brae Ce a rá e
da Se cre ta ria de Agri cul tu ra Irri ga da do Esta do.

Ane xo a este re gis tro al gu mas idéi as por mim
apre sen ta das no re fe ri do Encon tro.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. 
Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SER REFERE
O SENADOR LÚCIO ALCÂNTARA.

CULTURA DA IRRIGAÇÃO*

Lú cio Alcân ta ra**
Agra de ço o gen til con vi te para par ti ci par des te

im por tan te even to, o Irri ga Ce a rá, em que ten ta rei tra-
çar al guns es bo ços a pro pó si to des sa vo ca ção eco-
nô mi ca do Esta do, que é a agri cul tu ra ir ri ga da.

Este Se mi ná rio se gue a li nha de mo bi li zar a so-
ci e da de para ab sor ver a cul tu ra da ir ri ga ção, re u nin do 
to dos os agen tes do pro ces so na fi lo so fia de in te gra -
ção da ca de ia pro du ti va ou da me to do lo gia dos clus-
ters.

Ini cio com uma ci ta ção afe ti va, to man do o mu ni -
cí pio li to râ neo de São Gon ça lo do Ama ran te, onde
mi nha his tó ria de vida guar da li ga ções, e cu jos agri-
cul to res ado tam prá ti cas se me lhan tes à dos tem pos
da co lo ni za ção. A agro pe cuá ria es te ve ba se a da no
ex tra ti vis mo e no ma dis mo agrí co las, atra vés da pe-
cuá ria ex ten si va, plan tio do al go dão na ti vo de ba i xa
pro du ti vi da de e cul ti vos de sub sis tên cia, sem o uso
de qua is quer in su mos mo der nos e com ab so lu ta de-
pen dên cia de chu vas. Acres cen te-se a isto o ex tra ti -
vis mo da car na ú ba, da oi ti ci ca e de ou tras plan tas na-
ti vas. Essa si tu a ção re pe te-se pra ti ca men te em todo
o meio ru ral do Ce a rá.

Esse tipo de agri cul tu ra veio aba i xo com as
cres cen tes ocor rên ci as de se cas, subs ti tu i ção de pro-
du tos lo ca is por sin té ti cos, com pe ti ção com pro du tos
de ou tras re giões, do país e do ex te ri or; e um ma i or
ní vel de as pi ra ção do ho mem do cam po, que está mi-
gran do para a pe ri fe ria das ci da des, onde pode ter um
me lhor aces so aos ser vi ços pú bli cos. A pra ga do bi-
cu do do al go dão ape nas abre vi ou o fim de um ci clo
eco nô mi co, que so fria de atra so e fal ta de op ções tec-
no ló gi cas, pois não exis ti am va ri e da des e téc ni cas al-
ter na ti vas. Tal fato tor nou a ati vi da de in sus ten tá vel, já
que sua ba i xa pro du ti vi da de não co bria o uso do in se -
ti ci da. Este é um exem plo da ne ces si da de de en ca rar
a agro pe cuá ria como um ne gó cio, com ges to res ca-
pa ci ta dos e de in ves ti men tos em no vos ins tru men tos
de pro mo ção e ges tão.

Esta ques tão de como de sen vol ver o semi-ári do 
de for ma sus ten tá vel, terá de ser ex ten sa men te de ba -
ti da com so lu ções con cre tas, em bo ra te nha mos de
con ti nu ar com pro gra mas com pen sa tó ri os.

Foi ain da na re gião de São Gon ça lo do Ama ran -
te que vi a im plan ta ção de pro je tos de ir ri ga ção pú bli -
ca pi o ne i ros, como o de Curu-Pa ra i pa ba, im plan ta do
pelo De par ta men to Na ci o nal de Obras Con tra as Se-
cas – DNOCS. Esses pro je tos, es pe ran ça de mo der -
ni za ção da agri cul tu ra do Esta do, em bo ra cri a dos
com boas in ten ções e com res pal do na Lei da Irri ga -
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ção, de cu nho es ta ti zan te e bu ro crá ti co, não pro mo -
veu a sus ten ta bi li da de e o pro gres so eco nô mi co dos
co lo nos. Como afir ma o Se na dor Beni Ve ras, em seu
re la tó rio de mo der ni za ção do DNOCS:

Há de se im plan tar de ime di a to, a di re triz da re-
cu pe ra ção dos atu a is pe rí me tros pú bli cos. Os an ti gos 
pro je tos pú bli cos de ir ri ga ção de vem ser eman ci pa -
dos e pri va ti za dos e os no vos pro je tos a exem plo do
Ta bu le i ros de Rus sas e do Ba i xo Aca raú, de ve rão ser
auto sus ten ta dos, ba se a dos em cul ti vos no bres, prin-
ci pal men te fru ti cul tu ra e si tu a dos sob a égi de da pri-
va ti za ção.

A par tir da cri a ção da Se cre ta ria de Agri cul tu ra
Irri ga da-SEAGRI, o Go ver no Tas so Je re is sa ti as su -
me uma pos tu ra pi o ne i ra no ge ren ci a men to dos pro-
je tos pú bli cos de ir ri ga ção, con du zin do a agri cul tu ra
ce a ren se a uma nova for ma de de sen vol vi men to. Os
pro je tos, con for me con vê nio as si na do com o
DNOCS, es tão sen do im plan ta dos ou mo der ni za dos
com re sul ta dos im por tan tes que cha mam a aten ção
de es pe ci a lis tas. É im por tan te res sal tar que até 2001,
fo ram mo der ni za dos 900 hec ta res do pe rí me tro de ir-
ri ga ção Ara ras Nor te, 1.250 hec ta res do Mo ra da
Nova/Icó e 500 hec ta res do Pa ra i pa ba.

Mas o que mar ca a SEAGRI é o Pro gra ma Ce a -
ren se de Agri cul tu ra Irri ga da – PROCEAGRI, do qual
cons ta a in tro du ção dos Agro pó los como es tra té gia
ino va do ra para o de sen vol vi men to da agri cul tu ra
com pe ti ti va. Si tu am-se em re giões ge o grá fi cas de fi ni -
das (Agro pó lo Ibi a pa ba, Ba i xo Aca raú, Me tro po li ta no, 
Ba i xo Ja gua ri be, Cen tro-Sul, Ser tão Cen tral e Ca ri ri),
be ne fi ci an do 89 mu ni cí pi os, com me to do lo gia de atu-
a ção ba se a da na in te gra ção dos ato res pro du ti vos,
vi san do o de sen vol vi men to da agri cul tu ra ir ri ga da e
ten do como mis são pro mo ver o de sen vol vi men to sus-
ten tá vel.

A es tra té gia dos agro pó los oti mi zou a pro du ção
agrí co la do Ce a rá, com foco nos po ten ci a is de cada
re gião: flo res, na Ibi a pa ba; me lões, no Ba i xo Aca raú;
coco e pi men ta, no Me tro po li ta no; man ga, no Ca ri ri;
me lão, ba na na e ma mão, no Ba i xo Ja gua ri be; e ain da 
pro por ci o nou a subs ti tu i ção de cul ti vos tra di ci o na is
por pro du tos de ma i or va lor agre ga do no Cen tro-Sul
do Esta do.

Em 2001, foi apro va da pela Assem bléia Le gis la -
ti va do Esta do do Ce a rá, a le gis la ção de atu a li za ção
do Fun do Esta du al de Irri ga ção – FEIR, cri a do por Lei
no fi nal de 1995. O FEIR cons ti tui-se em im por tan te
ins tru men to para o cum pri men to dos ob je ti vos do
PROCEAGRI, ten do por fi na li da de dar su por te fi nan -
ce i ro às ações de sen vol vi das no âm bi to da Po lí ti ca
Esta du al de Irri ga ção.

Des de o iní cio de suas ati vi da des, em ja ne i ro de
1999, a SEAGRI com par ti lha com par ce i ros dos se to -
res pú bli cos e pri va dos os re sul ta dos iné di tos ob ti dos
quan to ao au men to do va lor das ex por ta ções de fru-
tas, pas san do ini ci al men te de US$800 mil (em 1998)
para US$7,9 mi lhões (em 2000). No que diz res pe i to
ao ano de 2001, ob te ve-se a ci fra apro xi ma da de
US$13,8 mi lhões. Além dis so, o Ce a rá já con ta com
21,2 mil hec ta res cul ti va dos com fru tas ir ri ga das, de-
ven do-se con si de rar, ain da, o gran de po ten ci al de de-
sen vol vi men to da flo ri cul tu ra na Ser ra da Ibi a pa ba,
Gu a ra mi ran ga, Ca ri ri e Zona Li to râ nea, bem como a
hor ti cul tu ra e a iné di ta ex pe riên cia com a pi men ta,
abrin do pers pec ti vas para o mer ca do de es pe ci a ri as.

O cres ci men to de 1.725% apre sen ta do no vo lu -
me de ex por ta ções de fru tas no pe río do de 1998 a
2001, já co lo ca o Ce a rá no mapa das ex por ta ções
bra si le i ras. Ori en tan do esse tra ba lho, es tão os va lo -
res e prin cí pi os de fi ni dos no PROCEAGRI: tec no lo -
gia, pro fis si o na lis mo, sus ten ta bi li da de, di ver si fi ca ção, 
eqüi da de so ci al, in te gra ção das ca de i as pro du ti vas e
re gi o na li za ção.

É im por tan te ci tar o Pro je to Ca mi nhos de Isra el,
que tem abran gên cia lo cal, si tu a do en tre os Agro pó los
ou na pe ri fe ria des tes, em tor no das de no mi na das mi-
cro ba ci as hi dro grá fi cas, em áre as aon de pre do mi na a
ex plo ra ção de ati vi da des agro pe cuá ri as de se que i ro
de alta ins ta bi li da de e ba i xís si mos ren di men tos.

De acor do com os es tu dos pre li mi na res, é viá vel 
a im plan ta ção, no Ce a rá, de 100 pro je tos de ir ri ga ção
no âm bi to do Ca mi nhos de Isra el, com áre as de até
100 hec ta res, en vol ven do um to tal de 10.000 hec ta -
res e be ne fi ci an do 2.000 fa mí li as de pe que nos pro du -
to res ru ra is.

Todo esse es for ço está ba se a do em in fra-es tru -
tu ras que o Esta do lo grou de sen vol ver e atra vés da
acu mu la ção de uma sé rie de in ves ti men tos e de con-
di ções que cons ti tu em tam bém ine gá ve is van ta gens
com pa ra ti vas, a sa ber:

• açu des e bar ra gens com ca pa ci da de
para acu mu lar mais de 10 bi lhões de me-
tros cú bi cos de água;

• sis te ma de ge ren ci a men to de re cur sos
hí dri cos, re pre sen ta do pela Com pa nhia
de Ges tão dos Re cur sos Hí dri cos –
COGERH, vol ta do para tor nar mais efi ci -
en te o uso da água;

• in te ri o ri za ção de es tru tu ras de en si no
tec no ló gi co (Insti tu to Cen tro de Ensi no
Tec no ló gi co – CENTEC) e de for ma ção
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pro fis si o nal (Cen tro Vo ca ci o nal Tec no ló gi -
co – CVT), es tra te gi ca men te dis tri bu í dos
nas di fe ren tes re giões do Esta do;

• pro je to de in ter li ga ção de ba ci as, o Açu-
de Cas ta nhão e o Por to do Pe cém, ape-
nas para ci tar al gu mas das pre con di ções
ne ces sá ri as para um pro gra ma efi ci en te
de ir ri ga ção.

Por fim, acre di to que este en con tro ser vi rá para
si na li zar aos seus par ti ci pan tes que a agri cul tu ra
deve ser en ca ra da como um agro ne gó cio que re quer
para o seu su ces so, or ga ni za ção, pro fis si o na li za ção,
edu ca ção, ca pa ci ta ção, ino va ção, qua li fi ca ção, de di -
ca ção, va lo ri za ção, de ter mi na ção, e, aci ma de tudo,
ação. Por tan to esse é o ne gó cio da agri cul tu ra que
tor na rá pos sí vel ge rar em pre go e ren da em to dos os
elos das ca de i as pro du ti vas e nas or ga ni za ções re la -
ci o na das di re ta e in di re ta men te com os agro ne gó ci -
os, con tri bu in do as sim para se che gar ao de sen vol vi -
men to com pe ti ti vo e sus ten tá vel do Ce a rá.

* Tex to apre sen ta do no Encon tro Esta du al da Agri tul tu ra Irri ga da.
IRRIGA CEARÁ. Orga ni za ção A2 Co mu ni ca ção & Even tos. Pro-
mo ção e Re a li za ção Se brae Ce a rá e Se cre ta ria de Agri cul tu ra
Irri gad da do Esta do do Ce a rá. For ta le za(Ce), 27 de mar ço de
2002.
** Ele i to Se na dor da Re pú bli ca (1995-2003), Presidente da
Comissão de Assuntos Econômicos do Se na do Fe de ral
(2001-2003).

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o Bra sil per deu,
na tar de de sá ba do, um de seus mais no tá ve is ho-
mens pú bli cos, cuja de di ca ção às ca u sas da Pá tria,
do re gi me de mo crá ti co e da so ci e da de foi ma ni fes ta -
da com fir me za e co e rên cia por mais de meio sé cu lo. 

A mor te do ex-Se na dor Jo sap hat Ma ri nho, em
ple na lu ci dez e ati vi da de in te lec tu al, sur pre en deu to-
dos os que com ele con vi vi am, de i xan do no ce ná rio
po lí ti co bra si le i ro, tan to quan to nas ciên ci as ju rí di cas
e no ma gis té rio, um va zio e uma sen sa ção imi nen te
de per da de re fe rên cia. 

De fato, Sras e Srs. Se na do res, Jo sap hat des ta -
cou-se como ho mem pú bli co de pos tu ra ina ta cá vel,
pro fes sor de di ca do e ju ris ta na ci o nal men te res pe i ta -
do por seu no tó rio sa ber, es pe ci al men te nas ma té ri as 
de Di re i to Cons ti tu ci o nal, Te o ria Ge ral do Esta do e Di-
re i to Pú bli co.

Alguns fa tos de sua car re i ra, que aqui re su mi -
mos, dão-nos uma idéia de sua co e rên cia e de sua
per se ve ran ça em fa zer da ação po lí ti ca uma es tra té -
gia para a ma nu ten ção da de mo cra cia e para a pro-
mo ção dos in te res ses co le ti vos. 

Nas ci do em 1915, no mu ni cí pio ba i a no de Are ia
– hoje, Uba í ra –, Jo sap hat in gres sou, em 1934, na Fa-
cul da de de Di re i to de Sal va dor, que mais tar de se ria
in cor po ra da pela Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia, ba-
cha re lan do-se em 1938. Já ali, na vida aca dê mi ca –
re fle tin do tal vez uma in fluên cia do pai, Sin frô nio Ma ri -
nho, que, pe que no pro du tor ru ral, foi por duas ve zes
pre fe i to de sua ci da de na tal – Jo sap hat re ve la ria seus
pen do res para a vida pú bli ca, par ti ci pan do da cha ma -
da ala au to no mis ta do mo vi men to es tu dan til. 

Após ocu par in te ri na men te o car go de con sul tor 
ju rí di co do De par ta men to de Ser vi ço Pú bli co da Ba-
hia, de di cou-se ao ma gis té rio su pe ri or – ati vi da de
que de sem pe nha ria con co mi tan te men te com a po lí ti -
ca por toda sua vida.

Em 1947, ele geu-se de pu ta do à Assem bléia
Na ci o nal Cons ti tu in te da Ba hia, pela União De mo crá -
ti ca Na ci o nal – UDN, e no va men te de pu ta do, em
1954, pelo Par ti do Li ber ta dor. Foi Se cre tá rio do Inte ri -
or e Jus ti ça no go ver no de Ju ra ci Ma ga lhães e, por
duas ve zes, Se cre tá rio da Fa zen da, ten do, nes se in-
ter reg no, pre si di do o Con se lho Na ci o nal do Pe tró leo,
no me a do pelo Pre si den te Jâ nio Qu a dros. 

Ele geu-se Se na dor da Re pú bli ca, pela pri me i ra
vez, em ou tu bro de 1962, por uma co li ga ção de vá ri os 
par ti dos. Con trá rio ao re gi me mi li tar que to ma ra o po-
der, exer ceu a li de ran ça do Blo co Par la men tar Inde-
pen den te. Nes sa mes ma épo ca, te ria atu a ção mar-
can te como de fen sor de pre sos po lí ti cos. 

Com a ex tin ção dos par ti dos en tão exis ten tes e
a ins ta u ra ção do bi par ti da ris mo, foi um dos fun da do -
res do Mo vi men to De mo crá ti co Bra si le i ro, de opo si -
ção ao re gi me mi li tar e em brião da agre mi a ção a que
per ten ço, o PMDB.

Na ati vi da de par la men tar, até ja ne i ro de 1971,
des ta cou-se como pre si den te da Co mis são de Mi nas
e Ener gia e foi o re la tor da Co mis são Mis ta que es tu -
dou a re for ma do Con gres so Na ci o nal. 

Afas tou-se tem po ra ri a men te da ati vi da de po lí ti -
co-par ti dá ria, de di can do-se com mais in ten si da de ao
ma gis té rio, na con di ção de pro fes sor de Di re i to Cons-
ti tu ci o nal da Uni ver si da de de Bra sí lia; mas não se
afas tou das ca u sas po lí ti cas, em tem po al gum. O Di-
ci o ná rio His tó ri co-Bi o grá fi co Bra si le i ro re gis tra
que, mes mo sem car go ele ti vo, as su mia pos tu ra crí ti -
ca, de fen den do o es ta be le ci men to de es que ma par ti -
dá rio que con tem plas se “to das as cor ren tes de opi-
nião, in clu in do os co mu nis tas“. 

Ao mes mo tem po, com ba tia a es tru tu ra po lí ti ca
e eco nô mi ca, que se ca rac te ri za va pelo exa cer ba -
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men to das de si gual da des so ci a is, e de fen dia a con vo -
ca ção de uma as sem bléia cons ti tu in te. 

Re tor nou à ati vi da de par ti dá ria em 1986, quan-
do in gres sou no Par ti do da Fren te Li be ral, ten do con-
cor ri do ao go ver no da Ba hia. Der ro ta do na que le ple i -
to, vol ta ria ao Se na do em 1991 para mais uma le gis -
la tu ra mar can te men te pro fí cua. Ti tu lar das Co mis -
sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia; de Edu ca -
ção; e de Fis ca li za ção e Con tro le, era ou vi do com res-
pe i to por to dos nós, sa be do res que éra mos de sua
lon ga ex pe riên cia e de seu bri lhan tis mo in te lec tu al. 

Em di ver sas oca siões, fiel aos seus pre ce i tos
po lí ti cos e pes so a is, vo tou con tra ri a men te à ori en ta -
ção par ti dá ria ou go ver na men tal. Assim acon te ceu na
vo ta ção pelo fim dos mo no pó li os es ta ta is das te le co -
mu ni ca ções e do pe tró leo e tam bém na ex tin ção das
di fe ren ças en tre em pre sas na ci o na is e es tran ge i ras.

Ten do de i xa do o Se na do ao fi nal do man da to,
em ja ne i ro de 1999, vol tou ao exer cí cio da ad vo ca cia
e ao ma gis té rio, como pro fes sor do cur so de Dou to ra -
do da Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia. 

De fen deu ar do ro sa men te o Esta tu to das Ci da -
des, fi nal men te apro va do pelo Con gres so Na ci o nal
no ano pas sa do, des ta can do que a lei, re pre sen ta va
um ins tru men to de re no va ção ”com o tim bre de lei ci-
vi li za da e jus ta“.

Re fe rin do-se ao Esta tu to, em ar ti go pu bli ca do
no jor nal Cor re io Bra zi li en se, na que la oca sião, sa li -
en tou: ”Antes do mais, as si na le-se a com pa ti bi li da de
des se ins tru men to nor ma ti vo com o es pí ri to e a le tra
da Cons ti tu i ção de 88. O con te ú do or gâ ni co e so ci al
que a ca rac te ri za casa com o sis te ma cons ti tu ci o nal,
ela bo ra do com âni mo de re no va ção e jus ti ça para to-
dos. Se a Cons ti tu i ção é um sis te ma nor ma ti vo que
deve com ple tar-se nos ins tru men tos or di ná ri os, o
Esta tu to das Ci da des bem re pre sen ta um des do bra -
men to ló gi co, in te li gen te e de pal pi tan te uti li da de so ci -
al. É lei – acres cen tou – que, cor re ta men te apli ca da,
mar ca o pre sen te e pre ser va rá o fu tu ro das co mu ni -
da des ur ba nas“. 

Pu bli cou cen te nas de mo no gra fi as e ar ti gos em
re vis tas e jor na is, mu i tos de les es pe ci a li za dos, além
de nu me ro sos li vros, que re pre sen tam ines ti má vel
fon te de con sul ta para aca dê mi cos e ju ris tas. 

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, a mor te
de Jo sap hat Ma ri nho de i xa não ape nas a Ba hia, mas
todo o Bra sil com um sen ti men to de or fan da de, que
só pode ser su pe ra do pela li ção de vida que nos le-

gou, de amor à de mo cra cia, de amor à Pá tria e de su-
pre ma cia dos in te res ses co le ti vos. 

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

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se-
guin te

ORDEM DO DIA

–  1 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 134, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
§ 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
com bi na do com o art. 375, in ci so VIII,

do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 134, de 2001 (nº 5.483/2001, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
al te ra o art. 618 da Con so li da ção das Leis do Tra ba -
lho – CLT (es ta be le ce a pre va lên cia de con ven ção ou
acor do co le ti vo de tra ba lho so bre a le gis la ção in fra -
cons ti tu ci o nal).

(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 So ci -
a is).

(O pro je to pas sa a so bres tar a de li be ra ção
quan to aos de ma is as sun tos, para que se ul ti me a vo-
ta ção, nos ter mos do § 2º do art. 64 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 375, in ci so VIII, do Re-
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, cujo pra zo es go -
tou-se no dia 26 de mar ço).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quo rum.

–  2 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, 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 103, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 5, de 2002 (nº 2.309/2000, na Casa de ori-
gem), de ini ci a ti va do Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to
Fe de ral e dos Ter ri tó ri os, que ins ti tui Gra ti fi ca ção por
Exe cu ção de Man da dos para a car re i ra de Ana lis ta
Ju di ciá rio, Ofi ci a is de Jus ti ça, Área Ju di ciá ria, Espe ci -
a li da de Exe cu ção de Man da dos do Qu a dro de Pes so -
al do Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e dos Ter-
ri tó ri os, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 140, 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 Bel lo Par ga.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quo rum.

–  3 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 6, 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 61, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 6, de 2002, de au to ria do Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, que dis põe so bre as ele i ções ge ra is 
de 2002.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Amir Lan do).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quo rum.

–  4 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2001

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

Re que ri men to nº 50, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 152, de 2001 (nº 5.761/2001, na Casa de
Ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que dis põe so bre a cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral
de Cam pi na Gran de – UFCG, a par tir do des mem bra -
men to da Uni ver si da de Fe de ral da Pa ra í ba – UFPB, e
dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

(De pen den do da le i tu ra do Pa re cer 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 da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quo rum.

–  5 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, 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 55, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 4, de 2002 (nº 4.476/2001, na Casa de ori-
gem), que acres cen ta in ci sos aos arts. 10 e 11 da Lei

nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996, que es ta be le ce 
as di re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de Edu-
ca ção, Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quo rum.

–  6 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do
com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no, nos

ter mos do Re que ri men to nº 66, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 5, de 2002 (apre sen ta do como con clu são do
Pa re cer nº 110, de 2002, da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra), que
au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con ce der
ga ran tia à ope ra ção de cré di to ex ter no, a ser con tra -
ta da pelo Ban co do Nor des te do Bra sil S.A., no va lor
equi va len te a até US$240,000,000.00 (du zen tos e
qua ren ta mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol -
vi men to (BID), des ti na do ao fi nan ci a men to par ci al do
Pro gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor-
des te – PRODETUR/NE II.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quo rum.

–  7 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 7, DE 2002

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

 Inter no, nos ter mos do Re que ri men to
nº 72, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 7, de 2002 (apre sen ta do como con clu são do
Pa re cer nº 145, de 2002, da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Pa u lo Har tung, com
vo tos con trá ri os da Se na do ra He lo í sa He le na e do
Se na dor La u ro Cam pos), que au to ri za a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil a con ce der ga ran tia da à ope ra -
ção de cré di to ex ter no, a ser con tra ta da pelo Ban co
Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al –
BNDES, no va lor equi va len te a até U$
900,000,000.00 (no ve cen tos mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), com o Ban co Inte ra me -
ri ca no de De sen vol vi men to – BID. (Fi nan ci a men to
par ci al do Pro gra ma de De sen vol vi men to de Mi cro,
Pe que nas e Mé di as Empre sas – Mul tis se to ri al III).
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A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quo rum.

–  8 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do
com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no, nos

ter mos do Re que ri men to nº 73, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 3, de 2002, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que al te ra a re da ção dos ar ti gos 4º §§ 3º e
4º; 5º, V; 9º, 13, ca put, 15, ca put, 16 e 21; bem como
re vo ga os arts. 8º e 43, to dos da Re so lu ção nº 43, de
2001, do Se na do Fe de ral, que dis põe so bre ope ra -
ções de cré di to in ter no e ex ter no dos Esta dos, do Dis-
tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, in clu si ve con ces são de
ga ran ti as, seus li mi tes e con di ções de au to ri za ção e
dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 146, de 2002, da Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Pa u lo Sou to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quo rum.

–  9 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do
com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no, nos

ter mos do Re que ri men to nº 74, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 4, de 2002, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que al te ra o § 3º e re vo ga o § 4º do art. 2º
da Re so lu ção nº 40, de 2001, do Se na do Fe de ral, que
”dis põe so bre os li mi tes glo ba is para o mon tan te da
dí vi da pú bli ca con so li da da e da dí vi da pú bli ca mo bi -
liá ria dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi -
os, em aten di men to ao dis pos to no art. 52, VI e IX, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 147, de 2002, da Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Pa u lo Sou to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quo rum.

–  10 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 27, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se-
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 27, 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 acres cen ta ar ti -
go ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri -
as, a fim de ins ti tu ir o Fun do para Re vi ta li za ção Hi dro -
am bi en tal e o De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia
do Rio São Fran cis co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to -
ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quo rum.

–  11 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 3, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 14, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur-
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja-
der Bar ba lho, que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(al te ra ção dos pe río dos das ses sões le gis la ti vas e a
ex tin ção do pa ga men to de par ce la in de ni za tó ria de
con vo ca ção ex tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel, e pela pre ju di ci a li da de das
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quo rum.

–  12 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 12, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3, de 2000,

e 14, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur-
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 12, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u -
lo Har tung, que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de fun ci o na -
men to do Con gres so Na ci o nal, de ter mi nar o re ces so
cons ti tu ci o nal de 21 de de zem bro a 1º de ja ne i ro e es-
ta be le cer que o ca len dá rio le gis la ti vo será de fi ni do
por re so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con tem pla rá
pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con gres sis tas, ten do
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Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
14, de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quo rum.

–  13 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 14, DE 2001
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3 e 12, 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 14, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma-
gui to Vi le la, que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, para re du zir o pe río do de re ces so do Con gres so
Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
12, de 2000, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quo rum.

– 14 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 32, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur-
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 32, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se-
bas tião Ro cha, que al te ra o in ci so II do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral para per mi tir o de sen vol vi men to
fun ci o nal de ocu pan te de car go efe ti vo ou em pre go
per ma nen te, me di an te pro ces so se le ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1.179, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quo rum.

– 15 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 48, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur-
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 48, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber-
nar do Ca bral, que al te ra o “ca put” do ar ti go 27 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. (re pre sen ta ção nas Assem bléi -
as Le gis la ti vas), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.436, 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 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 de 27 de mar ço úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quo rum.

– 16 –
REQUERIMENTO Nº 12, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do dia nos ter mos do
art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
12, de 2002, de au to ria do Se na dor Ma u ro Mi ran da,
so li ci tan do voto de lou vor à Con fe rên cia Na ci o nal dos
Bis pos do Bra sil – CNBB, pelo lan ça men to da Cam-
pa nha da Fra ter ni da des 2002, cujo tema é Fra ter ni da -
de e os Po vos Indí ge nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 194, 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 Pe dro Si mon.

– 17 –
REQUERIMENTO Nº 59, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
59, de 2002, de au to ria do Se na dor Ro me ro Jucá, so-
li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta das Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3 e 6, de 2002 (au to ri zan -
do os Mu ni cí pi os e o Dis tri to Fe de ral a ins ti tu í rem
con tri bu i ção para o cus te io do ser vi ço de ilu mi na ção
pú bli ca).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quo rum.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en-
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 16 ho ras e 10
mi nu tos.)

(OS 12287/02)
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Ata da 32ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 2 de abril de 2002

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

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Anto nio Car los Va la da res e Mo za ril do Ca val can ti

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

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – Amir Lan do –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or –
Antô nio Car los Va la da res – Ari Stad ler – Arlin do
Por to – Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – Ber nar do
Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Car-
los Wil son – Ca sil do Mal da ner – Chi co Sar to ri – Edi-
son Lo bão – Edu ar do Su plicy – Fer nan do Be zer ra –
Fer nan do Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto
– Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo
– Ger son Ca ma ta – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le -
na – Iris Re zen de – Jef fer son Pe res – 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 –
La u ro Cam pos – Lind berg Cury – Luiz Ota vio – Luiz
Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves –
Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des –
Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Osmar Dias –
Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Si mon – Ra-
mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos –
Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro
Jucá – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha –
Sér gio Ma cha do – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na 
– Val mir Ama ral – Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro-
ber to.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A
lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 66 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 Pa u lo
Har tung, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Men sa gem  nº 99, de 2002 (nº 196/2002, na ori-
gem), de 27 de mar ço úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 125, de 2001 (nº
5.526/2001, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre-
si den te da Re pú bli ca, que al te ra o ar ti go 98 da Lei nº
6880, de 9 de de zem bro de 1980, que dis põe so bre o
Esta tu to dos Mi li ta res, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 10.416, de 27 de mar ço de 2002.

MENSAGEM Nº 202 DE 2002, NA ORIGEM

Se nhor Pre si den te do Se na do Fe de ral,
Em adi ta men to à Men sa gem nº 184, de 22 de

mar ço de 2002, en ca mi nho a Vos sa Exce lên cia re ti fi -
ca ção, por ter ha vi do erro ma te ri al, re la ti vo ao mon-
tan te da li mi ta ção de em pe nho e de mo vi men ta ção fi-
nan ce i ra es ti ma dos para o Po der Ju di ciá rio, con for me 
Expo si ção de Mo ti vos dos Se nho res Mi nis tros de
Esta do da Fa zen da e do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão.

Bra sí lia, 28 de mar ço de 2002 – Fer nan do Hen-
ri que Car do so.

Em Inter mi nis te ri al nº 093/MP/MF

Bra sí lia, 27 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me te mos à ele va da con si de ra ção de Vos sa

Exce lên cia pro pos ta de Men sa gens a se rem en ca mi -
nha das aos Exce len tís si mos Se nho res Pre si den te do
Se na do Fe de ral, Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca,
Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e Pre si den te 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, em adi ta men to às res-
pec ti vas Men sa gens da Pre si dên cia da Re pú bli ca
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que re ce be ram os nºs 180, 181, 182 e 183, de 22 de
mar ço de 2002, pu bli ca das no Diá rio Ofi ci al da
União do dia se guin te, face à ve ri fi ca ção de erro ma-
te ri al na Expo si ção de Mo ti vos Inter mi nis te ri al MP/MF
nº 80, de 21 de mar ço de 2002.

2. Cum pre ob ser var que, quan to ao mé ri to da
pro po si ção an te ri or e sua fun da men ta ção ju rí di ca, as
ra zões an tes de cli na das são ra ti fi ca das na ín te gra.

3. No en tan to, re la ti va men te aos va lo res apu ra -
dos para li mi ta ção de em pe nho e mo vi men ta ção fi-
nan ce i ra que os Po de res po lí ti cos e o Mi nis té rio Pú bli -
co da União, por ato pró prio, de vem pro mo ver, cabe
con sig nar que o va lor real atri bu í do ao Po der Ju di ciá -
rio  é de R$111,5 mi lhões, ao in vés dos R$118,9 mi-
lhões ve i cu la dos no item 16 da EMI MP/MF nº080, de
2002.

4. Estas, Se nhor Pre si den te, são as ra zões que
jus ti fi cam a ur gên cia e re le vân cia da me di da, que ora
sub me te mos à ele va da apre ci a ção de Vos sa Exce-
lên cia.

Res pe i to sa men te – Mar tus Ta va res,  Mi nis tro
de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão. –
Pe dro Ma lan, Mi nis tro de Esta do da Fa zen da. 

(Jun te-se ao Pro ces sa do da Men sa -
gem nº 97, de 2002. À Pri me i ra-Se cre ta ria
do Se na do Fe de ral.)

PARECERES

PARECER Nº 196, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco-
nô mi cos, so bre o Pro je to de Re so lu ção nº
69, de 2001, de au to ria do Se na dor Te o tô -
nio Vi le la Fi lho, que dis põe so bre a apli ca -
ção da Re so lu ção nº 97, de 1998, do Se na -
do Fe de ral ao re fi nan ci a men to da dí vi da
mo bi liá ria do es ta do de Ala go as.

          Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

          Encon tra-se em exa me nes ta Casa o Pro je -
to de Re so lu ção nº 69, de 2001, de au to ria do Se na -
dor Te o tô nio Vi le la Fi lho, que dis põe so bre a apli ca -
ção da Re so lu ção nº 97, de 1998, do Se na do Fe de ral
ao re fi nan ci a men to da dí vi da mo bi liá ria do Esta do de
Ala go as.

A pro po si ção ob je ti va apli car ao mon tan te da dí-
vi da mo bi liá ria do Esta do de Ala go as, re ne go ci a da
sob a égi de da Re so lu ção nº 36, de 2000, o li mi te de
com pro me ti men to de que tra ta o in ci so IV do art. 2º da

Re so lu ção nº 97, de 1998, que au to ri zou a re ne go ci a -
ção da dí vi da ban cá ria da que le Esta do.

          Face a ur gên cia da ma té ria, foi so li ci ta da
sua apre ci a ção di re ta men te pelo Ple ná rio do Se na do
Fe de ral.

II – Aná li se

          O exer cí cio da au to ri za ção dada pelo
Se na do Fe de ral ao Esta do de Ala go as para re fi nan -
ci ar sua dí vi da mo bi liá ria jun to à União, con for me
cons ta da Re so lu ção nº 36, de 2000, ain da não
pode ser exer ci da. Tal fato deve-se ao ele va do grau
de com pro me ti men to da re ce i ta lí qui da real do Esta-
do de cor ren te do so ma tó rio das par ce las de vi das
pelo re fi nan ci a men to da dí vi da mo bi liá ria, apro va da
pela Re so lu ção nº 36, de 2000, e da dí vi da ban cá -
ria, au to ri za da pela re so lu ção nº 97, de 1998.

O per cen tu al to tal de com pro me ti men to da re-
ce i ta lí qui da real che ga a 30%, o que é in su por tá vel
para qual quer ente da Fe de ra ção.

          Como for ma de vi a bi li zar o efe ti vo pa ga -
men to da dí vi da e, ten do em vis ta o es for ço fis cal
em pre en di do pela atu al ad mi nis tra ção do Esta do, é
ne ces sá rio que o Se na do Fe de ral au to ri ze o va lor
do so ma tó rio das pres ta ções do mon tan te to tal da
dí vi da re fi nan ci a da (mo bi liá ria e ban cá ria) fi que den-
tro do li mi te de 13% da re ce i ta lí qui da real.

          A Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal está
ple na men te ca pa ci ta da a ava li ar a real es for ço fis cal 
do Esta do e jul gar, den tro dos prin cí pi os de res pon -
sa bi li da de fis cal, a opor tu ni da de de se con ce der tal
li mi te de pa ga men to men sal da dí vi da. Nes te sen ti -
do, pa re ce opor tu no que se au to ri ze o Po der Exe cu -
ti vo, a seu cri té rio, a efe tu ar tal ope ra ção.

III – Voto

          Pelo ex pos to, voto fa vo ra vel men te ao Pro je -
to de Re so lu ção nº 69, de 2001, nos ter mos do se-
guin te:

EMENDA Nº 1– CAS (SUBSTITUTIVO) AO
          PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 69, DE 2001

Dis põe sa bre a li mi te de com-
pro me ti men to da re ce i ta lí qui da real do
Esta do de Ala go as, no con tex to da im ple -
men ta ção do con tra to de que tra ta a Re so -
lu ção nº 36, de 2000, do Se na do Fe de ral.

          O Se na do Fe de ral re sol ve:
          Art. 1º O li mi te de dis pên dio men sal de que

tra ta o ar ti go 2º, IV da Re so lu ção nº 97, de 1998 apli-
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ca-se ao va lor de que tra ta o ar ti go 2º, III, da Re so lu -
ção nº 36, de 2000.

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

Sala da Co mis são, 2 de abril de 2002. – Pre si -
den te em exer cí cio Car los Be zer ra – Re la tor Ro me -
ro Jucá – Re nan Ca lhe i ros – Wel ling ton Ro ber to –
Fre i tas Neto – La u ro Cam pos (ven ci do )– José
Agri pi no – Fran ce li no Pe re i ra – Fer nan do Be zer ra
– José Edu ar do Du tra (ven ci do) – He lo í sa He le na
(ven ci da) Ro ber to Re quião (ven ci do) – Anto nio
Car los Ju ni or – Ari Stad ler – Ca sil do Mal da ner –
Fer nan do Ri be i ro – Edu ar do Su plicy (ven ci do).

RESOLUÇÃO Nº 97, DE 1998

Au to ri za a Esta do do Ala go as a con-
tra tar ope ra ção a de re fi nan ci a men to de dí-
vi das do Esta do, con subs tan ci a da no con-
tra to de con fis são, as sun ção, con so li da -
ção e re fi nan ci a men to de dí vi das a seu ter-
mo adi ti vo, ce le bra dos com a União, res-
pec ti va men te, em 29 do ju nho do 1998, a
12 de no vem bro do 1998, com base no
pro to co lo de acor do fir ma do en tre a União
e o Esta do de Ala go as, no âm bi to do Pro-
gra ma de Apo io à Re es tru tu ra ção e ao
Ajus te Fis cal dos Esta dos, no va lor to tal
do R$677.887.265,64 (se is cen tos e se ten ta
sete mi lhões, oi to cen tos a oi ten ta e sete
mil  du zen tos e ses sen ta e cin co re a is e
ses sen ta e qua tro cen ta vos).

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Esta do de Ala go as au to ri za do a con-

tra tar ope ra ção de re fi nan ci a men to de dí vi das do
Esta do, con subs tan ci a da no con tra to de con fis são,
as sun ção, con so li da da a re fi nan ci a men to de dí vi das
e seu ter mo adi ti vo, ce le bra dos com a União, res pec -
ti va men te, em 29 do ju nho do 1998, e 12 do no vem bro 
do 1998, com base no pro to co lo de acor do fir ma do
en tre a União e o Esta do de Ala go as, no âm bi to do
Pro gra ma de Apo io à Re es tru tu ra ção e ao Ajus te Fis-
cal dos Esta dos.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to re fe ri da no ar ti go
an te ri or terá as se guin tes con di ções fi nan ce i ras:

I – va lor da dí vi da a ser ad qui ri da pela União:
R$677.887.265,64 (se is cen tos e se ten ta e sete mi-
lhões, oi to cen tos e oi ten ta a sete mil, du zen tos e ses-
sen ta e cin co re a is e ses sen ta a qua tro cen tavos),
cons ti tu í da do so ma tó rio das dí vi das a se guir dis cri -
mi na das:

a) R$530.617.047,47 (qui nhen tos e trin ta mi-
lhões, se is cen tos e de zes se te mil, qua ren ta e sete re-
a is e qua ren ta e sete cen ta vos), cor res pon den te ao
so ma tó rio dos sal dos de ve do res dos con tra tos fir ma -
dos com a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral – CEF, pro ve ni -
en tes de ope ra ções do Pro gra ma PRO-BASE, dí vi da
fun da da, con tra ta das até 31 de mar ço de 1996, e de
em prés ti mos con ce di dos ao am pa ro do voto CMN nº
162, de 1995 e suas al te ra ções, atu a li za dos até 29 de
ju nho do 1998;

b) R$147.270.218,17 (cen to e qua ren ta e sete
mi lhões, du zen tos e se ten ta mil, du zen tos e de zo i to
re a is e de zes se te cen ta vos), cor res pon den tes a
ope ra ções de ARO e dí vi da fun da da jun to às se-
guin tes ins ti tu i ções:

1) Lloyds Bank: R$18.671.013,81 (de zo i to mi-
lhões, se is cen tos e se ten ta e um mil, tre ze re a is e
oi ten ta e um cen ta vos), re fe ren tes às ope ra ções nºs
94/1946 e 94/1946-A;

2) BNB: R$51.150.589,65 (cin qüen ta e um mi-
lhões, cen to e cin qüen ta mil, qui nhen tos e oi ten ta e
nove re a is e ses sen ta e cin co cen ta vos), re fe ren tes
à ope ra ção CAC 95/2101;

3) Inter fi nan ce: R$4.460.207,19 (qua tro mi-
lhões, qua tro cen tos e ses sen ta mil, du zen tos e sete
re a is e de ze no ve cen ta vos), re fe ren tes à ope ra ção
nº 352/96;

4) Ban co do Bra sil: R$8.051.715,15 (oito mi-
lhões, cin qüen ta e um mil, se te cen tos e quin ze re a is 
e quin ze cen ta vos);

5) Ban co Real: R$5.000.100,73 (cin co mi lhões, 
cem re a is e se ten ta e três cen ta vos);

6) BMC: R$44.347.074,43 (qua ren ta e qua tro
mi lhões, tre zen tos e qua ren ta e sete mil, se ten ta e
qua tro re a is e qua ren ta e três cen ta vos), re fe ren tes
à ope ra ção nº 9.476/96;

7) Bic ban co: R$15.589.517,21 (quin ze mi lhões, 
qui nhen tos e oi ten ta e nove mil, qui nhen tos e de zes -
se te re a is e vin te e um cen ta vos), re fe ren tes à ope-
ra ção nº 16/96;

II – va lor a ser fi nan ci a do: do to tal da dí vi da a
ser ad qui ri da pela União, será de du zi da a par ce la
de R$29.645.332,77 (vin te e nove mi lhões, se is cen -
tos e qua ren ta e cin co mil, tre zen tos e trin ta e dois
re a is e se ten ta e sete cen ta vos), cor res pon den tes
aos cus tos as su mi dos pela União, até 29 de ju nho
de 1998, con for me au to ri za do no art. 3º, § 4º, da Lei
nº 9.496, de 11 de se tem bro de 1997, sen do re fi -
nan ci a do o va lor de R$648.241.932,87 (se is cen tos e
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qua ren ta e oito mi lhões, du zen tos e qua ren ta e um
mil, no ve cen tos e trin ta e dois re a is e oi ten ta e sete
cen ta vos);

III – en car gos:
a) ju ros: 7,5% a.a. (sete in te i ros e cin co dé ci mos

por cen to ao ano) cal cu la dos so bre o sal do de ve dor
exis ten te e de bi ta dos no pri me i ro dia de cada mês;

b) atu a li za ção do sal do de ve dor: pela va ri a ção
po si ti va do IGP-DI, ou, se esse ín di ce for ex tin to, por
ou tro que vier a subs ti tuí-lo;

IV – con di ções de pa ga men to: par ce la re fi nan ci a -
da de R$648.241.932,87 (se is cen tos e qua ren ta e oito
mi lhões, du zen tos e qua ren ta e um mil, no ve cen tos e
trin ta e dois re a is e oi ten ta e sete cen ta vos), em tre zen -
tas e ses sen ta pres ta ções men sa is e con se cu ti vas, cal-
cu la das com base na Ta be la Pri ce, li mi ta das ao dis pên -
dio men sal de 1/12 (um doze avo) de 15% (quin ze por
cen to) da Re ce i ta Lí qui da Real do Esta do – RLR;

V – ga ran ti as: as re ce i tas pró pri as do Esta do, as
trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is e os cré di tos de que tra ta
a Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996.

§ 1º Até o im ple men to da con di ção re fe ri da na
cláu su la vi gé si ma quin ta do con tra to de re fi nan ci a -
men to, as dí vi das des cri tas no in ci so I se rão atu a li za -
das com base nos en car gas fi nan ce i ros pre vis tos nos
con tra tos que lhes de ram ori gem.

§ 2º A efi cá cia do con tra to de re fi nan ci a men to,
além do que de ter mi na a cláu su la vi gé si ma quin ta,
está con di ci o na da à ce le bra ção de con tra to de as-
sun ção, pela União, de to das as dí vi das des cri tas no
in ci so I.

§ 3º O des cum pri men to pelo Esta do de Ala go as
das obri ga ções cons tan tes do con tra to de re fi nan ci a -
men to, ou dos con tra tos dele in te gran tes, in clu in do
atra so de pa ga men tos e a não ob ser vân cia das me-
tas e com pro mis sos cons tan tes do Pro gra ma de Re-
es tru tu ra ção e de Ajus te Fis cal, a que se re fe re a
cláu su la dé ci ma quin ta do con tra to, im pli ca rá, du ran te 
todo o pe río do em que per sis tir o des cum pri men to:

I – a subs ti tu i ção dos en car gos fi nan ce i ros men-
ci o na dos na cláu su la sé ti ma por en car gos equi va len -
tes ao cus to mé dio de cap ta ção da dí vi da mo bi liá ria
in ter na do Go ver no Fe de ral, acres ci do de ju ros mo ra -
tó ri os de 1% a.a. (um por cen to ao ano); e

II – a ele va ção, em qua tro pon tos per cen tu a is,
do per cen tu al da RLR to ma do como base para a apu-
ra ção do li mi te de dis pên dio pre vis to nas cláu su las
quin ta e sex ta do con tra to.

Art. 3º O Esta do se com pro me te e se res pon sa -
bi li za pela ade qua ção de sua pro gra ma ção fi nan ce i ra
para aten di men to das obri ga ções men sa is de cor ren -

tes das dí vi das re fe ri das nos itens I a VII do pa rá gra fo
se gun do da cláu su la quin ta do con tra to de re fi nan ci a -
men to, de modo que o li mi te de 15% (quin ze por cen-
to) re fe ri do na mes ma cláu su la, não in vi a bi li ze o pa-
ga men to in te gral das obri ga ções ori gi na das dos con-
tra tos fir ma dos ao am pa ro das Leis nºs 7.976, de 27
de de zem bro de 1989, e 8.727, de 5 de no vem bro de
1993, e das de cor ren tes de re es tru tu ra ção de dí vi da
ex ter na, na for ma da le gis la ção per ti nen te.

Art. 4º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so -
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de du zen tos e se-
ten ta dias, a con tar da data de sua pu bli ca ção.

Art. 5º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Se na do Fe de ral, 11 de de zem bro de 1998. –
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te.

PARECER Nº 197, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 102, de 2000 (nº 2.862, de
1997, na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 102, de 2000 (nº
2.862, de 1997, na Casa de ori gem), que al te ra dis po -
si ti vos da Lei nº 8.457, de 4 de se tem bro de 1992,
con so li dan do a Emen da nº 1, da Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va da pelo Ple ná rio e
as 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, 2 de abril de
2002. – Ra mez Te bet, Pre si den te – Anto nio Car los
Va la da res, Re la tor – Edi son Lo bão – Mo za ril do Ca-
val can ti. 

ANEXO AO PARECER Nº 197, DE 2002

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 8.457, de 4 de se-
tem bro de 1992.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 18 e 31 e o § 4º do art. 23 da Lei

nº 8.457, de 4 de se tem bro de 1992, pas sam a vi go rar 
com a se guin te re da ção:

“Art. 18. Os ju í zes mi li ta res dos Con se -
lhos Espe ci al e Per ma nen te são sor te a dos
den tre ofi ci a is de car re i ra, da sede da Au di -
to ria, com vi ta li ci e da de as se gu ra da, re cor -
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ren do-se a ofi ci a is no âm bi to de ju ris di ção
da Au di to ria se in su fi ci en tes os da sede e,
se per sis tir a ne ces si da de, ex cep ci o nal men -
te a ofi ci a is que sir vam nas de ma is lo ca li da -
des abran gi das pela res pec ti va Cir cuns cri -
ção Ju di ciá ria Mi li tar.” (NR)

“Art. 23. .................................................
..............................................................
§ 4º No caso de im pe di men to de al-

gum dos ju í zes, será sor te a do ou tro para
subs ti tuí-lo." (NR)

“Art. 31. Os ju í zes mi li ta res são subs ti -
tu í dos em suas li cen ças, fal tas e im pe di -
men tos, bem como nos afas ta men tos de
sede por mo vi men ta ção, que de cor ram de
re qui si to de car re i ra, ou por ou tro mo ti vo
jus ti fi ca do e re co nhe ci do pelo Su pe ri or Tri-
bu nal Mi li tar como de re le van te in te res se
para a ad mi nis tra ção mi li tar.” (NR)

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

 Art. 3º Re vo gam-se as alí ne as a, b, c e d, e os
§§ 1º, 2º e 3º do art. 31 da Lei nº 8.457. de 4 de se-
tem bro de 1992.

 OF.SF/1.331/2001

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001

          Se nhor Pre si den te,
          Na ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem,

dia 16, o Ple ná rio apro vou a Pro je to de Lei da Câ ma ra 
nº 102, de 2000 (nº 2.862/97, na Casa de ori gem),
com a Emen da nº 1-CCJ, de re da ção, o qual foi en ca -
mi nha do, na que la opor tu ni da de, à Co mis são Di re to ra 
para ela bo ra ção da re da ção fi nal.

No âm bi to da Co mis são Di re to ra, quan do da
ela bo ra ção da men ci o na da re da ção fi nal (art. 98, in-
ci so V, do Re gi men to Inter no), hou ve dú vi da se o
tex to pro pos to pelo Pro je to ao art. 31 da Lei nº
8.457, de 1992, im pli ca ria a re vo ga ção das alí ne as
a, b e c, e dos §§ 1º e 2º do re fe ri do ar ti go.

          Ante o ex pos to, e uma vez que a art. 9º
da Lei Com ple men tar nº 95, de 1998, com a re da -
ção dada pela Lei Com ple men tar nº 107, de 2001,
de ter mi na que a cláu su la de re vo ga ção deve enu-
me rar, ex pres sa men te, as leis ou dis po si ções le ga is
re vo ga das, en ca mi nho a ma té ria ao exa me des sa
dou ta Co mis são, a fim de ori en tar a Co mis são Di re -
to ra na fe i tu ra da men ci o na da re da ção fi nal.

          À opor tu ni da de, re i te ra a V. Exª meus
pro tes tas de con si de ra ção e apre ço. – Se na dor Ra-
mez Te bet, Pre si den te do Se na do Fe de ral.

Ofí cio nº 144/01-Pre si dên cia/CCJ

          Bra sí lia, 31 de Ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Acu so o re ce bi men to do Ofí cio SF/1.331/2001,

de 17 do cor ren te mês, que se re fe re ao Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 102, de 2000, de au to ria do Su pe ri or
Tri bu nal Mi li tar.

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

Apro ve i to o en se jo para re i te rar a Vos sa Exce-
lên cia pro tes tos de apre ço e con si de ra ção. – Se na dor 
Ber nar do Ca bral, Pre si den te da Co mis são de Cons-
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

ADENDO AO PARECER Nº 930, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 102, de 2000 (PL. 02862, de
1997, na ori gem), que “Alte ra dis po si ti vo
da Lei n 8.457, de 4 de no vem bro de 1992".

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma
Re tor na a esta Co mis são, para exa me, o Pro je -

to de Lei da Câ ma ra nº 102, de 2000, de ini ci a ti va do
Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar, que “Alte ra dis po si ti vo da Lei
nº 8.457, de 4 de no vem bro de 1992".

O re tor no da pro po si ção deve-se a que o Se-
nhor Pre si den te do Se na do Fe de ral en ten deu ha ver
dú vi da se a ini ci a ti va pre ten de re vo gar as alí ne as “a”,
“b,” e “c”, e os §§ lº e 2º do art. 31 da Lei nº 8.457/92,
“uma vez que o art 9º da Lei Com ple men tar nº 95, de
1998, com a re da ção dada pela Lei Com ple men tar nº
107, de 2001, de ter mi na que a cláu su la de re vo ga ção 
deve enu me rar, ex pres sa men te, as leis ou dis po si -
ções le ga is re vo ga das”.

          Di an te do aci ma ex pos to, ra ti fi co o pa re cer,
acres cen tan do que o ob je ti vo da pro po si ção re vo gar
to das as alí ne as e §§ do art. 31, con for me ex pres so
na re da ção da ini ci a ti va, in clu si ve a alí nea “d” e o § 3º,
não men ci o na dos no Ofí cio do Sr. Pre si den te des ta
Casa. Ou tros sim, de ve mos ob ser var que os man da -
men tos da Lei Com ple men tar nº 95, de 1998, não
obri gam à re a li za ção de cláu su la de re vo ga ção,
quan do, ex pli ci ta men te, é dada nova re da ção a um
ar ti go. Evi den te men te, tudo que não cons tar da nova
re da ção deve ser con si de ra do re vo ga da.

Sala da Co mis são, 13 de mar ço de 2002. – Pre-
si den te, Ber nar do Ca bral – Re la tor, Ro meu Tuma –
Wal deck Orné las – Osmar Dias – José Edu ar do
Du tra – Bel lo Par ga – Se bas tião Ro cha – Sér gio
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Ma cha do – Íris Re zen de – Antô nio Car los Jú ni or –
Lú cio Alcân ta ra – Ma ria do Car mo Alves.

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 o Pro je to de
Re so lu ção nº 69, de 2001, de au to ria do Se na dor Te-
o tô nio Vi le la Fi lho, que dis põe so bre a apli ca ção da
Re so lu ção nº 97, de 1998, do Se na do Fe de ral ao re fi -

nan ci a men to da dí vi da mo bi liá ria do Esta do de Ala go -
as, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, fi ca rá pe ran te
a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce ber
emen das, nos ter mos do art. 235, II, “d”, do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, pro je to de lei do Con gres so Na ci o nal
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se-
na dor Pa u lo Har tung.

03348 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 200262    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



É lido o se guin te:
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

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

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

DECRETO Nº 3.900, DE 29 DE AGOSTO 2001

Cria a Co mer ci a li za do ra Bra si le i ra
do Ener gia Emer gen ci al – CBEE e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.209
DE 29 DE AGOSTO DE 2001

Au to ri za a União a cri ar a Co mer ci -
a li za do ra Bra si le i ra de Ener gia Emer-
gen ci al – CBEE.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se-
guin te me di da pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º A União fica au to ri za da a cri ar a Co mer ci -
a li za do ra Bra si le i ra de Ener gia Emer gen ci al – CBEE,
em pre sa pú bli ca vin cu la da ac Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia.

§ 1º A CBEE terá sede e foro no Mu ni cí pio do
Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro, e terá por
ob je ti vo a aqui si ção, o ar ren da men to e a ali e na ção de
bens e di re i tos, a ce le bra ção de con tra tos e a prá ti ca
de atos des ti na dos:

I – à vi a bi li za ção do au men to da ca pa ci da de de
ge ra rão e da ofer ta do ener gia elé tri ca de qual quer
fon te em cur to pra zo; e

II – à su pe ra ção da cri se de ener gia elé tri ca e ao
re e qui lí brio de ofer ta e de man da de ener gia elé tri ca.

§ 2º O es ta tu to da CBEE será apro va do por de-
cre to.

§ 3º A CBEE po de rá exer cer suas ati vi da des
com pes so al ce di do de ór gãos e en ti da des da Admi-
nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, bem como por meio da
con tra ta ção de ser vi ços.

§ 4º É dis pen sá vel a li ci ta ção para a con tra ta ção 
de obras, com pras e ser vi ços que aten dam di re ta -
men te sos ob je ti vos so ci a is da CBEE, in clu si ve àque-
les des ti na dos a pla ne jar, a im ple men tar e a ava li ar a
re a li za ção des ses mes mos ob je ti vos.

§ 5º A União fica au to ri za da a ofe re cer ga ran tia
nos con tra tos ce le bra dos pela CBEE que aten dam
aos ob je ti vos so ci a is des ta. (vide Me di da Pro vi só ria
nº 14, de 21-12-2001)

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O
pro je to que aca ba de ser lido vai à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2001-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para a
tra mi ta ção do Pro je to:

Até 07-04 – pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul-
sos;

Até 15-04 – pra zo fi nal para apre sen ta ção de
emen das;

Até 20-04 – pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos 
das emen das;

Até 30-04 – en ca mi nha men to do pa re cer fi nal à
Mesa do Con gres so Na ci o nal.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (PFL – BA)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V.
Exª tem a pa la vra pela or dem.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (PFL – BA.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de me ins cre -
ver para uma co mu ni ca ção ina diá vel. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V.
Exª será aten di do em pri me i ro lu gar.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V.
Exª tem a pa la vra pela or dem.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, da mes ma for ma, ba-
se a do no art. 14, so li ci to mi nha ins cri ção para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V.
Exª está ins cri to em se gun do lu gar.

Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª
terá as se gu ra do o uso da pa la vra, por cin co mi nu tos. 

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 Ri car do San tos,
por 20 mi nu tos.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te mos
afir ma do re pe ti das ve zes nes ta tri bu na que o Bra sil
ob te ve, nos úl ti mos anos, gran des con quis tas na área
da edu ca ção. São avan ços mu i to ex pres si vos, que
per mi ti ram o aces so de gran de con tin gen te de bra si -
le i ros à es co la, com ex pan são subs tan ci al da ma trí -
cu la nos vá ri os ní ve is edu ca ci o na is. Com isso, apro xi -
ma-se da uni ver sa li za ção do en si no fun da men tal e
en ca mi nha-se para o mes mo, no fu tu ro, no en si no
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mé dio. Tor nam-se de cres cen tes os ní ve is de re pro va -
ção e aban do no na edu ca ção bá si ca, per mi tin do a
cor re ção do flu xo de alu nos e nor ma li zan do o aces so
às sé ri es e ní ve is de en si no mais ele va dos.

Com efe i to, en tre 1996 e 2000, as ma trí cu las no
en si no fun da men tal con ti nu a ram sua ex pan são, atin-
gin do 98% de taxa lí qui da de es co la ri za ção na fa i xa
dos 7 aos 14 anos; no en si no mé dio, as ma trí cu las au-
men ta ram 43% e, na edu ca ção su pe ri or, con si de ran -
do os cur sos pre sen ci a is de gra du a ção, o au men to foi
de 44%.

A edu ca ção su pe ri or, por tan to, al can çou o cres-
ci men to mais ace le ra do em ter mos per cen tu a is, ain-
da que esse cres ci men to es te ja as sen ta do so bre uma
base de ma trí cu las re la ti va men te mo des ta. Com efe i -
to, de acor do com o Cen so da Edu ca ção Su pe ri or de
2000, con tá va mos com 2,7 mi lhões de ma trí cu las nos
cur sos de gra du a ção pre sen ci a is, con tra 1,9 mi lhão
em 1996, 1,7 mi lhão em 1994, e 1,5 mi lhão em 1988.
Qu e brou-se, por tan to, uma ten dên cia de es tag na ção
que vi nha des de o fim dos anos 70, in ti ma men te re la -
ci o na da ao len to cres ci men to das ma trí cu las do en si -
no mé dio, dan do-se, por tan to, um sal to quan ti ta ti vo
no en si no su pe ri or.

No en tan to, são enor mes os de sa fi os que te mos 
pela fren te. Duas ba ta lhas im por tan tes são a da qua li -
da de e a da de mo cra ti za ção. Em am bas te mos lu tas
re nhi das, que pre ci sam tor nar-se ain da mais re nhi -
das. Elas se tra vam pri o ri ta ri a men te na edu ca ção bá-
si ca, mas se es ten dem tam bém à edu ca ção su pe ri or.
É a úl ti ma que hoje de se ja mos abor dar.

Os avan ços quan ti ta ti vos da edu ca ção su pe ri or
mos tram, ni ti da men te, que o au men to da ofer ta pri va -
da de ma trí cu las foi con si de ra vel men te ma i or do que
a ofer ta no en si no pú bli co uni ver si tá rio. O Po der Pú bli -
co en fa ti zou a ex pan são da edu ca ção bá si ca, con si -
de ra da pri o ri tá ria para a de mo cra ti za ção mais am pla
do aces so da po pu la ção a me lho res ní ve is de es co la -
ri za ção. Efe ti va men te, em 1988, 61% das ma trí cu las
se en con tra vam no se tor pri va do; em 1994, essa par-
ti ci pa ção caiu para 58% e, no ano 2000, pas sou para
67%, por tan to, pra ti ca men te dois ter ços. Sur tos de in-
cre men to da ofer ta par ti cu lar são co nhe ci dos na his-
tó ria da edu ca ção bra si le i ra. A gran de ques tão, po-
rém, é sa ber a quem esse cres ci men to tem be ne fi ci a -
do.

A ma trí cu la na ci o nal nos cur sos de gra du a ção
hoje está, de fato, con cen tra da nas ins ti tu i ções pri va -
das. Con for me dis se mos, é de 67% em face de 33% de
ofer ta de ma trí cu las nas uni ver si da des pú bli cas, es tas
di vi di das em 18% na de pen dên cia ad mi nis tra ti va fe de -
ral, 12% na es ta du al e ape nas 3% na mu ni ci pal.

Como é no tó rio re co nhe cer, as opor tu ni da des
de en si no ofe re ci das pe las pres ti gi o sas ins ti tu i ções
pú bli cas de edu ca ção su pe ri or são dis pu ta das por
gru pos de pos tu lan tes cada vez ma i o res, cri an do-se
uma com pe ti ção cres cen te men te acir ra da pe las suas
va gas. Elas são a es pe ran ça da que les que não po-
dem pa gar, por que, cons ti tu ci o nal men te, o en si no ofi-
ci al é gra tu i to. Fra cas san do no pro ces so se le ti vo re-
pre sen ta do pelo ves ti bu lar, mu i tos es tu dan tes con-
tam ape nas com a op ção de es tu dar à no i te, tra ba lhar 
e pa gar men sa li da des às ins ti tu i ções par ti cu la res. O
per cen tu al de alu nos de gra du a ção ma tri cu la do nos
cur sos no tur nos se tem man ti do re la ti va men te es tá -
vel ao lon go do tem po: 55,1% em 1991, 54,6% em
1996 e 56,1% em 2000, ano fo ca li za do pelo úl ti mo
Cen so da Edu ca ção Su pe ri or. Esses nú me ros su ge -
rem as di fi cul da des de um gran de con ti gen te de alu-
nos de fa zer face aos cus tos de men sa li da des, ma te -
ri a is di dá ti cos e ho ras de es tu do nas ins ti tu i ções pri-
va das.

Ape sar dos pro gres sos re a li za dos na área pú bli -
ca no sen ti do de aten der a es tu dan tes tra ba lha do res
e a tra ba lha do res es tu dan tes, as ma trí cu las nos cur-
sos da no i te são pro por ci o nal e ab so lu ta men te ma i o -
res na de pen dên cia pri va da (cer ca de 66%) do que
nas de pen dên ci as ad mi nis tra ti vas pú bli cas (cer ca de
56%).

Qual é o per fil dos alu nos das ins ti tu i ções par ti -
cu la res e no tur nas? Com ma i or pro ba bi li da de, por-
que não há fa ta lis mo em ciên ci as hu ma nas, aque les
que ti ve ram me nor ca pa ci da de com pe ti ti va na cor ri da 
às va gas gra tu i tas do en si no pú bli co. São pre do mi -
nan te men te par te dos 86% de alu nos das re des pú bli -
cas do en si no mé dio (da dos do ano 2000), que, em
mu i tos ca sos, não ti ve ram pos si bi li da des de re me di ar 
suas di fi cul da des de apren di za gem por meio de um
cur si nho ou ou tra al ter na ti va. Enquan to isso, mu i tos
dos alu nos de es co las par ti cu la res al ta men te se le ti -
vas, si tu a dos nos 14% da ma trí cu la pri va da no en si no 
mé dio, ob têm va gas na edu ca ção su pe ri or pú bli ca e
gra tu i ta.

O sis te ma é ba se a do no mé ri to, como deve ser,
mas se es ta be le ce um zi gue za gue per ver so. Os que ti-
ve ram me lho res con di ções de pre pa ra ção são pre mi a -
dos com a gra tu i da de. Os de ma is têm que tra ba lhar, es-
tu dar e pa gar o en si no. Esses de ma is in clu em per cen tu -
a is mu i to mais ele va dos de jo vens das ca ma das me nos
pri vi le gi a das, de ne gros, de não bran cos em ge ral e de
pes so as que vi vem em ci da des me no res, onde a ofer ta
de edu ca ção su pe ri or é mais res tri ta.

O ide al se ria que os re cur sos pú bli cos ofe re ces -
sem edu ca ção pú bli ca e gra tu i ta a to dos. Mas, como o
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di nhe i ro não é elás ti co, pri me i ro se es ta be le ceu uma
pri o ri da de cla ra para a edu ca ção bá si ca e, em es pe ci -
al, a edu ca ção com pul só ria, eri gi da pela Cons ti tu i ção 
Fe de ral em di re i to pú bli co sub je ti vo, isto é, obri ga ção
tan to do ci da dão quan to do Po der Pú bli co. 

Na edu ca ção su pe ri or cri ou-se há dé ca das um
me ca nis mo para fa ci li tar os es tu dos de quem não po-
dia pa gar: o Pro gra ma de Cré di to Edu ca ti vo. Esse
pro gra ma veio a ser subs ti tu í do pelo Fun do de Fi nan -
ci a men to ao Estu dan te de Ensi no Su pe ri or, o Fies,
cri a do pela Lei nº 10.260, de 12 de ju lho de 2001. O
Fun do apre sen ta aper fe i ço a men tos em re la ção ao
sis te ma an te ri or de cré di to edu ca ti vo, como a di vi são
do ris co de ina dim plên cia en tre a ins ti tu i ção de edu-
ca ção su pe ri or (que faz a se le ção dos can di da tos), a
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e o alu no. Por ou tro lado, os
re cur sos pú bli cos não são des ti na dos a qual quer ins-
ti tu i ção de edu ca ção su pe ri or, mas àque las que atin-
gem pa drões mí ni mos no sis te ma de ava li a ção.

Entre tan to, ape sar dos pon tos po si ti vos, o Fies
pode e deve ser aper fe i ço a do. Um dos pon tos de vi da -
men te jus ti fi ca dos é a exi gên cia de fi a dor ou fi a do res.
A ins ti tu i ção do fi a dor, ex ce len te para um mun do
onde pre do mi na vam as re la ções face a face e de in ti -
mi da de, não é mais ade qua da a gran des so ci e da des
ur ba nas ca rac te ri za das pelo ano ni ma to, nem como
pro pul sor da mo bi li da de so ci al as cen den te. Te mos
ou vi do ob ser va ções de que esse é um obs tá cu lo im-
por tan te para alu nos so ci al men te des fa vo re ci dos.

Por ou tro lado, o Fies en vol ve a emis são, em fa-
vor da ins ti tu i ção de edu ca ção su pe ri or pri va da, de
um tí tu lo de cré di to que tem como va lor má xi mo o
mon tan te da con tri bu i ção de vi da pela ins ti tu i ção es-
co lar à Pre vi dên cia So ci al, o que es ta be le ce ni ti da -
men te um teto para a ex pan são do pro gra ma. Ade ma -
is, ele se li mi ta a 70% da men sa li da de. Hoje, como
con se qüên cia das res tri ções es ta be le ci das, exis tem
tão so men te cer ca de 152 mil con tra tos, des de a cri a -
ção do Fun do, sen do mais de 60 mil con tra tos fir ma -
dos no ano cor ren te.

A cons tru ção de uma so ci e da de jus ta e de mo -
crá ti ca re quer que se atue fir me men te para ali vi ar o
ônus so bre a po pu la ção re la ti va men te me nos aqui-
nho a da. As po lí ti cas pú bli cas pre ci sam ser pro gres si -
vas, não re gres si vas. É ver da de que, para ven cer a
es ca la da e che gar à edu ca ção su pe ri or, in fe liz men te,
não é pos sí vel ser tão pou co aqui nho a do. Por isso,
apre sen ta mos pro je to de lei que visa con tri bu ir para o
aper fe i ço a men to do Fies.

Ba si ca men te, a nos sa pro pos ta se con cen tra
em três pon tos. No pri me i ro, pro cu ran do fa ci li tar a ga-
ran tia, es ta be le ce um fun do de aval op ta ti vo, que per-

mi te ao es tu dan te que não pos sa ou não de se je ter fi-
a dor con tar com ou tra al ter na ti va. Essa pro vi dên cia é
to ma da em gran des con tra tos agrí co las, in dus tri a is, e
apre sen ta ex pe riên cia bem su ce di da, como no caso
do BNDES. Com isso se sim pli fi ca e se de mo cra ti za o
aces so ao cré di to pelo es tu dan te.

No se gun do pon to, es ta be le ce in cen ti vos fis ca is 
se me lhan tes àque les de di ca dos à cul tu ra (Lei Rou a -
net), para que em pre sas pos sam apli car em bol sas
de es tu do. Essa é uma ex pe riên cia exi to sa em vá ri os
pa í ses, que não leva a em pre sa a di tar nor mas para a
uni ver si da de, mas que cria fa ci li da des nos ca na is de
as cen são so ci al e pode apro xi mar a edu ca ção su pe ri -
or e o tra ba lho, sem pre ju í zo das fun ções da pri me i ra.
Não de ve mos nos es que cer de que o de sem pre go ju-
ve nil é cres cen te e essa pra ga, an tes cir cuns cri ta a
ou tros pa í ses, tem che ga do aqui com in ten si da de.
Tam bém não de ve mos de i xar de lado o man da men to
cons ti tu ci o nal que es ta be le ce para a edu ca ção a pro-
mo ção e o in cen ti vo com a co la bo ra ção da so ci e da -
de, em bo ra seja de ver do Esta do e da fa mí lia.

O ter ce i ro me ca nis mo por nós pro pos to en vol ve
a pos si bi li da de de o Fun do de Ga ran tia por Tem po de
Ser vi ço ser sa ca do para qui ta ção do em prés ti mo do
Fies pelo tra ba lha dor, em seu be ne fí cio ou em be ne fí -
cio de seu de pen den te.

As pro pos tas le gis la ti vas têm a fun ção de ori en -
tar os ca mi nhos das po lí ti cas pú bli cas, re fle tin do os
an se i os da so ci e da de. A edu ca ção su pe ri or não pode
con ti nu ar cons ti tu in do uma bar re i ra, ou um zi gue za -
gue, ou, ain da, um la bi rin to para di fi cul tar a che ga da
ao topo da que les que têm mé ri to, mas dis põem de
pou cos re cur sos fi nan ce i ros. Olhe mos bem à fren te e
ve ja mos que não in te res sa ao País uma edu ca ção su-
pe ri or eli ti za da em ter mos eco nô mi cos. A se le ção le-
gí ti ma deve ser in te lec tu al, es sen ci al men te, de ven -
do-se con si de rar, tam bém, ações afir ma ti vas que
pos si bi li tem o aces so de in di ví du os ou gru pos que,
pela si tu a ção eco nô mi ca des fa vo rá vel, têm di fi cul da -
des na tu ra is em in gres sar no en si no uni ver si tá rio. As
pres sões de cor ren tes da ex pan são do en si no mé dio, no
âm bi to da edu ca ção bá si ca, se rão cada vez ma i o res. À
me di da que che gam alu nos re sul tan tes da de mo cra ti -
za ção do en si no mé dio, a so ci e da de deve ofe re cer al-
ter na ti vas con cre tas em fa vor da ci da da nia e do tra ba -
lho. Essas opor tu ni da des pre ci sam ser ofe re ci das tan to
na edu ca ção su pe ri or quan to fora da mes ma.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Ouço V. Exª com pra zer.
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O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Ri car do San tos, V. Exª, como pre si den te da Co-
mis são de Edu ca ção, fala com pro pri e da de so bre
esse tema. Além de cum pri men tá-lo, gos ta ria de fa zer 
re fe rên cia à aná li se ini ci al fe i ta por V. Exª da in jus ti ça
que ocor re nas uni ver si da des pú bli cas, sus ten ta das
pelo Erá rio na ci o nal, es ta du al ou mu ni ci pal. Ge ral -
men te as va gas exis ten tes nes sas ins ti tu i ções são
ocu pa das por aque les que vêm de es co las pa gas do
pri me i ro ou se gun do gra us, por alu nos que pas sa ram
por cur si nhos se le ci o na dos e que, por tan to, têm con-
di ções de pa gar por isso. Esses são os es tu dan tes
que ocu pam es pa ços na uni ver si da de pú bli ca. Ge ral -
men te ocor re isso no Bra sil e é uma in jus ti ça mu i to
gran de. Te mos que en con trar uma ma ne i ra de sa nar
esse pro ble ma. Aque les que vêm de es co las par ti cu -
la res ocu pam es pa ços na uni ver si da de pú bli ca por-
que têm con di ções me lho res de se pre pa rar. A se le -
ção nor mal men te se faz com base no po der aqui si ti -
vo. Qu an to à ques tão do ter ce i ro grau, V.Exª traz pro-
pos tas cla ras. V. Exª fri sou que, hoje, mais de 50%
dos que es tu dam o fa zem à no i te, pro cu ram se es pe -
ci a li zar, se pre pa rar para vida após te rem con clu í do o
se gun do grau, mas o fa zem em es ta be le ci men tos
par ti cu la res, têm que pa gar por isso – não sei se as
men sa li da des che gam a R$400, R$500, ou, de pen -
den do da fa cul da de, a mais de R$1,5 mil. E isso não é
fá cil. Re ce bo, em mé dia, qua tro a cin co car tas por dia
do meu Esta do, San ta Ca ta ri na. Elas vêm de fun da -
ções, de es tu dan tes e de pais que re la tam os pro ble -
mas. Qu a is são os in cen ti vos que exis tem hoje para
fa ci li tar o aces so ao en si no? Além des ses que V. Exª
de cli nou – en tre eles, o cré di to edu ca ti vo, con ce di do
por in ter mé dio do Fies – , há, no meu Esta do, uma
van ta gem: quan do fui Go ver na dor, cri a mos um fun do
cons ti tu ci o nal es ta du al des ti na do a fo men tar a pes-
qui sa ci en tí fi ca e a edu ca ção; a ele são des ti na dos
2% do or ça men to. Uma par te des sa ver ba é para aju-
dar es tu dan tes ca ren tes do Esta do. Mas só isso não
re sol ve, pois a de man da é mu i to gran de. Para ter
aces so às ver bas do fun do que te mos hoje é ne ces -
sá rio bus car um ava lis ta, o que é cons tran ge dor, o
que não é fá cil em uma so ci e da de mu i to cos mo po li ta.
Além dis so, esse fun do não é su fi ci en te. V. Exª pro põe 
que esse fun do seja mais de mo crá ti co de ma ne i ra a
fa ci li tar a qui ta ção dos em prés ti mos con ce di dos e,
além dis so, faz uma se gun da pro pos ta: que as em pre -
sas que têm Impos to de Ren da a re co lher pos sam
con tri bu ir com a edu ca ção, a exem plo do que ocor re
com a Lei Rou a net, que exis te hoje para o apo io à cul-
tu ra. Por que não se des ti nar re cur so para esse Fun-
do exis ten te hoje, para cus tar quem que i ra es tu dar no

Bra sil? Pen so que essa me di da vem em bom tem po.
E V. Exª pro põe ain da uma ter ce i ra mo da li da de...

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– A per mis são para que o tra ba lha dor pos sa sa car o
Fun do de Ga ran tia...

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Jus ta -
men te. Nes se pon to, a sua pro pos ta co in ci de com a
mi nha, que tra mi ta no Con gres so Na ci o nal. Hoje po-
dem ser uti li za dos os re cur sos do Fun do de Ga ran tia
por Tem po de Ser vi ço para com prar ações da Pe tro -
bras ou da Vale do Rio do Doce; hoje es ses re cur sos
po dem ser apli ca dos em mer ca do de ris co. Por que
não uti li zá-los na edu ca ção de um fi lho, de um ente da
fa mí lia ou de al guém li ga do a ela? Se ria um in ves ti -
men to na ca pa ci ta ção, no es tu do, o que não se ria
mer ca do de ris co. Acre di to que não exis te me lhor in-
ves ti men to do que a edu ca ção. Essa é a mi nha pro-
pos ta que tra mi ta nes ta Casa. A pro pos ta de V. Exª
visa à uti li za ção dos re cur sos do FGTS para se qui ta -
rem em prés ti mos con se gui dos com o Fun do.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Exa ta men te.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – De cer-
to modo, as duas pro pos tas co in ci dem. V. Exª está de
pa ra béns pelo fato de bus car me ca nis mos para mi ni -
mi zar esse gran de pro ble ma que mi lha res de es tu -
dan tes, no Bra sil in te i ro, es tão en fren tan do. Esta mos
no iní cio do ano le ti vo, mas já está che gan do a se gun -
da par ce la para ser paga, e nis so está re si din do o dra-
ma de mu i tos pais, que vêm can ce lan do ma trí cu las
pois não têm con di ções de ar car com os cus tos da
edu ca ção de seus fi lhos. A me di da pro pos ta por V.
Exª deve me re cer toda a aten ção des ta Casa, vis to
que de ve mos en con trar me ca nis mos para re sol ver o
pro ble ma de mi lha res de es tu dan tes. Para fi na li zar,
que ro cum pri men tá-lo, Se na dor Ri car do San tos, por-
que, além de a pro pos ta vir ao en con tro da que te-
mos, as ou tras me di das que V. Exª está ana li san do
tam bém são pro ce den tes.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Se na dor Ca sil do Mal da ner, agra de ço mu i tís si mo a
V. Exª e fico mu i to sa tis fe i to em cons ta tar que par te
das mi nhas pro pos tas co in ci dem com a pro pos ta de
V. Exª, que tem sido, na Co mis são de Edu ca ção, um
dos gran des ba ta lha do res pelo de sen vol vi men to da
edu ca ção no Bra sil, pois já se vem pre o cu pan do com
o pro ble ma há mu i to tem po. Como V. Exª já dis se, foi
cri a do um me ca nis mo es pe ci al, no Esta do de San ta
Ca ta ri na, no sen ti do de apo i ar pes qui sas de ex ten são 
e tam bém con ce der bol sas aos es tu dan tes ca ren tes.
Cre io que o ca mi nho é esse, Se na dor Ca sil do Mal da -
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ner. Incor po ro, por tan to, com mu i ta hon ra, o apar te de
V. Exª ao meu pro nun ci a men to de tal for ma a com ple -
tá-lo e a re for çar as te ses que aqui es tou de fen den do.

Mu i to obri ga do, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Pa u lo Sou to (PFL – BA) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Con ce do o apar te a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O tem po do ora dor já se en con tra es go ta do, Se-
na dor Pa u lo Sou to.

O Sr. Pa u lo Sou to (PFL – BA) – Sr. Pre si den te,
pre ci so ape nas de dois mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Pois não.

O Sr. Pa u lo Sou to (PFL – BA) – Sr. Pre si den te,
este é um as sun to im por tan te, e as idéi as são mu i to
boas. Se na dor Ri car do San tos, o Esta do da Ba hia
lan çou o pro gra ma Faz Uni ver si tá rio, que tra ta ape-
nas de um dos as pec tos con si de ra dos por V. Exª: a
ques tão re la ti va aos in cen ti vos fis ca is. O Go ver no di-
vi de, com em pre sas, bol sas para es tu dan tes uni ver si -
tá ri os nas uni ver si da des ba i a nas, o que já é um si nal.
Ini ci al men te, se rão mil bol sas, mas se gu ra men te
esse nú me ro de ve rá ser am pli a do. Ain da gos ta ria de
fa zer uma ob ser va ção: os Esta dos têm, hoje, um
gran de pro ble ma, qual seja, o en si no de ní vel mé dio.
Pre ci sa mos en con trar uma for ma de fi nan ci ar me lhor
o en si no de ní vel mé dio. O Fun def está fi nan ci an do
bem o en si no fun da men tal, mas, hoje, nos Esta dos,
os re cur sos para a edu ca ção es tão pra ti ca men te exa-
u ri dos, por que a ma i o ria dos Esta dos está trans fe rin -
do re cur sos. O Fun def foi uma boa idéia, vis to que
está dan do bons re sul ta dos, mas pre ci sa mos en con -
trar um me ca nis mo se me lhan te para o ní vel mé dio,
por que os Esta dos – te nho o exem plo de al guns – não
es tão su por tan do a ma nu ten ção do en si no de ní vel
mé dio, que é caro, exi ge pro fes so res es pe ci a li za dos e
é es sen ci al para a tra je tó ria dos es tu dan tes rumo à
uni ver si da de. O Mi nis tro Pa u lo Re na to, que teve, sem
dú vi da, uma ex ce len te ad mi nis tra ção e foi um ho mem 
que con se guiu ar mar essa es tru tu ra, per mi tin do o
avan ço do en si no fun da men tal, ain da dis põe de tem-
po para fa zer algo se me lhan te pelo ní vel mé dio, mes-
mo que isso não seja im ple men ta do nes te Go ver no.
Isso é es sen ci al para os Esta dos em que, nes te mo-
men to, está ha ven do um gran de au men to nas ma trí -
cu las de ní vel mé dio. Elas es tão su bin do as sus ta do -
ra men te, e os Esta dos es tão com mu i ta di fi cul da de
em man ter um ní vel de qua li da de e até uma es tru tu ra

fí si ca ca paz de su por tar essa de man da em re la ção
ao ní vel mé dio. Mu i to obri ga do.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Se na dor Pa u lo Sou to, agra de ço o apar te de V. Exª e
tam bém, com mu i ta hon ra, in cor po ro-o ao meu pro-
nun ci a men to. V. Exª cita tam bém uma ex pe riên cia da
Ba hia no sen ti do de apo i ar es tu dan tes uni ver si tá ri os
ca ren tes e tem in te i ra ra zão na qui lo que diz res pe i to a
se bus ca rem no vas for mas de fi nan ci a men to para o
en si no mé dio no Bra sil. Com a des cen tra li za ção para
os Mu ni cí pi os do en si no fun da men tal, a par ce la dos
25%, que cabe aos Esta dos, pela Cons ti tu i ção, apli-
car no en si no mé dio, po de ria mu i to bem ser di mi nu í -
da com es sas no vas for mas de fi nan ci a men to.

Sr. Pre si den te, é im por tan te lem brar que, para
que se cum pra a meta do Pla no Na ci o nal de Edu ca -
ção de se cri a rem 2,5 mi lhões de va gas no en si no uni-
ver si tá rio no Bra sil, al can çan do 30% da po pu la ção de
18 a 24 anos – hoje são 14% –, é fun da men tal que se
cri em e aper fe i ço em me ca nis mos que de mo cra ti zem
o aces so ao en si no su pe ri or. E o Fies é um ins tru men -
to que, com as al te ra ções e aper fe i ço a men tos que es-
ta mos pro pon do, mu i to po de rá con tri bu ir para isso.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ri car do San-
tos, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá -
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Anto nio Car los Va la da res,
2º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Pa u lo Har tung, por per mu ta com o Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mi nha pri me i ra
pa la vra é de agra de ci men to ao Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti, pela per mu ta que me pos si bi li ta es tar
ago ra na tri bu na.

Sr. Pre si den te, des de que che guei a esta Casa,
ve nho tra ba lhan do e lu tan do para in clu ir, na agen da
po lí ti ca e ad mi nis tra ti va do nos so País, a ne ces si da de 
de uma pro fun da re for ma ur ba na. E tal vez pelo fato
de eu ter ex pe ri men ta do uma ad mi nis tra ção mu ni ci -
pal, pois con du zi a Pre fe i tu ra de Vi tó ria du ran te qua-
tro anos, esse é um tema em que tra ba lho com mu i to
zelo e mu i ta aten ção.

Nes se con tex to, Sr. Pre si den te, te nho dado ên-
fa se, in sis ten te men te, seja em de ba tes nas Co mis -
sões ou aqui mes mo nes te ple ná rio, a uma ques tão
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que con si de ro fun da men tal: o sa ne a men to am bi en tal. 
To dos sa be mos que o Bra sil vi veu um in ten so e caó ti -
co pro ces so de ur ba ni za ção nos úl ti mos 50 anos.
Nes se pe río do, apro xi ma da men te 80% da po pu la ção
mi grou do cam po para as ci da des e pe ri fe ri as, numa
ocu pa ção de sor de na da do solo ur ba no, com re fle xos, 
em mu i tos ca sos, ir re ver sí ve is sob o pon to de vis ta
am bi en tal.

O fato é que mais de 100 mi lhões de bra si le i ros
vi vem hoje em cen tros ur ba nos, sem que po lí ti cas pú-
bli cas te nham sido ado ta das para evi tar o es tran gu la -
men to das gran des e mé di as ci da des. Atu al men te,
con vi ve mos com pro ble mas crô ni cos em se to res vi ta -
is ao bem-es tar so ci al, como o da se gu ran ça pú bli ca,
do trans por te, da sa ú de pú bli ca, da edu ca ção e do
sa ne a men to bá si co, do sa ne a men to dos gran des
cen tros ur ba nos, que é o tema cen tral des te pro nun ci -
a men to.

Sr. Pre si den te, é ver da de que esta Casa deu um
im por tan te pas so na cri a ção de di re tri zes para a exe-
cu ção de uma re for ma ur ba na com a apro va ção do
Esta tu to das Ci da des, mas há ain da mu i to o que
avan çar, por que a si tu a ção dos nos sos cen tros ur ba -
nos é ex plo si va.

A Pes qui sa Na ci o nal de Sa ne a men to Bá si co, di-
vul ga da na se ma na pas sa da pelo IBGE, com am pla
co ber tu ra da mí dia, re fle te o quan to o as sun to é im-
por tan te e ur gen te, uma vez que água lim pa, es go to
co le ta do e tra ta do e lixo re co lhi do e des ti na do ade-
qua da men te são ne ces si da des per ma nen tes do nos-
so dia-a-dia, so bre tu do por que di zem res pe i to à sa ú -
de e à qua li da de de vida.

Se gun do a pes qui sa, 47,8% dos nos sos mais
de cin co mil Mu ni cí pi os não têm ser vi ço de es go to sa-
ni tá rio, e 68,5% dos re sí du os só li dos das gran des ci-
da des são jo ga dos em li xões e, em al guns ca sos, em
ala ga dos.

O IBGE cons ta tou que pro du zi mos to dos os
dias mais de 125 mil to ne la das de lixo, além dos 14,5
mi lhões de me tros cú bi cos de es go to, sen do que ape-
nas um ter ço des se re sí duo re ce be tra ta men to.

Ao des ta car a pes qui sa, na sua edi ção des ta se-
ma na, a re vis ta IstoÉ lem bra que ”a des ti na ção ina-
de qua da des se ma te ri al aju da a ex pli car por que ain-
da es ta mos às vol tas com ma les do sé cu lo XIX, como
a fe bre ama re la, a he pa ti te, a di ar réia e mes mo a den-
gue“. Isso ex pli ca os ele va dos ín di ces de mor ta li da de
in fan til, as al tas des pe sas com a sa ú de cu ra ti va e os
gas tos com as su ces si vas en chen tes que as so lam
gran des cen tros ur ba nos bra si le i ros. Está aí o exem-

plo de São Pa u lo, a ci da de mais rica do País, que não
con se gue con vi ver com as chu vas.

O tra ba lho em dis cus são pes qui sou a si tu a ção
dos nos sos do mi cí li os no ano 2000 e re ve la que, em
re la ção a 1989, quan do ha via sido pro mo vi da a úl ti ma 
Pes qui sa Na ci o nal de Sa ne a men to Bá si co, al guns in-
di ca do res até me lho ra ram, mas não o su fi ci en te para
se co me mo rar ou afir mar que ago ra exis te no País
uma po lí ti ca efe ti va para o se tor. A re a li da de é que
não há uma po lí ti ca efe ti va para o se tor.

Cons ta tou-se que, no pe río do, cres ceu em 10%
o nú me ro de Mu ni cí pi os ser vi dos por es go to sa ni tá -
rio, a co ber tu ra de abas te ci men to de água su biu 2%,
al can çan do 97,9% das ci da des, e a co le ta de lixo já é
re a li za da em 99,4% dos nos sos en tes fe de ra dos. No
Nor des te, por exem plo – este é um dado mu i to cu ri o -
so –, 78,3% do vo lu me de es go to re co lhi do já re ce be
tra ta men to ade qua do. No en tan to, me nos de 15% dos
do mi cí li os da que la re gião têm aces so a esse ser vi ço.
A con clu são é sim ples: a si tu a ção na que la re gião
con ti nua in sus ten tá vel.

E o que di zer do Nor te, onde ape nas 7% dos
Mu ni cí pi os con tam com o ser vi ço de es go ta men to sa-
ni tá rio? No Sul, o mes mo ser vi ço aten de ape nas
38,9% da po pu la ção. A pes qui sa ve ri fi cou que, na-
que la re gião, pre va le ce a cul tu ra da fos sa sép ti ca. No
Su des te, o ser vi ço che ga a 92% dos do mi cí li os e, no
Cen tro-Oes te, não pas sa de 17,9%. Obser va-se, po-
rém, que nem sem pre o fato de o Mu ni cí pio dis por do
ser vi ço de es go ta men to sa ni tá rio sig ni fi ca que to dos os
seus do mi cí li os es te jam co nec ta dos ao sis te ma. Em al-
gu mas ca pi ta is, por exem plo, pelo me nos 50% dos de-
je tos re co lhi dos não são tra ta dos, e há aque las, se gun -
do re ve lou a pes qui sa, que não tra tam um me tro cú bi co
se quer do es go to pro du zi do di a ri a men te.

É até de ma si a da men te ge ne ro sa a afir ma ção
da so ció lo ga Li li beth Car do zo, Co or de na do ra da pes-
qui sa, quan do de fi ne o qua dro re ve la do pelo IBGE:
”me lho ra mos em vá ri as áre as, mas ain da há mu i tos
ín di ces ne ga ti vos“.

Tome-se como ne ga ti vo e es tar re ce dor o fato de a
pes qui sa apu rar que su biu de 3,9% para 7,2% o vo lu me 
de água não-tra ta da que vai para nos sas ca sas. Ou
seja, caiu a qua li da de da água que be be mos, que usa-
mos para fa zer co mi da e para to mar ba nho etc. Esse
dado, por si só, in di ca sé rio re tro ces so nes sa área.

Ou tros in di ca do res da pes qui sa me re cem ser
abor da dos. Dos 3.466 Mu ni cí pi os que co le tam lixo
hos pi ta lar, 1.193 não fa zem ne nhum tipo de tra ta men -
to; exis tem pelo me nos 24 mil ca ta do res de lixo nos li-
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xões es pa lha dos pelo País, sen do que, des se con tin -
gen te, 22% têm me nos de 14 anos.

Con clu iu a Fo lha de S. Pa u lo, em edi to ri al pu-
bli ca do no úl ti mo dia 29, co men tan do a pes qui sa: ”esse
qua dro não deve ter sur pre en di do as au to ri da des, pois
re sul ta da in su fi ciên cia de in ves ti men tos nos úl ti mos
anos“. Eu acres cen ta ria mais: fal ta uma po lí ti ca na ci o nal 
de sa ne a men to bá si co que de fi na a ti tu la ri da de do ser-
vi ço e, con se qüen te men te, tra ce di re tri zes para in ves ti -
men tos pú bli cos e pri va dos no se tor.

Des de que che guei ao Se na do, Sr. Pre si den te,
apre sen tei três pro je tos como con tri bu i ção à for mu la -
ção de uma po lí ti ca na ci o nal de sa ne a men to. O pri-
me i ro ten ta re sol ver a ques tão da ti tu la ri da de do ser-
vi ço, que se tor nou um im pas se para o de sen vol vi -
men to do se tor. O ou tro es ta be le ce con di ções mí ni -
mas a se rem ob ser va das para a con ces são des ses
ser vi ços pú bli cos, com obri ga to ri e da de de ado ção de
me tas de ex pan são e a con ces são não-one ro sa, que
é um con ce i to mu i to im por tan te para o se tor. O ob je ti -
vo da pro pos ta é as se gu rar a uni ver sa li za ção e a pre-
va lên cia da ta ri fa mó di ca, ade qua da ao con su mo de
água e ao ser vi ço de co le ta e tra ta men to de es go to. O
ter ce i ro cria a cota mí ni ma de água para fa mí li as ca-
ren tes, re co nhe cen do a es sen ci a li da de da água para
a ma nu ten ção da vida e, por con se guin te, re co nhe -
cen do que a água é um di re i to ina li e ná vel do ci da dão,
pois ser ve para o seu con su mo pes so al, para sua hi-
gi e ne, para a ali men ta ção etc.

Qu an to à ques tão da ti tu la ri da de, per ma ne ce o
im pas se en vol ven do os exe cu ti vos es ta du a is e mu ni -
ci pa is, o que tem pro vo ca do a pa ra li sa ção das vo ta -
ções dos pro je tos que tra tam des sa ma té ria. Não obs-
tan te, o pro je to da cota mí ni ma de água para fa mí li as
de ba i xa ren da já foi apro va do em três Co mis sões do
Se na do e está pron to para a Ordem do Dia do Ple ná -
rio. E que ro aqui fa zer um ape lo ao Pre si den te Ra mez 
Te bet, à Mesa, no sen ti do de que esse pro je to seja
pa u ta do o mais ra pi da men te pos sí vel. 

O pro je to que diz res pe i to à con ces são
não-one ro sa tam bém está em con di ções de ser vo ta -
do, uma vez que tem pa re cer fa vo rá vel na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, pro fe ri do pelo
Re la tor, o ex-Mi nis tro e Se na dor Iris Re zen de, e tam-
bém aguar da a pa u ta. Cre io que essa pro pos ta, Sr.
Pre si den te, po de rá im por dis ci pli na ao pro ces so sel-
va gem de pri va ti za ção do se tor, evi tan do que o País
in cor ra no mes mo erro co me ti do no caso da Empre sa
de Sa ne a men to de Ma na us. Além do mais, es ta be le -
ce o pro je to uma nova fi lo so fia, de ter mi nan do que as
con ces si o ná ri as, se jam pú bli cas ou pri va das, as su -
mam com pro mis so com a apli ca ção de re cur sos e

com me tas de in ves ti men tos e uni ver sa li za ção do
ser vi ço: le var água tra ta da, água de qua li da de, co le ta, 
afas ta men to e tra ta men to do es go to a to das as fa mí li -
as de for ma in dis tin ta.

Qu e ro re gis trar – e apro ve i to a sua pre sen ça no
ple ná rio – que es ti ve hoje com o Pre si den te da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Se na dor 
Ber nar do Ca bral, que me ga ran tiu – aliás, to das as
de man das que apre sen to a S. Exª têm um aca ta men -
to so li dá rio, ami go e com pre en si vo – a in clu são na pa-
u ta da pró xi ma re u nião des se pro je to de lei que tra ta
das con ces sões não-one ro sas na área de sa ne a -
men to. Tal pro je to pode re pre sen tar uma con tri bu i ção
im por tan te...

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Per mi -
te-me um apar te, no bre Se na dor?

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Com
pra zer.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Ape nas
para in for mar que já de ter mi nei à Se cre ta ria que in-
clua o pro je to a que V. Exª se re fe re como tema ex tra
na pa u ta de ama nhã. V. Exª, como sem pre, me re ce
ser aten di do.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, no bre Se na dor?

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Agra de -
ço a V. Exª a aten ção, que já ti nha, in clu si ve, re gis tra -
do, Se na dor Ber nar do Ca bral. E apro ve i to para con-
ce der um apar te ao Se na dor Tião Vi a na, que, além de
ser um Se na dor atu an te e aten ci o so, é um mé di co;
por tan to, um ho mem com gran de sen si bi li da de no to-
can te a essa área que es ta mos tra tan do, que en fo ca
a sa ú de pú bli ca, a qua li da de de vida do ci da dão, e o
faz pelo lado cor re to – aliás, isso te nho apren di do
com pro fis si o na is como o Se na dor Tião Vi a na –, o
lado pre ven ti vo. 

Con ce do o apar te com pra zer, Se na dor Tião
Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor Pa-
u lo Har tung, que ro pa ra be ni zar V. Exª pelo pro nun ci a -
men to que faz. Esta va co men tan do com o Se na dor
Mo za ril do que, ten do em vis ta tra tar-se de um pro-
nun ci a men to afe i to à área da sa ú de, tan to eu como S.
Exª es tá va mos tam bém in te res sa dos em de ba tê-lo –
e se gu ra men te va mos ten tar fazê-lo, tal vez não da
ma ne i ra am pla como V.Exª está fa zen do, mas de uma
ma ne i ra ob je ti va e vin cu la da à ques tão da sa ú de pú-
bli ca nes te País. V. Exª tem tido um com por ta men to
de ex tre ma vi gi lân cia quan to a essa ma té ria de sa ne -
a men to bá si co, de pro te ção à sa ú de da cri an ça e das
fa mí li as bra si le i ras que mo ram no Bra sil real, o Bra sil
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das ci da des que pre ci sam de uma am pla re vi são ur-
ba na, que pre ci sam de uma re fle xão por par te das au-
to ri da des so bre o seu sig ni fi ca do e a sua di men são
hu ma na. Essa pes qui sa re a li za da pelo Insti tu to Bra si -
le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca é mu i to im por tan te, e,
eu di ria, é de ex tre ma res pon sa bi li da de do Se na do
Fe de ral tra tar do as sun to. Fi quei tris te ao ver o tí tu lo e
o co men tá rio de oti mis mo aus pi ci o so por par te de
quem a re a li zou. Pen so que não de ve mos tra tar a pro-
ble má ti ca do sa ne a men to bá si co do Bra sil des sa ma-
ne i ra. O avan ço foi mu i to pe que no em re la ção à dí vi da 
so ci al. Veja o que é vi ver na Ama zô nia bra si le i ra: 44%
dos do mi cí li os não têm abas te ci men to de água tra ta -
da. Isso é uma tra gé dia! Qu an do va mos para os ir-
mãos do Nor des te, ve ri fi ca mos que esse ín di ce é de
52%. Isso é si nô ni mo de do en ça e de mor ta li da de in-
fan til. Então, se nos pa re ce trá gi ca a mor te de 35 mil
cri an ças to dos os dias nes te pla ne ta, mais con cen tra -
da men te na Áfri ca – mor tes es sas evi tá ve is, ca u sa -
das pela sub nu tri ção numa re gião onde a água é um
fa tor de ter mi nan te; uma mor ta li da de glo bal de 3,5 mi-
lhões de cri an ças em fun ção da fal ta de água, que
acar re ta as do en ças opor tu nis tas, in fec ci o sas e pa ra -
si tá ri as –, va mos fi car per ple xos com o ta ma nho des-
sa amos tra gem fe i ta pelo IBGE. Enten do que te mos o
de ver de en con trar uma so lu ção. Essa é uma res pon -
sa bi li da de do Esta do. E, quan do falo em Esta do, não
me re fi ro ape nas à Pre si dên cia da Re pú bli ca, à Se-
cre ta ria Na ci o nal de De sen vol vi men to Urba no, mas a
toda a Uni da de Fe de ra da, ao Mu ni cí pio, à po lí ti ca es-
ta du al. V. Exª foi mu i to fe liz quan do afir mou que há
uma ca rên cia ab so lu ta de um pla no na ci o nal, de uma
po lí ti ca na ci o nal de sa ne a men to bá si co. Na Câ ma ra
dos De pu ta dos, te mos um pro je to em an da men to,
mas esse pro je to não se ma te ri a li za em nor ma le gal,
em res pon sa bi li da de ci vil nes te País. Eu gos ta ria de
pres tar to tal so li da ri e da de e ad mi ra ção ao seu pro-
nun ci a men to, que é um aler ta e um cha ma do à res-
pon sa bi li da de para as au to ri da des do Esta do.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Se na -
dor Tião Vi a na, além de aco lher o apar te que apre-
sen ta ao meu pro nun ci a men to, que ro di zer a V. Exª
que esse é um se tor es tra té gi co para a sa ú de pú bli ca
do nos so País, para a qua li da de de vida no nos so
País. Essa ques tão está em bu ti da em um tema ma i or, 
o qual ain da não con se gui mos tra zer para a agen da
pri o ri tá ria dos de ba tes e das ações po lí ti cas e ad mi -
nis tra ti vas do nos so que ri do País: a ques tão da re for -
ma ur ba na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor Pa-
u lo Har tung, peço a V. Exª mais dez se gun dos ape nas 
para di zer – e tem de ser no pro nun ci a men to de V. Exª

– que não con si go en ten der por que o Po der Exe cu ti -
vo en ca mi nhou ao Con gres so Na ci o nal, em sua pri-
me i ra men sa gem or ça men tá ria, uma re du ção de
R$1,2 bi lhão para o in ves ti men to em sa ne a men to bá-
si co, e de R$769 mi lhões para o con tro le e pre ven ção
das en de mi as bra si le i ras. Isso re fle te exa ta men te
uma pre o cu pa ção con trá ria ao que V. Exª está co lo -
can do.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Para
mim e para Par la men ta res que já ti ve ram ex pe riên cia
na ad mi nis tra ção do po der lo cal, como o Se na dor Ro-
ber to Sa tur ni no e ou tros, esse é um tema que pre ci -
sa mos abra çar.

Hou ve uma mu dan ça po pu la ci o nal caó ti ca em
nos so País. O cres ci men to po pu la ci o nal foi de sor ga -
ni za do, sem pla ne ja men to, e não ha via es tru tu ra para
aco lher es sas fa mí li as nos gran des cen tros ur ba nos.
Isso acon te ceu em vir tu de de ta xas ele va das de cres-
ci men to po pu la ci o nal. As ta xas de cres ci men to po pu -
la ci o nal só de ca í ram nos úl ti mos anos em nos so País.
E cri a mos es tes gran des cen tros ur ba nos: a gran de
São Pa u lo, o gran de Rio, a gran de Vi tó ria, a gran de
Belo Ho ri zon te e as sim por di an te. 

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

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Vou
con clu ir, Sr. Pre si den te.

Esse é um de sa fio.

Den tro da re for ma ur ba na, es tou hoje pin çan do,
mais uma vez, o sa ne a men to, ilus tran do o pro nun ci a -
men to com da dos ofi ci a is e tra zen do três pro je tos de
mi nha au to ria que tra mi tam nes ta Casa: o pri me i ro
cu i da da ti tu la ri da de; o se gun do tra ta de um mí ni mo
de for ne ci men to de água tra ta da à po pu la ção ca ren -
te; e o ter ce i ro es ta be le ce a ne ces si da de de as con-
ces sões, nes se se tor, se rem não-one ro sas. Essas
con ces sões pre ci sam ser pa gas não com pe que na
quan ti da de de di nhe i ro para o pre fe i to A ou para o
pre fe i to B, mas com in ves ti men to na di re ção da uni-
ver sa li za ção des se ser vi ço, le van do água tra ta da às
fa mí li as, le van do co le ta, tra ta men to de es go to, ti ran -
do o lan ça men to de es go to dos rios, das pra i as, dos
la gos, do solo, e as sim por di an te.

Fiz um ape lo ao Pre si den te, Se na dor Ra mez
Te bet, para que o pro je to da cota mí ni ma de água seja
co lo ca do na pa u ta, e fiz um ape lo – já aten di do – ao
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, Se na dor Ber nar do Ca bral, para que tra te -
mos do pro je to das con ces sões não-one ro sas, que já
tem pa re cer fa vo rá vel do Se na dor Iris Re zen de, nos-
so co le ga re pre sen tan te de Go iás.
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Esse tema ti nha de re per cu tir no Ple ná rio. Uma
pes qui sa como essa, que ga nhou es pa ço em to dos
os jor na is e re vis tas, pre ci sa es tar na pa u ta das Co-
mis sões e do Ple ná rio, pre ci sa ser trans for ma da em
pro je to de lei, e suas in for ma ções pre ci sam ser trans-
for ma das em algo mu i to im por tan te, numa po lí ti ca na-
ci o nal de sa ne a men to am bi en tal.

Con clu in do, Sr. Pre si den te, a apro va ção do Pro-
je to de Lei do Se na do nº 41, de 2002, cuja in clu são na
pa u ta da pró xi ma re u nião da CCJ já foi ga ran ti da pelo
Se na dor Ber nar do Ca bral, pode re pre sen tar uma
con tri bu i ção im por tan te para im por mos re gras mí ni -
mas para a con ces são do ser vi ço de sa ne a men to, até
a de fi ni ção de uma po lí ti ca na ci o nal para o se tor.

Mu i to se cri ti ca o Le gis la ti vo sob o fun da men to
de que está sem pre a re bo que do Exe cu ti vo. Nes sa
se a ra, o Con gres so fi ca rá sub me ti do à von ta de do
Exe cu ti vo se for sub ser vi en te, já que nas ce ram aqui
vá ri as pro pos tas para o se tor de sa ne a men to. Pre ci -
sa mos votá-las.

O ma es tro de nos sas ações tem que ser o Bra sil 
de car ne e osso, os ci da dãos bra si le i ros, so bre tu do
os mais ca ren tes, que não têm aces so à água tra ta da, 
à co le ta e tra ta men to ade qua dos do es go to e à co le ta
e des ti na ção do lixo.

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 Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti, por per mu ta com o Se na dor Edi son Lo bão.

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, um dos
te mas que le van tei como ban de i ra no meu man da to
como Se na dor de um Esta do da Ama zô nia foi o da re-
di vi são ter ri to ri al, por en ten der que o nos so mapa, a
ge o gra fia da nos sa Re gião Nor te prin ci pal men te, fala
con tra a tão de can ta da eli mi na ção das de si gual da des 
re gi o na is.

Por fe li ci da de, tive os três pro je tos que apre sen -
tei nes ta Casa pro pon do a re di vi são dos três ma i o res
Esta dos da Fe de ra ção – o Ama zo nas, o Pará e Mato
Gros so – apro va dos pelo Se na do. Atu al men te, es tão
em tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Ana li san do com uma len te o nos so mapa, mais
de ta lha da men te, va mos ve ri fi car que, além da ge o -
gra fia e da ge o po lí ti ca dos Esta dos, pior ain da é a
ques tão da re di vi são ou da di vi são mu ni ci pal. Há
Esta dos enor mes com pou cos Mu ni cí pi os e Esta dos
pe que nos com mu i tos Mu ni cí pi os. E é in te res san te
cons ta tar que essa é mais uma fon te que aca len ta,
que ali men ta a de si gual da de re gi o nal. 

O Con gres so Na ci o nal, no meu en ten der até in-
ter fe rin do na au to no mia dos Esta dos, apro vou uma lei
– lei fe de ral, por tan to – que cria uma sé rie de obs tá -
cu los para a cri a ção de no vos Mu ni cí pi os. Mas, quan-
do essa lei foi apro va da, Esta dos com pou ca área ter-
ri to ri al já pos su íam, po de mos di zer as sim, Mu ni cí pi os 
em ex ces so. 

Tive a cu ri o si da de, Sr. Pre si den te, de ela bo rar
um qua dro que ilus tra mu i to bem o que es tou di zen do, 
a ne ces si da de de um pla ne ja men to ge o es tra té gi co
para o País, não só no que tan ge, re pi to, à re di vi são
dos Esta dos para a cri a ção de no vas Uni da de da Fe-
de ra ção, mas tam bém de um pla ne ja men to que bus-
que es ta be le cer al gum cri té rio para a cri a ção de Mu-
ni cí pi os. Não ape nas cri té ri os que en ges sem ou im-
pe çam a cri a ção de no vos Mu ni cí pi os, mas que es ti -
mu lem, nas re giões mais po bres, exa ta men te a re di -
vi são mu ni ci pal, de for ma que a ar re ca da ção da
União pos sa ser me lhor in ves ti da na que las re giões
me nos de sen vol vi das.

Sr. Pre si den te, há no Bra sil, se gun do da dos que
pude ob ter, 5.561 Mu ni cí pi os, dos qua is 4.642 têm
me nos de 20 mil ha bi tan tes. Por tan to, a gran de ma i o -
ria dos Mu ni cí pi os bra si le i ros tem me nos de 20 mil
ha bi tan tes. Isso, na ver da de, não é um fa tor ne ga ti vo,
é um fa tor po si ti vo, por que es ti mu la e per mi te uma
des cen tra li za ção ad mi nis tra ti va de for ma a en se jar
um de sen vol vi men to mais har mô ni co. 

No en tan to, se olhar mos como es tão dis tri bu í -
dos os Mu ni cí pi os bra si le i ros, ve re mos, por exem plo,
que, nos sete Esta dos do Sul e Su des te, há 2.857 Mu-
ni cí pi os. Por tan to, mu i to mais da me ta de dos Mu ni cí -
pi os bra si le i ros es tão si tu a dos nes sas Re giões. Na
Re gião Su des te, há 1.668 Mu ni cí pi os, e, na Re gião
Sul, 1.189. Ora, as Re giões Sul e Su des te jun tas, os
sete Esta dos, têm, por tan to, mais Mu ni cí pi os do que
as Re giões Cen tro-Oes te, Nor des te e Nor te jun tas.
Isso de mons tra que, na ver da de, re pi to, a ge o po lí ti ca
do nos so País fala sem pre em des fa vor do que pre ga -
mos – e que, aliás, é le tra da Cons ti tu i ção -, que é a
eli mi na ção das de si gual da des re gi o na is.

Sem pre que le mos edi to ri a is ou ou vi mos al guns
dis cur sos, no ta mos a mes ma pre ga ção de que exis-
tem Mu ni cí pi os in viá ve is, que não têm auto-sus ten ta -
ção, como se o Mu ni cí pio fos se obri ga do a sur gir já
de sen vol vi do, per fe i ta men te ca paz de ter ren da pró-
pria para se au to ge rir, para ter con di ções de de sen -
vol vi men to; como se não fos se o ob je ti vo da pró pria
União, da pró pria Re pú bli ca, jus ta men te o in ves ti -
men to nes sas re giões me nos de sen vol vi das para que
pos sam al can çar um pa ta mar, se não de igual da de,
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pelo me nos de di mi nu i ção das de si gual da des re gi o -
na is.

Sr. Pre si den te, se pe gar mos, por exem plo, a fa i -
xa de fron te i ras – aliás, on tem, a Rede Glo bo di vul gou 
uma re por ta gem im por tan te no Jor nal Na ci o nal so bre 
a vul ne ra bi li da de das nos sas fron te i ras, que, se não
es tou en ga na do, faz par te de uma se qüên cia de re-
por ta gens que se rão exi bi das so bre a ma té ria -, ve re -
mos que exis tem 570 Mu ni cí pi os, dos qua is 403 es tão 
jus ta men te na fa i xa de fron te i ra da Re gião Sul do
País. Lem bra mos que essa Re gião faz fron te i ra com
ape nas três pa í ses, en quan to que a Re gião Nor te –
que faz fron te i ra com sete pa í ses e que tem uma ex-
ten sa fron te i ra seca com pa í ses pro ble má ti cos no que
tan ge a nar co trá fi co, con tra ban do de ar mas, guer ri -
lhas – tem ape nas 98 Mu ni cí pi os. Isso de mons tra a
des pro por ção en tre os Mu ni cí pi os das re giões de sen -
vol vi das e os Mu ni cí pi os das re giões não-de sen vol vi -
das.

Mas po de mos ci tar um ou tro exem plo com pa ra -
ti vo e im por tan te: o Esta do do Ama zo nas, que so zi -
nho é ma i or do que os sete Esta dos das Re giões Sul
e Su des te, pos sui ape nas 62 Mu ni cí pi os, en quan to
Mi nas Ge ra is pos sui 853 Mu ni cí pi os e tem ape nas
588 mil km². São Pa u lo, que é me nor ain da – tem 248
mil km² – pos sui 645 Mu ni cí pi os. San ta Ca ta ri na, que
tem 95 mil km², tem 293 Mu ni cí pi os. Como se vê, es-
ses Esta dos de sen vol vi dos es tão mu i to bem di vi di dos 
do pon to de vis ta ad mi nis tra ti vo. Eles têm re al men te
Mu ni cí pi os pe que nos – a ma i o ria de les tem me nos de
20 mil ha bi tan tes – e, por tan to, fá ce is de ad mi nis trar,
en quan to as re giões mais po bres, Nor te, Nor des te e
Cen tro-Oes te, têm mu i to me nos Mu ni cí pi os, como fi-
cou aqui de mons tra do. 

Assim, é evi den te que te mos que re pen sar, do
pon to de vis ta mais prag má ti co e me nos eco no mé tri -
co, este País. Se não, va mos ter um mo de lo mu i to se-
me lhan te ao da Co lôm bia, com uma imen sa re gião,
como é a Re gião Nor te, onde está a Ama zô nia bra si -
le i ra, com ple ta men te vul ne rá vel a todo tipo de ati vi da -
de no ci va ao País.

Sr. Pre si den te, a Re gião Nor te res pon de por
mais de 50% da área do Bra sil e tem ape nas 449 Mu-
ni cí pi os, num to tal de 5.561 Mu ni cí pi os bra si le i ros. É
um qua dro que pre ci sa ser ana li sa do pelo Po der Exe-
cu ti vo e ser dis cu ti do nes ta Casa, que re pre sen ta os
Esta dos.

Lou vo aqui a de ci são do Pre si den te da Câ ma ra
dos De pu ta dos, De pu ta do Aé cio Ne ves, de pôr em
pa u ta um pro je to ori un do da que la Casa que re cu pe ra
para os Esta dos o po der de le gis lar no que tan ge à
cri a ção de mu ni cí pi os. Evi den te men te, não es tou

aqui pre gan do a cri a ção ir res pon sá vel de Mu ni cí pi os.
Não es tou aqui pre gan do, pura e sim ples men te, a
mul ti pli ca ção de mu ni cí pi os por si só, mas a aná li se
da si tu a ção do País de mons tra cla ra men te que Re-
giões como o Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te, que
res pon dem, por tan to, qua se que pelo Bra sil todo, têm
mu i to me nos Mu ni cí pi os do que as Re giões Sul e Su-
des te jun tas. 

Então, está aí um de mons tra ti vo de que pre ci sa -
mos nos de bru çar so bre a ques tão mu ni ci pal, pois,
como se diz, o ci da dão vive no Mu ni cí pio, é nele que
re al men te re si de, tem as suas ne ces si da des e re sol -
ve os seus pro ble mas. Entre tan to, do ou tro lado, es ta -
mos ven do al gu mas pre ga ções – que até já de nun ci ei 
des ta tri bu na – de Par la men ta res da Câ ma ra dos De-
pu ta dos pro pon do que os ve re a do res dos Mu ni cí pi os
com me nos de vin te mil ha bi tan tes não re ce bam para
exer cer os seus man da tos. 

Ora, Sr. Pre si den te, con si de ro isso, re al men te,
uma tre men da in sen si bi li da de do pon to de vis ta da
na ci o na li da de e da efe ti va mu dan ça nes sa re a li da de
de de si gual da des re gi o na is, por que aqui es tou men-
ci o nan do um dado re fe ren te ao nú me ro de Mu ni cí pi -
os, mas o mes mo acon te ce se for mos ana li sar to dos
os ou tros da dos.

Re cen te men te, por exem plo, li que o BNDES
apli cou, no ano pas sa do, 80% dos seus re cur sos nas
re giões já de sen vol vi das. E o que é o BNDES? O Ban-
co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al. 
Ora, no que se re fe re a de sen vol vi men to so ci al, efe ti -
va men te, o BNDES não está fa zen do nada, pois de-
ve ria in ves tir nos Mu ni cí pi os mais po bres, bus can -
do-lhes li nhas de fi nan ci a men to e es ti mu lan do-lhes a
vida nas lon gín quas re giões.

Qu e ro ilus trar mais ain da essa mi nha ar gu men -
ta ção em fa vor do Mu ni cí pio, em fa vor de se re de se -
nhar do mapa do Bra sil, não só no que tan ge, re pi to, à
cri a ção de no vas Uni da des da Fe de ra ção, mas tam-
bém e prin ci pal men te, à ob ten ção de um equi lí brio
que só se dá, Sr. Pre si den te, quan do os mais fra cos
têm mais apo io. Aliás, tam bém no Se na do está uma
pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal que pro põe a re-
du ção das Ban ca das de De pu ta dos jus ta men te dos
Esta dos mais fra cos.

Eu, aqui, falo como re pre sen tan te do Esta do
me nos po pu lo so da Ama zô nia – e, por tan to, fi nan ce i -
ra men te o me nos im por tan te -, mas que, se não ti ves -
se so fri do uma me lho ria na sua re di vi são ter ri to ri al in-
ter na, com cer te za ain da es ta ria num pa ta mar de de-
sen vol vi men to igual ao de Mu ni cí pi os vi zi nhos, como
é o caso, por exem plo, de Bar ce los. Ro ra i ma era um
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Mu ni cí pio do Ama zo nas e, hoje, é um Esta do jus ta -
men te por esse es pí ri to de re di vi são.

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

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Con ce do, com mu i to pra zer, o apar te ao Se na dor
Mo re i ra Men des, re pre sen tan te de Ron dô nia, ou tro
Esta do im por tan te da Ama zô nia.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se na dor
Mo za ril do, ouço com aten ção o pro nun ci a men to de V.
Exª e que ro di zer que con cor do ple na men te com todo
o seu po si ci o na men to a res pe i to des sa ques tão dos
Mu ni cí pi os, mas so bre tu do quan to a essa dis cri mi na -
ção que se faz dos Esta dos me nos fa vo re ci dos, mais
po bres, como é o caso dos in te gran tes da Re gião
Nor te. Em tudo e por tudo, os Esta dos da Re gião Nor-
te aca bam sen do dis cri mi na dos. Eu gos ta ria de abor-
dar um pon to que jul go im por tan tís si mo: a cri a ção de
no vos Mu ni cí pi os. Mu dou-se a le gis la ção, apro vou-se 
uma emen da cons ti tu ci o nal, que hoje faz par te do tex-
to, que di fi cul tou so bre ma ne i ra a cri a ção de no vos
Mu ni cí pi os. Con cor do com ela, em tese, por que hou-
ve uma pro li fe ra ção de Mu ni cí pi os, nes te País, sem
cri té ri os, mas não se re gu la men ta a nova dis po si ção
da Cons ti tu i ção por não ha ver von ta de po lí ti ca para
isso. Dis tri tos, como os que te mos no Esta do de Ron-
dô nia e, cer ta men te, não deve ser di fe ren te no seu
Esta do, que têm toda uma es tru tu ra para ser Mu ni cí -
pio não o po dem ser exa ta men te por que esse ar ti go
da Cons ti tu i ção não está re gu la men ta do. Há dis tri tos
de Por to Ve lho, por exem plo, que é a ca pi tal do meu
Esta do, que dela dis tam 370km e de pen dem, um bi li -
cal men te, em tudo, que têm uma es tru tu ra mu i to ma i -
or do que mu i tos Mu ni cí pi os já cri a dos, mas não se
po dem trans for mar em Mu ni cí pio por ca u sa des sa
exi gên cia, des sa im po si ção da emen da cons ti tu ci o -
nal. Estou-me re fe rin do aos ca sos de Extre ma, de
Nova Ca li fór nia, de Ron do mi nas, de Nova Co li na, to-
dos com po ten ci al para se trans for ma rem em Mu ni cí -
pi os mas que são im pe di dos por essa dis cri mi na ção
odi o sa que se faz com os Esta dos da Ama zô nia. Qu e -
ro pa ra be ni zar V. Exª pelo pro nun ci a men to e di zer
que o Con gres so pre ci sa to mar uma po si ção fir me
com re la ção à cri a ção des ses no vos Mu ni cí pi os. Va-
mos re gu la men tar a lei. Va mos re gu la men tar o ar ti go
da Cons ti tu i ção. Va mos exi gir cri té ri os cla ros e ri go ro -
sos, mas não va mos im pe dir, não va mos ser omis sos, 
sim ples men te, de i xan do de vo tar tão im por tan te ma-
té ria. Há de zes se te ou de zo i to pro je tos em tra mi ta ção 
nas duas Ca sas, mas ne nhum de les tem an da men to
por que não há von ta de po lí ti ca para fazê-lo. Qu e ro
pa ra be ni zar V. Exª pelo seu pro nun ci a men to.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.)
– Agra de ço, Se na dor Mo re i ra Men des, a V. Exª pelo
apar te, pelo seu tes te mu nho so bre esse tema. Não é
de ma is re pe tir que essa le gis la ção, di ga mos as sim,
que en ges sou a cri a ção de no vos Mu ni cí pi os e que, ao
mes mo tem po, não foi re gu la men ta da, fala a fa vor da
con ti nu i da de das de si gual da des re gi o na is, por que,
como de mons trei, so men te as Re giões Sul e Su des te
jun tas, com pos tas por ape nas sete Esta dos, têm mais
Mu ni cí pi os que to das as ou tras Re giões jun tas. Por tan -
to, é im por tan te que fa ça mos uma re fle xão. 

Embo ra de va mos ter pa râ me tros e cri té ri os para
a cri a ção de Mu ni cí pi os, não po de mos apli cá-los
igual men te – o que, aliás, é o mal do Bra sil –, por
exem plo, em Mi nas Ge ra is, que pos sui 853 Mu ni cí pi -
os, em São Pa u lo, que tem 645, e no Ama zo nas, no
Pará, em Ron dô nia, em Ro ra i ma, pois, com cer te za,
no seu Esta do, como no meu, exis tem Mu ni cí pi os ma-
i o res que os Esta dos de Ala go as e Ser gi pe jun tos. 

Então, é pre ci so, re al men te, que pen se mos de
uma ma ne i ra mais acu ra da e de acor do com a ge o -
gra fia e a ge o po lí ti ca, a fim de ca mi nhar mos para a
eli mi na ção das de si gual da des re gi o na is.

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. Anto nio Car los Va la da res,
2º Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te-
bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, a Pre si dên cia, com mu i ta sa tis fa ção,
re gis tra a pre sen ça do Mi nis tro Mar tus Ta va res, que
se en con tra, in for mal men te, em vi si ta as Srªs e aos
Srs. Se na do res, numa de fe rên cia toda es pe ci al à
Casa.

Qu e re mos re gis trar e agra de cer a S. Exª pela
pre sen ça.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pror ro go
por 15 mi nu tos a Hora do Expe di en te, a fim de con ce der 
a pa la vra a al guns Srs. Se na do res para co mu ni ca ção
ina diá vel, pelo pra zo im pror ro gá vel de 5 mi nu tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los
Jú ni or.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (PFL – BA.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos
úl ti mos dias, as sis ti mos a ver sões de sen con tra das e
a ve e men tes ne ga ti vas so bre um epi só dio ocor ri do
du ran te a cam pa nha ele i to ral que re sul tou na con du -
ção do en tão Se na dor Fer nan do Hen ri que Car do so à
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Pre si dên cia da Re pú bli ca. Re fi ro-me à con tri bu i ção
que o tam bém ex-Se na dor José Andra de Vi e i ra te ria
dis po ni bi li za do, à épo ca, para a cam pa nha do can di -
da to ao fi nal ele i to.

Os fa tos di fe rem do que dis se, nes te ple ná rio, o
Lí der do Go ver no, o emi nen te Se na dor Artur da Tá vo -
la. Quem as sim o afir ma é o ex-Se na dor Anto nio Car-
los Ma ga lhães, que con fir ma tudo o que já dis se so-
bre o as sun to e que foi re pe ti do em um fax en vi a do ao
Se na dor Artur da Tá vo la, de quem é ami go, mas de
quem es tra nhou a ati tu de, ao tra tar do as sun to que
en vol via o seu nome sem que o ti ves se pro cu ra do
para ouvi-lo.

Pois bem. O ex-Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães re a fir ma que hou ve a re u nião – pre sen tes seis a
oito pes so as no apar ta men to do Se na dor Andra de Vi-
e i ra -, oca sião em que o Se na dor dis po ni bi li zou para a
cam pa nha R$5 mi lhões e seu avião par ti cu lar. 

Ago ra, o ex-Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
é in for ma do de que o Sr. Andra de Vi e i ra, ao que pa re -
ce, te men do ter co me ti do cri me ele i to ral, ne ga ria o
epi só dio. Se pro ce den te essa in for ma ção, tal ne ga ti va 
so men te se jus ti fi ca ria por ou tras ra zões. Se cri me
na tu ral ti ves se pra ti ca do, este já es ta ria pres cri to.

Se for do in te res se pú bli co – e en ten do que é –
que se in ves ti gue mais a fun do o as sun to; que se ave-
ri gúem in clu si ve con tas ban cá ri as. O ex-Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães se dis po ria, in clu si ve, a
uma con ver sa di re ta com o ex-Se na dor Andra de Vi e i -
ra, fren te a fren te, com o fito de es cla re cer es sas di-
ver gên ci as. O evi den te cons tran gi men to que a ini ci a -
ti va po de ria ca u sar cer ta men te se ria com pen sa do
pelo de fi ni ti vo es cla re ci men to da ver da de.

Assim, Sr. Pre si den te, tra go a esta Casa es ses 
es cla re ci men tos, ao mes mo tem po em que de i xo à
dis po si ção de qual quer pes soa, para que pos sa co-
nhe cer o que re al men te foi dito, có pia da en tre vis ta
do ex-Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, con ce di -
da, em 10 de mar ço, ao jor na lis ta Bo ris Ca soy, no
pro gra ma Pas san do a Lim po.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, ain da na
pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, ao Se na dor
Ca sil do Mal da ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, vol to a
abor dar o as sun to da seca que as so la a Re gião Sul

e par te de Mato Gros so do Sul por que, a meu ver,
se tra ta de uma emer gên cia.

Sr. Pre si den te, sa be mos que a seca atin ge ou-
tras áre as do País de vez em quan do, mas, no Sul, es-
ta mos so fren do des de de zem bro com essa enor me
es ti a gem. Os efe i tos po dem ser sen ti dos não so men -
te na pro du ção dos pe que nos agri cul to res do oes te
do Rio Gran de do Sul e de San ta Ca ta ri na, que fa zem
fron te i ra com a Argen ti na, mas tam bém os do Pa ra ná
e os do sul do Mato Gros so do Sul. São enor me os
pre ju í zos! 

Sr. Pre si den te, por di ver sas ve zes co mi ti vas de
Pre fe i tos têm vin do a Bra sí lia, já es ti ve mos lá com o
Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal, com o da Re for ma
Agrá ria, Raul Jung man; o da Agri cul tu ra vi si tou Cha-
pe có, em San ta Ca ta ri na, mas nada acon te ce.

E o que está em ques tão hoje, Sr. Pre si den te?

Exis te um se gu ro es ti a gem, já pro me ti do, fal-
tan do ape nas a sua li be ra ção. Tra ta-se de um au xí lio 
para que os mi ni fun diá ri os pos sam so bre vi ver pelo
me nos por al guns me ses. Esse se gu ro es ti a gem, já
pro me ti do, re pi to, ain da não foi li be ra do, prin ci pal -
men te para os três Esta dos do Sul.

Além dis so, há tam bém o Pro naf, que vai aten-
der aos pe que nos pro du to res li be ran do uma quan tia 
que os ci la rá en tre R$1,5 mil R$2,0 mil . O Mi nis tro
Raul Jung man, da Re for ma Agrá ria, nos in for mou
que esse va lor já foi apro va do, fal tan do ape nas que
o Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal se re ú na para li be -
rar tal quan tia. Ocor re que o Con se lho só se re u ni rá
na úl ti ma quin ta-fe i ra do mês, ou seja, no pró xi mo
dia 24 de abril. Por tan to, en quan to não se re u nir, o
Con se lho não dará seu be ne plá ci to, não li be ra rá
esse re cur so para mi lha res de pe que nos agri cul to -
res a fim de que não ocor ra o êxo do, a fim de que
não se re ti rem de suas ter ras. Sr. Pre si den te, por
isso, des ta tri bu na, faço um ape lo para que o Con-
se lho Mo ne tá rio Na ci o nal se re ú na, já que o caso é
uma emer gên cia, para dar o seu con sen ti men to. Tra-
ta-se de um ple i to jus to.

Sr. Pre si den te, o ter ce i ro e úl ti mo as sun to da
pa u ta re fe re-se às pre fe i tu ras que des de de zem bro
es tão à dis po si ção dos pe que nos pro du to res, fa zen -
do o trans por te de água para aten der a to dos que
exer cem a avi cul tu ra, a su i no cul tu ra, for te na que la
re gião. Ago ra es sas pre fe i tu ras es tão fa zen do o
abas te ci men to de água para as pes so as no pe rí me -
tro ur ba no. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, te mos três pro ble mas
fun da men ta is: o se gu ro es ti a gem aos pe que nos pro-
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du to res; o Pro naf, para que os agri cul to res pos sam
man ter-se até a pró xi ma sa fra e o aten di men to às so-
li ci ta ções das pre fe i tu ras para que pos sam aten der à
co le ti vi da de nes sa emer gên cia, o que ain da não se
con cre ti zou.

Por tan to, ape lo, nes te mo men to, aos no bres Co-
le gas, para essa emer gên cia, que não en vol ve ape-
nas o meu Esta do, San ta Ca ta ri na, mas tam bém a
ou tros, como o Rio Gran de do Sul, o Pa ra ná e par te
do Mato Gros so do Sul.

Sr. Pre si den te, não po de mos fi car pa ra dos, de
bra ços cru za dos di an te des sa emer gên cia, di an te
des se cla mor de gran de par te da po pu la ção do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
úl ti mo ora dor ins cri to, con ce do a pa la vra, ain da den-
tro da pror ro ga ção da Hora Expe di en te, ao ilus tre
Se na dor Anto nio Car los Va la da res para uma bre ve
co mu ni ca ção.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem
re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se-
na do res, nes te pro nun ci a men to que ora faço, re gis -
tro um ato sim ples acon te ci do no Esta do de Ser gi -
pe: que a peça or ça men tá ria que apro va mos to dos
os anos no Con gres so Na ci o nal, quan do le va da a
sé rio pelo Go ver no da União, ela dis tri bui be ne fí ci os, 
con tri bui para a me lho ria do ní vel de vida das po pu -
la ções dos Esta dos mais po bres, das re giões me nos 
de sen vol vi das, das áre as do in te ri or des te imen so
Bra sil. 

Sr. Pre si den te, falo isto a pro pó si to das dis cus -
sões que aqui tan tas ve zes fo ram efe ti va das, dis cus -
sões de Par la men ta res que exi gem um com pro me ti -
men to do Po der Exe cu ti vo com aqui lo que é apro va -
do pelo Con gres so, por in ter mé dio da nos sa Lei de
Me i os, que to dos os anos é con tin gen ci a da na base
de pelo me nos 50%. Os 50% res tan tes ge ral men te
não são pa gos no mes mo ano da Lei Orça men tá ria,
e, mu i tas ve zes, so men te o são de acor do com o
pres tí gio, com a for ça po lí ti ca do Par la men tar, da
aber tu ra que S. Exª con se gue ter jun to aos al tos es-
ca lões do Go ver no Fe de ral.

Sr. Pre si den te, pode ser que, para um Mi nis té -
rio como o da Agri cul tu ra, o da Fa zen da, o da Sa ú -
de ou mes mo o do Pla ne ja men to, R$84 mil nada re-
pre sen te no mon tan te ge ral do Orça men to da União.
Mas quan do esse re cur so é di re ci o na do para uma
pe que na co mu ni da de, V. Exªs não ima gi nam a re-
per cus são, a ale gria que pro vo cam. Qu an do a pe-
que na obra é ina u gu ra da, a exem plo da que la a que

com pa re ci on tem, no Mu ni cí pio de Ma lha da dos
Bois, fron te i ra com o Mu ni cí pio de Ce dro de São
João, no Esta do de Ser gi pe, a fe li ci da de é mu i to
gran de. Tra ta-se de uma pe que na pon te cons tru í da
pela Co de fasf, por in ter mé dio do seu Su pe rin ten -
den te, José Mar ci o ní lio da Ro cha, uma pe que na
pon te, no va lor de R$84 mil, traz a pos si bi li da de de
uma co mu ni ca ção mais rá pi da e de um trans por te
mais rá pi do das mer ca do ri as ali pro du zi das en tre
qua tro mu ni cí pi os pelo me nos. Os seus Pre fe i tos se
fi ze ram pre sen tes ou re pre sen ta dos: de Ampa ro de
São Fran cis co, a Pre fe i ta Ma ri el ze Vi e i ra Rosa; de
São Fran cis co, Ail ton Nas ci men to; de Ma lha da dos
Bois, os Srs. Se cre tá ri os da Sa ú de e da Agri cul tu ra
e o Pre fe i to Val fri do Bar bo sa da Sil va.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ali pude
sen tir, no sem blan te, na fi si o no mia de cada um de-
les, a ale gria in con ti da e o en tu si as mo, di an te da va-
li da de do Orça men to Fe de ral quan do é uti li za do em
be ne fí cio das co mu ni da des do in te ri or.

Faço este re gis tro, enal te cen do, em pri me i ro
lu gar, essa obra fe i ta com cri té rio, efi ciên cia e ho-
nes ti da de pela Co de vasf, com a par ti ci pa ção das co-
mu ni da des des ses mu ni cí pi os, para abrir, mais uma
vez, os olhos do Go ver no e do pró prio Con gres so Na-
ci o nal, que é quem faz as leis, para o fato de que o or-
ça men to im po si ti vo, obri ga tó rio, já de ve ria ser uma
nor ma ins ti tu í da em nos sa le gis la ção, por que só as-
sim te re mos a tran qüi li da de de que as ver bas apro va -
das no Con gres so Na ci o nal, em be ne fí cio dos nos sos
mu ni cí pi os bra si le i ros, se rão apli ca das em obras re-
pre sen ta ti vas da von ta de e do an se io das co mu ni da -
des.

Por isso, Sr. Pre si den te, ao fa zer este re gis tro,
que ro en fa ti zar que aqui es tan do, em vi si ta de cor te -
sia, o Mi nis tro do Pla ne ja men to, que ora se des pe de 
dos Srs. Se na do res, de for ma edu ca da, pois ago ra
ocu pa rá uma fun ção im por tan te jun to ao BID, pos sa
acon se lhar, com o po der de que dis po rá na que la
ins ti tu i ção, as au to ri da des do Go ver no Fe de ral, no
in tu i to de não con si de rar o Orça men to Fe de ral uma
peça sim bó li ca, fic tí cia, mas, sim, algo que pos sa
con tri bu ir para me lhor es tru tu rar o de sen vol vi men to
dos mu ni cí pi os bra si le i ros.

Fi na li zo, Sr. Pre si den te, agra de cen do à Co de -
vasf e aos pre fe i tos mu ni ci pa is por este ato de jus ti -
ça le gí ti mo, apro ve i tan do a pe que na ver ba apro va da 
pelo Con gres so Na ci o nal – uma ver ba in di vi du al, de
mi nha au to ria – para a cons tru ção de uma pon te.
Mi lha res de pon tes po de ri am es tar sen do cons tru í -
das por este Bra sil afo ra, apro xi man do as co mu ni da -
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des, os po vo a dos, se o Orça men to Fe de ral fos se a
ex pres são do an se io do povo bra si le i ro.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Há ex-
pe di en te a ser lido.

Na ses são do dia 26 de mar ço úl ti mo, de i xou
de ser apre ci a do o Re que ri men to nº 118, de 2002,
dos Lí de res Ge ral do Melo (PSDB), Arlin do Por to
(PTB), Artur da Tá vo la (do Go ver no), Gil ber to Mes-
tri nho (PMDB), Ro meu Tuma (PFL) e Edu ar do Su-
plicy (Blo co de Opo si ção), so li ci tan do, nos ter mos
do art. 336, II, do Re gi men to Inter no, ur gên cia para
o Pro je to de Re so lu ção nº 9, de 2002.

Em vo ta ção o re que ri men to.

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

Apro va do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, o res pal do ne ces sá rio para a Mesa
dar an da men to ao Pro je to de Re so lu ção cuja ur gên -
cia o Ple ná rio aca bou de con ce der está con subs tan -
ci a do na ele i ção de seus pró pri os mem bros, e, para
o pro je to, a Mesa con tou com o apo i a men to de 71
Se na do res, cu jas as si na tu ras cons tam pu bli ca das
nos avul sos da ma té ria que se en con tram so bre as
ban ca das. 

Ocor re que, uma vez apro va da a ur gên cia, a
ma té ria de ve ria cons tar da pa u ta da se gun da ses-
são de li be ra ti va or di ná ria que se se guir, ou seja, na
pró xi ma quin ta-fe i ra. 

To da via, a ma té ria, para ter efi cá cia, de ve rá
ser pu bli ca da an tes do pró xi mo dia 9 do cor ren te,
tudo isso de acor do com o art. 73, in ci so VIII, da Lei
nº 9.504, de 1997, que es ta be le ce nor mas para as
ele i ções.

Nes sas con di ções, com fun da men to no art.
172, in ci so II, le tra ”d“, do Re gi men to Inter no, a ma-
té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de ama nhã.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Na ses são
do dia 27 de mar ço úl ti mo, de i xou de ser apre ci a do o
Re que ri men to nº 122, de 2002, da Co mis são de Edu ca -
ção, so li ci tan do, nos ter mos do art. 336, II, com bi na do
com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no, ur gên cia para
o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 153, de 2001.

Em vo ta ção o re que ri men to.

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

Apro va do.

A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da se-
gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria sub se qüen te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Na ses-
são do dia 27 de mar ço úl ti mo, de i xou de ser apre ci -
a do o Re que ri men tos nº 123, de 2002, da Co mis são 
de Edu ca ção, so li ci tan do, nos ter mos do art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no, 
ur gên cia para o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 154,
de 2001.

Em vo ta ção o re que ri men to.

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

Apro va do.

A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da se-
gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria sub se qüen te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Na ses-
são do dia 22 de mar ço úl ti mo, foi lido o Re que ri -
men to nº 110, de 2002, de au to ria do Se na dor Pe-
dro Si mon e ou tros Srs. Se na do res, pro pon do a re a -
li za ção de ses são es pe ci al em 23 de maio pró xi mo,
quin ta-fe i ra, às 10 ho ras, des ti na da a ho me na ge ar a
Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil pelo
trans cur so dos seus 50 anos de fun da ção. 

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.

Em vir tu de da apro va ção do re que ri men to, a
ses são de li be ra ti va or di ná ria do Se na do que se re a -
li za às 10 ho ras das quin tas-fe i ras, no dia 23 de
maio, será re a li za da às 11 ho ras, ao fi nal da ses são
es pe ci al que o Ple ná rio aca ba de apro var.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Na ses-
são do dia 20 de mar ço úl ti mo foi lido o Re que ri men to
nº 99, de 2002, de au to ria do Se na dor Ca sil do Mal da -
ner, pro pon do a cri a ção de Co mis são Exter na des ti na -
da a re pre sen tar esta Casa pe ran te o Esta do do Va ti -
ca no, quan do da ce ri mô nia de ca no ni za ção da Ma dre
Pa u li na, a re a li zar-se no dia 19 de maio pró xi mo.

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.

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03363
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:
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Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03365

    79ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03366 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002
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Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03367

    81ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03368 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 200282    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03369

    83ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03370 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 200284    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03371

    85ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03372 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 200286    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03373

    87ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03374 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 200288    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03375

    89ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03376 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 200290    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03377

    91ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03378 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 200292    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03379

    93ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03380 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 200294    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03381

    95ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03382 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 200296    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03383

    97ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03384 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 200298    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03385

    99ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03386 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002100    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03387

    101ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03388 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002102    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03389

    103ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03390 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002104    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03391

    105ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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II – Voto

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03393

    107ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03394 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002108    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03395

    109ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03396 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002110    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03397

    111ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03398 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002112    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03399

    113ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03400 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002114    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03401

    115ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03402 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002116    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03403

    117ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03404 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002118    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03405

    119ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03406 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002120    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03407

    121ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03408 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002122    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03409

    123ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03410 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002124    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03411

    125ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03412 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002126    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03413

    127ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03414 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002128    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03415

    129ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03416 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002130    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03417

    131ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03418 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002132    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03419

    133ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03420 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002134    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03421

    135ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03422 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002136    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03423

    137ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03424 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002138    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03425

    139ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03426 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002140    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03427

    141ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03428 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002142    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03429

    143ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03430 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002144    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03431

    145ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03432 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002146    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03433

    147ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03434 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002148    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03435

    149ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03436 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002150    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03437

    151ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03438 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002152    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03439

    153ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03440 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002154    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03441

    155ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03442 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002156    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03443

    157ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03444 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002158    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03445

    159ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03446 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002160    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03447

    161ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03448 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002162    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03449

    163ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03450 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002164    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03451

    165ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03452 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002166    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03453

    167ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nos ter-
mos do art. 235, in ci so II, alí nea ”f“, do Re gi men to
Inter no, os Pro je tos de Lei do Se na do de nºs 70 a 72,
de 2002, que aca bam de ser li dos, fi ca rão so bre a
mesa pelo pra zo de cin co dias úte is, para re ce bi men -
to de emen das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se-
na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te

OF. Nº 86/2002-CN

Bra sí lia, 1º de abril de 2002

Exmº Sr.
De pu ta do Aé cio Ne ves
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do dis pos to nos arts. 142 e 143 do

Re gi men to Co mum, en ca mi nho a V. Exª os pro je tos
de lei aba i xo re la ci o na dos, apre sen ta dos pela Co mis -
são Mis ta Espe ci al des ti na da a le van tar as ca u sas e
efe i tos da vi o lên cia que as so la o País, re qui si tan -
do-se có pia de to das as pro po si ções em tra mi ta ção
em am bas as Ca sas, para con so li dá-las em uma úni-
ca pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção ou em um úni-
co pro je to de lei, con for me o caso, com vis tas a uma
tra mi ta ção em rit mo ace le ra do tan to na Câ ma ra dos
De pu ta dos como no Se na do Fe de ral, en ca mi nha dos
a esta Pre si dên cia por in ter mé dio do Ofí cio nº
77/02-CMEsp– “Se gu ran ça Pú bli ca”:

1 – Alte ra dis po si ti vos do De cre to-Lei nº 3.689;
de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal, 
re la ti vos aos re cur sos e ações de im pug na ção e dá
ou tras pro vi dên ci as.

2 – Alte ra dis po si ti vos do De cre to-Lei nº 3.689,
de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal, 
re la ti vos à sus pen são do pro ces so, emen da tio li bel -
li, mu ta tio li bel li e aos pro ce di men tos.

3 – Alte ra dis po si ti vos do De cre to-Lei nº 3.689,
de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal, 
re la ti vos à pri são, me di das ca u te la res e li ber da de, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

4 – Dis põe so bre os cri mes de se qües tro e cár ce -
re pri va do, ex tor são me di an te se qües tro e ex tor são me-
di an te pri va ção da li ber da de, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V. Exª
pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. –
Se na dor Ra mez Te bet, Pre si den te do Se na do Fe de ral.

São os se guin tes os Pro je tos en ca mi -
nha dos à Câ ma ra dos De pu ta dos:

COMISSÃO MISTA ESPECIAL DESTINADA A
 LEVANTAR E DIAGNOSTICAR AS CAUSAS E

 EFEITOS DA VIOLÊNCIA QUE ASSOLA O PAÍS

PROJETO DE LEI Nº

Alte ra dis po si ti vos do De cre to-Lei
nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di -
go de Pro ces so Pe nal, re la ti vos aos re-
cur sos e ações de im pug na ção e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Li vro, tí tu los, ca pí tu los e ar ti gos 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 – a se guir men ci o na dos, pas sam
a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

LI VRO III
Das Nu li da des, dos Re cur sos e das

 Ações de Impug na ção

TÍTULO II
Dos Re cur sos em Ge ral

CA PÍ TU LO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 574. Os re cur sos se rão sem pre vo lun tá ri -
os.(NR)

Art. 575. Não se rão pre ju di ca dos os re cur sos
que, por erro, fal ta ou omis são do ser vi ço ju di ciá rio,
não ti ve rem se gui men to ou não fo rem apre sen ta dos
den tro do pra zo.(NR)

.........................................................................
Art. 578. O re cur so será in ter pos to por pe ti ção,

acom pa nha da das ra zões.
Pa rá gra fo úni co. Ao acu sa do é fa cul ta do in ter -

por o re cur so pes so al men te, por ter mo nos au tos, de-
ven do nes sa hi pó te se ser in ti ma do seu de fen sor para
ar ra zoá-lo em 5 (cin co) dias. (NR)

.........................................................................
Art. 580. No caso de con cur so de agen tes, a de-

ci são do re cur so in ter pos to por um dos acu sa dos, se
fun da do em mo ti vos que não se jam de ca rá ter ex clu -
si va men te pes so al, apro ve i ta rá aos de ma is. (NR)

Ca pí tu lo II
Do Agra vo

Art. 581. Das de ci sões in ter lo cu tó ri as ca be rá
agra vo, no pra zo de dez (10) dias.

§ 1º Con si de ra-se de ci são in ter lo cu tó ria a que
não en cer ra o pro ces so.
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§ 2º São ir re cor rí ve is os des pa chos de mero ex-
pe di en te e a de ci são de re ce bi men to da de nún cia ou
que i xa.

§ 3º O agra vo terá so men te efe i to de vo lu ti vo,
sal vo quan do in ter pos to da de ci são de pro nún cia ou
da des clas si fi ca ção de que tra ta o art. 411 des te có di -
go. (NR)

Art. 582. O agra vo será em re gra re ti do nos au-
tos, ca ben do sua in ter po si ção na for ma de ins tru men -
to da de ci são que:

I – de cla rar a in com pe tên cia do ju í zo;
II – re je i tar ex ce ções pro ces su a is;
III – pro nun ci ar o réu;
IV – de li be rar so bre fi an ça, li ber da de

pro vi só ria, pri são em fla gran te, pri são pre ven -
ti va e ou tras me di das ca u te la res;

V – de cla rar lí ci ta ou ilí ci ta a pro va;
VI – con ce der ou ne gar li mi nar em ha-

be as cor pus;
VII – in de fe rir pe di do de ex tin ção da pu-

ni bi li da de;
VIII – con ce der, ne gar ou re vo gar a sus-

pen são con di ci o nal da pena;
IX – anu lar o pro ces so no todo ou em

par te;
X – não re ce ber a ape la ção;
XI de ter mi nar, por qual quer fun da men to, 

a sus pen são do pro ces so;
XII – jul gar o in ci den te de fal si da de;
XIII – for pro fe ri da pelo juiz da exe cu ção;
XIV – in clu ir ou ex clu ir ju ra do da lis ta ge-

ral;
XV – Ado tar a pro vi dên cia do art.

420.(NR)

Art. 583 Nos de ma is ca sos, o agra vo, in ter pos -
to por pe ti ção es cri ta, con ten do os fun da men tos da
ir re sig na ção, fi ca rá re ti do nos au tos.

§ 1º O agra vo con tra de ci são pro fe ri da em au-
diên cia, será for mu la do oral men te e re du zi do a ter mo, 
em que cons ta rá o re su mo dos fun da men tos apre-
sen ta dos pelo re cor ren te.

§ 2º Não se co nhe ce rá do agra vo re ti do se o re-
cor ren te não o re que rer, ex pres sa men te, nas ra zões
ou na res pos ta da ape la ção. (NR)

Art. 584. O agra vo de ins tru men to será di ri gi do
ao tri bu nal com pe ten te, por meio de pe ti ção com os
se guin tes re qui si tos:

I – a ex po si ção do fato e do di re i to;
II – as ra zões do pe di do de re for ma da

de ci são;

§ 1º A pe ti ção de agra vo de ins tru men -
to será ins tru í da obri ga to ri a men te com có-
pia da de ci são agra va da e da cer ti dão da
res pec ti va in ti ma ção, fa cul ta da ao re cor ren -
te a jun ta da de ou tras pe ças.

§ 2º É dis pen sa da a au ten ti ca ção de
có pi as, sal vo se hou ver dú vi da so bre a au-
ten ti ci da de.

§ 3º Qu an do da de ci são re cor ri da re-
sul tar con se qüên cia de di fí cil re pa ra ção, o
agra van te po de rá re que rer lhe seja de fe ri do
efe i to sus pen si vo.(NR)

Art. 585. No pra zo do re cur so, a pe ti ção será
pro to co la da no tri bu nal, pos ta da no cor re io sob re gis -
tro com avi so de re ce bi men to ou re me ti da por meio
ele trô ni co.

§ 1º A pe ti ção po de rá, ain da, ser en-
tre gue ao es cri vão do ju í zo re cor ri do, a
quem in cum bi rá o tras la do de pe ças e, caso
haja pe di do de efe i to sus pen si vo, a re mes sa 
ao tri bu nal com pe ten te no pra zo de 24 (vin-
te e qua tro) ho ras.

§ 2º Qu an do o agra van te ado tar a for ma 
pre vis ta no ca put, pro vi den ci a rá a jun ta da ao
pro ces so, no pra zo de 3 (três) dias, de có pia
da pe ti ção do agra vo e do com pro van te de
sua in ter po si ção, in for man do a re la ção de pe-
ças que ins tru í ram o re cur so.(NR)

Art. 586. O agra va do será in ti ma do, in de pen den -
te men te de des pa cho do juiz, para res pon der no pra-
zo de 10 (dez) dias.

§ 1º Se o re cur so for da acu sa ção, será in ti ma do 
o de fen sor para res pos ta.

§ 2º Com a res pos ta, o agra va do po de rá in di car
pe ças a se rem tras la da das pelo car tó rio, nos pra zos
re fe ri dos no ar ti go an te ri or.

§ 3º Qu an do a pe ti ção de re cur so for en tre gue
ao es cri vão do ju í zo re cor ri do e não hou ver pe di do de
efe i to sus pen si vo, a pro vi dên cia do ca put pre ce de rá a
re mes sa do ins tru men to ao tri bu nal.(NR)

Art. 587. O re cur so da pro nún cia su bi rá nos pró-
pri os au tos, ex ce to quan do, ha ven do mais de um réu,
qual quer de les se con for mar com a de ci são ou al gum
de les não ti ver sido dela in ti ma do.

Pa rá gra fo úni co. Su bi rá tam bém nos pró pri os
au tos o re cur so da de ci são des clas si fi ca tó ria de que
tra ta o art. 411 des te có di go, sal vo quan do, no mes mo 
pro ces so, hou ver réu pro nun ci a do.(NR)

Art. 588. Re ce bi do o agra vo no tri bu nal, e des de
logo dis tri bu í do, ca be rá ao re la tor:

I – de ci dir so bre a ad mis si bi li da de;
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II – re qui si tar, se en ten der ne ces sá rio,
in for ma ções ao juiz da ca u sa, que as pres-
ta rá no pra zo de cin co (5) dias;

III – atri bu ir, a re que ri men to do agra-
van te, efe i to sus pen si vo ao re cur so, até pro-
nun ci a men to de fi ni ti vo da tur ma ou câ ma ra,
co mu ni can do ime di a ta men te ao juiz.

Pa rá gra fo úni co. Admi ti do o re cur so, o
re la tor re qui si ta rá ao ju í zo da ca u sa a pro vi -
dên cia do art. 586, caso ain da não te nha
sido aten di da. (NR)

Art. 489. Con si de rar-se-á pre ju di ca do o agra vo
se o juiz, a qual quer mo men to, co mu ni car que re for -
mou in te i ra men te a de ci são. (NR)

Art. 590. Ulti ma das as pro vi dên ci as dos ar ti gos
an te ri o res e ou vi do o Mi nis té rio Pú bli co, o re la tor co-
lo ca rá o re cur so em pa u ta num pra zo não su pe ri or a
30 (trin ta) dias. (NR)
....................................................................................

CAPÍTULO III
Da Ape la ção

Art. 593. Das sen ten ças ca be rá ape la ção, no
pra zo de 15 (quin ze) dias.

§ 1º Con si de ra-se sen ten ça a de ci são que en-
cer ra o pro ces so, com ou sem jul ga men to do mé ri to.

§ 2º Das de ci sões do Tri bu nal do Júri so men te
ca be rá ape la ção quan do:

I – a sen ten ça do juiz pre si den te for con-
trá ria à lei ex pres sa ou à de ci são dos ju ra dos;

II – ocor rer nu li da de pos te ri or à pro-
nún cia, des de que te nha ha vi do opor tu na
ar güi ção;

III – hou ver erro ou in jus ti ça no to can te 
à apli ca ção da pena ou da me di da de se gu -
ran ça;

IV – a de ci são dos ju ra dos for ma ni fes -
ta men te con trá ria à pro va dos au tos.

§ 3º Nas hi pó te ses dos in ci sos I e III ao tri bu -
nal in cum bi rá a pos si bi li da de da re for ma da de ci são.

§ 4º No caso do in ci so IV do § 2º des te ar ti go, se
o tri bu nal ad quem se con ven cer de que a de ci são
dos ju ra dos é ma ni fes ta men te con trá ria à pro va dos
au tos, dará pro vi men to à ape la ção para su je i tar o réu
a novo jul ga men to; não se ad mi ti rá, po rém, pelo mes-
mo mo ti vo, se gun da ape la ção.

§ 5º O pro vi men to do re cur so na for ma do pa rá -
gra fo an te ri or, im por ta de vol ver ao Tri bu nal do Júri o
co nhe ci men to ple no da ma té ria. (NR)

Art. 594. Se o réu es ti ver sol to, a ape la ção da
sen ten ça con de na tó ria não obs ta rá a pri são, po den -

do o juiz de cre tá-la, fun da men ta da men te, se en ten -
der pre sen tes os mo ti vos en se ja do res da pri são pre-
ven ti va. (NR)

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

Art. 596. A ape la ção da sen ten ça ab so lu tó ria
não im pe di rá que o acu sa do seja pos to ime di a ta -
men te em li ber da de. (NR)

Art. 597. Se o réu es ti ver pre so, a ape la ção da
sen ten ça con de na tó ria não terá efe i to sus pen si vo,
sal vo se a pri são for in com pa tí vel com a pena im-
pos ta ou o re gi me ini ci al de cum pri men to. (NR)

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

Art. 600. Ao réu que ape lar pes so al men te apli-
ca-se o dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 578. (NR)

Art. 601. Res sal va do o dis pos to no ar ti go an te -
ri or, a ape la ção, in ter pos ta por pe ti ção di ri gi da ao
juiz da ca u sa, con te rá:

I – os no mes e a qua li fi ca ção dos acu-
sa dos e do que re lan te, se hou ver;

II – os fun da men tos de fato e de di re i to;
III – o pe di do de re for ma da de ci são.

(NR)
Art. 602. Se a ação pe nal for mo vi da pela par te

ofen di da, o Mi nis té rio Pú bli co terá vis ta dos au tos pelo
pra zo de 5 (cin co) dias, após o que re lan te. (NR)

Art. 603. Qu an do fo rem dois ou mais os ape lan -
tes ou ape la dos, os pra zos se rão co muns. (NR)

Art. 604. A ape la ção de vol ve rá ao tri bu nal o co-
nhe ci men to da ma té ria im pug na da. (NR)

Art. 605. Ao re ce ber a ape la ção, o juiz man da rá
dar vis ta ao ape la do para res pon der, no pra zo de 15
(quin ze) dias, apli can do-se à res pos ta o dis pos to no
art. 603.

Pa rá gra fo úni co. A par te que, em tem po há bil,
não hou ver ape la do, po de rá fazê-lo, no pra zo de res-
pos ta, aces so ri a men te à ape la ção da par te con trá ria,
caso em que o co nhe ci men to fi ca rá con di ci o na do ao
do re cur so prin ci pal. (NR)

Art. 606. Fin do o pra zo para res pos ta, os au tos
se rão re me ti dos à ins tân cia su pe ri or. (NR)

CAPÍTULO V
Do Pro ces so e Jul ga men to dos

Re cur sos nos Tri bu na is

Art. 609. O agra vo, a ape la ção e os em bar gos
se rão jul ga dos pelo tri bu nal com pe ten te de acor do
com a lei e as nor mas de or ga ni za ção ju di ciá ria. (NR)

Art. 610. Em se tra tan do de agra vo ou ape la ção,
os au tos irão com vis ta ao Mi nis té rio Pú bli co para pa-
re cer, em dez (10) dias. (NR)

Art. 611. Se a de ci são na ape la ção ou no agra vo
não for unâ ni me, a par te que su cum bir po de rá opor
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em bar gos in frin gen tes, na for ma es ta be le ci da no re-
gi men to in ter no do tri bu nal. (NR)

Art. 612. Nor ma de or ga ni za ção ju di ciá ria po de -
rá ins ti tu ir ór gão do tri bu nal, com com pe tên cia fun ci o -
nal para de li be rar so bre ad mis si bi li da de do agra vo e
efe i to sus pen si vo, na for ma do ar ti go 588 des te có di -
go. (NR)

Art. 613. Sal vo dis po si ção ex pres sa em con trá -
rio, con clu sos os au tos, o re la tor os exa mi na rá em
dez (10) dias, ela bo ran do o re la tó rio e re me ten do-os
ao re vi sor, quan do for o caso.

Pa rá gra fo úni co. O re la tor so li ci ta rá pa u ta para
co lo car em mesa o jul ga men to. (NR)

Art. 614. Ha ve rá re vi sor so men te em re cur sos
de ape la ção re la ti vos a pro ces sos por cri mes pu ni dos 
com pena má xi ma su pe ri or a qua tro (4) anos. (NR)

Art. 615...............................................................
...........................................................................

§ 3º O acór dão será pu bli ca do na im pren sa ofi ci al
nos quin ze dias sub se qüen tes ao jul ga men to e, a par tir
daí, con tar-se-á o pra zo para even tu al re cur so. (NR)

CAPÍTULO VI
Dos Embar gos de De cla ra ção

Art. 619. Ca bem em bar gos de de cla ra ção quan do:

I – hou ver, na sen ten ça ou no acór dão,
am bi güi da de, obs cu ri da de ou con tra di ção;

II – for omi ti do pon to so bre o qual de-
via pro nun ci ar-se o juiz ou tri bu nal.

§ 1º Os em bar gos só te rão efe i to mo di -
fi ca ti vo na me di da do es cla re ci men to da
obs cu ri da de, da eli mi na ção da con tra di ção
ou do su pri men to da omis são.

§ 2º Os em bar gos se rão opos tos, no
pra zo de cin co dias, em pe ti ção di ri gi da ao
juiz ou re la tor, com in di ca ção do pon to obs-
cu ro, con tra di tó rio ou omis so.

§ 3º O re la tor apre sen ta rá os em bar gos
em mesa na ses são sub se qüen te, in de pen den -
te men te de in ti ma ção, pro fe rin do voto. (NR)

Art. 620. Os em bar gos de de cla ra ção in ter rom -
pem o pra zo para a in ter po si ção de ou tros re cur sos
por qual quer das par tes. (NR)

TÍTULO III
Das Ações de Impug na ção

CAPÍTULO I
Da Re vi são Cri mi nal

Art. 621...............................................................

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

IV – quan do a ab sol vi ção fun dar-se em pro va
com pro va da men te fal sa, en quan to não ex tin ta a pu ni -
bi li da de. (NR)

Art. 624.
.........................................................

I – pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, quan to às con-
de na ções por eles pro fe ri das;

II – pe los de ma is tri bu na is nos ca sos
de suas res pec ti vas com pe tên ci as. (NR)

CAPÍTULO II
Do Ha be as Cor pus e seu Pro ces so

Art. 664...............................................................
§ 1º Se o im pe tran te o re que rer, será in ti ma do

da data do jul ga men to.
§ 2º A de ci são será to ma da por ma i o ria de vo-

tos, ob ser va do o dis pos to no ar ti go 615, no que cou-
ber. (NR)

Art. 2º Fi cam re vo ga dos os ca pí tu los IV, VIII e IX
do Tí tu lo II do Li vro III e os ar ti gos 607, 608 e do 637
ao 646 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.

Art. 3º Esta lei en tra rá em vi gor 60 (ses sen ta)
dias após a pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 7 de mar ço de 2002. – De pu -
ta do Luiz Anto nio Fle ury Fi lho, Re la tor – Se na dor
Iris Re sen de – Se na dor Ro meu Tuma – De pu ta do
Mo ro ni Tor gan.
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PROJETO DE LEI Nº 4.206, DE 2001

Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na da a
le van tar e di ag nos ti car as ca u sas e efe i tos

da vi o lên cia que as so la o País.

I – Re la tó rio

Tra ta o pro je to de dis po si ti vos que al te ram nor-
mas do Có di go de Pro ces so Pe nal, re la ti vo aos re-
cur sos e ações de im pug na ção, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e Re da -
ção da Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa-
vo rá vel do re la tor, De pu ta do Ibra him Abi-Ackel, sem
al te ra ção.

II – Voto

Em que pese o res pe i to e a ad mi ra ção que te-
mos pe los ju ris tas que ela bo ra ram o Pro je to de Lei en-
vi a do pelo Po der Exe cu ti vo, bem como o pro fun do co-
nhe ci men to do ilus tre Re la tor, De pu ta do Ibra him
Abi-Ackel, re fe rên cia des ta Casa em ma té ria de Di re i -
to, per mi to-me su ge rir al gu mas al te ra ções ao tex to
pro pos to, que, sal vo me lhor ju í zo, po de rão con tri bu ir
para a ce le ri da de da res pos ta do Esta do à prá ti ca do
cri me.

Embo ra con cor de mos com a uni for mi za ção
pro pos ta, trans for man do o re cur so em sen ti do es tri -
to em agra vo, en ten de mos não ha ver qual quer ló gi -
ca em ado tar o mo de lo já aban do na do pelo Có di go
de Pro ces so Ci vil.

Não con cor da mos com a pre vi são de re cur so
or di ná rio con tra a de ci são de re ce bi men to da de-
nún cia ou que i xa. As ques tões re le van tes a esse
res pe i to sem pre fo ram per fe i ta men te aten di das no
pla no do ha be as cor pus e, ade ma is, a pro pos ta do
Mi nis té rio da Jus ti ça é, nes se pas so, ab so lu ta men te 
in com pa tí vel com qual quer pers pec ti va de ce le ri da -
de.

Dis cor da mos, ain da, de que os em bar gos in frin -
gen tes se jam me di da a ser ado ta da de ofí cio. Veja-se
que a pre vi são, se aco lhi da, po de rá pre ju di car a pró-
pria de fe sa, nos ca sos em que não con vi er ao réu a
am pli a ção do jul ga men to téc ni co, como por exem plo
no re cur so con tra a de ci são de pro nún cia. Con ta ria,
ain da, o prin cí pio bá si co de que os re cur sos se rão vo-
lun tá ri os.

Afo ra isso, há pon tos fun da men ta is a ser en-
fren ta dos, onde o pro je to é omis so. Assim, pas sam
a ofe re cer subs ti tu ti vo, onde são en fren ta das as
ques tões que a se guir apon ta mos:

I – Ado ta-se o mo de lo atu al de agra vo
de ins tru men to, pos si bi li tan do que o efe i to
sus pen si vo seja ime di a ta men te exa mi na do
pelo tri bu nal ad quem.

Para que não haja qual quer pre ju í zo
aos acu sa dos po bres, faz-se a pre vi são de
que o agra vo pos sa ser ofe re ci do pe ran te o
es cri vão do ju í zo re cor ri do. Nes se caso, se
hou ver pe di do de efe i to sus pen si vo, a pe ti -
ção será en ca mi nha da ao tri bu nal em qua-
ren ta e oito ho ras; caso con trá rio, des de
logo será pro vi den ci a da a in ti ma ção da par-
te con trá ria, o que em mu i to con tri bu i rá para
a ce le ri da de.

II – Fica abo li do o agra vo con tra o re-
ce bi men to da ini ci al acu sa tó ria, me di da que
acar re ta ria, na prá ti ca, uma du pli ca ção de
tra ba lho nos tri bu na is, afo ra a mo ro si da de
dela de cor ren te.

III – Para que se pos sa con sa grar o
prin cí pio da igual da de das par tes, subs ti tu ti -
vo pro põe que os em bar gos in frin gen tes
pos sam ser in ter pos tos por qual quer de las,
eis que in jus ti fi cá vel só a de fe sa pos sa
fazê-lo.

IV – Do mes mo modo, aco lhen do idéia
do Có di go Mo de lo para a Ibe ro-Amé ri ca, es-
ta mos pro pon do que, em si tu a ções ex cep ci -
o na is, pos sa a re vi são cri mi nal ser pro pos ta
em fa vor da so ci e da de. Veja-se que é in jus ti -
fi cá vel ve dar a re vi são em ca sos onde a ab-
sol vi ção te nha sido ob ti da com base em
pro va com pro va da men te fal sa.

Des sa for ma, opi na mos pela apro va -
ção do pro je to na for ma do subs ti tu ti vo que
apre sen to em ane xo.

Sala da Co mis são, 7 de mar ço de 2002. – De-
pu ta do Luiz Anto nio Fle ury Fi lho, Re la tor.

PROJETO DE LEI Nº

Alte ra dis po si ti vos do De cre to-Lei
nº 3.689, de 3 de  ou tu bro de 1941, – Có-
di go de Pro ces so Pe nal, re la ti vos à sus-
pen são do pro ces so, emen da tio li bel li,
mu ta tio li bel li e aos pro ce di men tos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os dis po si ti vos do De cre to-Lei nº 3.689,

de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal
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– a se guir men ci o na dos, pas sam a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

“Art. 257. Ao Mi nis té rio Pú bli co cabe:

I – pro mo ver, pri va ti va men te, a ação
pe nal pú bli ca, na for ma es ta be le ci da nes te
Có di go;

II – fis ca li zar a exe cu ção da lei;(NR)
Art. 362. Ve ri fi can do-se que o réu se

ocul ta para não ser ci ta do, a ocor rên cia será
cer ti fi ca da pelo ofi ci al de jus ti ça, que de i xa -
rá avi so com pes soa da fa mí lia ou, em sua
fal ta, com qual quer vi zi nho, do dia e hora
em que re to ma rá para re a li zar a ci ta ção.

§ 1º No dia e hora de sig na dos, o ofi ci al 
de jus ti ça, in de pen den te men te de novo des-
pa cho, com pa re ce rá ao do mi cí lio ou re si -
dên cia do ci tan do, a fim de re a li zar a di li -
gên cia.

§ 2º Se o ci tan do não es ti ver pre sen te, 
o ofi ci al de jus ti ça pro cu ra rá in for mar-se das
ra zões da au sên cia, dan do por efe ti va da a
ci ta ção.

§ 3º Da cer ti dão da ocor rên cia, o ofi ci -
al de jus ti ça de i xa rá con tra fé com pes soa da
fa mí lia ou, em sua fal ta, qual quer vi zi nho,
de cla ran do-lhe o nome.(NR)

Art. 365..................................................
..............................................................
IV – o ju í zo e o pra zo para ofe re ci men -

to de de fe sa na for ma da lei;(NR)
..............................................................
Art. 366. Se o acu sa do, ci ta do por edi-

tal, não ofe re cer de fe sa no pra zo le gal, o
juiz no me a rá de fen sor que o faça.

§ 1º Re ce bi da a de nún cia ou que i xa,
fi ca rá sus pen so o pro ces so, bem como o
cur so do pra zo pres cri ci o nal até que o réu
se apre sen te ou cons ti tua de fen sor, po den -
do ser de cre ta da a pri são pre ven ti va.

§ 2º O Juiz de ter mi na rá, quan do re-
que ri do por qual quer das par tes, a in qui ri -
ção de tes te mu nhas, bem como a pro du ção
de ou tras pro vas que pos sam ser pre ju di ca -
das pelo de cur so do tem po.

§ 3º Com pa re cen do o acu sa do,
ter-se-á por ci ta do pes so al men te, pros se -
guin do o pro ces so em seus ul te ri o res ter-
mos, po den do o juiz de ter mi nar, a re que ri -
men to de qual quer das par tes, a re in qui ri -
ção das tes te mu nhas, quan do pos sí vel.

§ 4º A pro vi dên cia pre vis ta no pa rá gra -
fo pri me i ro será apli ca da, nos pro ces sos de
com pe tên cia do Tri bu nal do Júri, quan do se
tra tar de cri me ina fi an çá vel ou cuja pena mí-
ni ma co mi na da seja igual ou su pe ri or a seis
anos, ao réu que não for en con tra do para in-
ti ma ção da pro nún cia ou quan do não com-
pa re cer à ses são de jul ga men to.(NR)

Art. 383..................................................
Pa rá gra fo úni co. A pro vi dên cia pre vis ta 

no ca put po de rá ser ado ta da pelo juiz no
re ce bi men to da de nún cia se, em con se -
qüên cia de de fi ni ção ju rí di ca di ver sa, hou ver 
pos si bi li da de de pro pos ta de sus pen são
con di ci o nal do pro ces so.(NR)

Art. 384. Encer ra da a ins tru ção pro ba -
tó ria, se en ten der ca bí vel nova de fi ni ção ju-
rí di ca do fato, em con se qüên cia de pro va
exis ten te nos au tos de cir cuns tân cia ele-
men tar não con ti da na acu sa ção, o Mi nis té -
rio Pú bli co po de rá adi tar a de nún cia ou que-
i xa, se em vir tu de des ta hou ver sido ins ta u -
ra do o pro ces so em cri me de ação pú bli ca,
re du zin do-se a ter mo o adi ta men to, quan do
fe i to oral men te.

§ 1º Ou vi do o de fen sor do acu sa do e
ad mi ti do o adi ta men to, o juiz de sig na rá des-
de logo, se for o caso, dia e hora para con ti -
nu a ção da au diên cia, com novo in ter ro ga tó -
rio do acu sa do, in qui ri ção de tes te mu nhas e
re a li za ção de de ba te e jul ga men to.

§ 2º Ha ven do adi ta men to, a de fe sa po-
de rá ar ro lar até 3 (três) tes te mu nhas, no
pra zo de três dias.

§ 3º Não re ce bi do o adi ta men to, a au-
diên cia pros se gui rá.(NR)

Art. 387..................................................
..............................................................
VII – Fi xa rá va lor mí ni mo para re pa ra -

ção dos da nos ca u sa dos pela in fra ção, con-
si de ran do os pre ju í zos ma te ri a is e mo ra is
so fri dos pelo ofen di do. (NR)

LIVRO II
Dos Pro ce di men tos

TÍTULO I
Das For mas Pro ce di men ta is

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 394. O pro ce di men to será co mum ou es pe ci al.
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§ 1º O pro ce di men to co mum será or di ná rio, su-
má rio ou su ma rís si mo, ob ser va do o se guin te:

a) or di ná rio, para in fra ções cuja pena
má xi ma co mi na da seja su pe ri or a qua tro
anos;

b) su má rio, para in fra ções cuja pena
má xi ma co mi na da seja igual ou in fe ri or a
qua tro anos;

c) su ma rís si mo, para as in fra ções pe-
na is de me nor po ten ci al ofen si vo, na for ma
da lei.

§ 1º Apli ca-se a to dos os pro ces sos o
pro ce di men to co mum, sal vo dis po si ções em
con trá rio des te Có di go ou de lei es pe ci al.

§ 2º Nos pro ce di men tos de com pe tên -
cia do tri bu nal do júri será ob ser va do o dis-
pos to no ca pí tu lo se guin te.

§ 3º As dis po si ções dos arts. 395 a
405 apli cam-se a to dos os pro ce di men tos
pe na is de pri me i ro grau, ain da que não re-
gu la dos nes te có di go. (NR)

Art. 395. Nos pro ce di men tos or di ná rio
e su má rio, ofe re ci da a de nún cia ou que i xa,
o juiz or de na rá a ci ta ção do acu sa do para
res pon der à acu sa ção, por es cri to, no pra zo
de 5 (cin co) dias, con ta dos da data do efe ti -
vo cum pri men to do man da do ou, no caso de
ci ta ção por edi tal, do tér mi no do pra zo fi xa -
do nes te, de vi da men te cer ti fi ca do.

§ 1º Com a ci ta ção pes so al o acu sa do
re ce be rá có pia da de nún cia ou que i xa e de
do cu men tos que o juiz en ten da ne ces sá ri os, 
sal vo se o ato for re a li za do por edi tal, que
con te rá, nes se caso, o teor re su mi do da
acu sa ção.

§ 2º Na res pos ta o acu sa do po de rá ar-
güir pre li mi na res e ale gar tudo que in te res se 
à sua de fe sa, ofe re cer do cu men tos e jus ti fi -
ca ções, es pe ci fi car as pro vas pre ten di das e
ar ro lar tes te mu nhas, qua li fi can do-as e, de-
pen den do o com pa re ci men to de no ti fi ca ção, 
re que rê-la des de logo, bem como ma ni fes -
tar-se so bre a sus pen são con di ci o nal do
pro ces so, caso pro pos ta.

§ 3º Não apre sen ta da a res pos ta no
pra zo le gal, ou se o acu sa do, ci ta do, não
cons ti tu ir de fen sor, o juiz no me a rá de fen sor
pú bli co para ofe re cê-la, con ce den do-lhe vis-
ta dos au tos por 5 (cin co) dias.

§ 4º Apre sen ta da a de fe sa, o juiz ou vi rá
o Mi nis té rio Pú bli co ou o que re lan te so bre
pre li mi na res e do cu men tos, em 5 (cin co) dias.

§ 5º Enten den do im pres cin dí vel, o juiz
de ter mi na rá a re a li za ção de di li gên ci as, no
pra zo má xi mo de 3 (três) dias. (NR)

Art. 396. O juiz, fun da men ta da men te,
de ci di rá so bre a ad mis si bi li da de da acu sa -
ção, re ce ben do ou re je i tan do a de nún cia ou
que i xa.

Pa rá gra fo úni co. Sem pre que o Juiz re-
ce ber a de nún cia ou que i xa em re la ção a
acu sa do ci ta do por edi tal e que não ti ver
cons ti tu í do de fen sor, apli car-se-á o dis pos to 
no ar ti go 366. (NR)

Art. 397. A de nún cia ou que i xa será re-
je i ta da nas hi pó te ses do art. 43, ou não re-
ce bi da se o juiz ve ri fi car a au sên cia dos re-
qui si tos for ma is do art. 41. (NR)

Art. 398. O não-re ce bi men to da de nún -
cia ou que i xa, ou sua re je i ção com base no
in ci so III, do art. 43, não obs ta rá o exer cí cio
da ação pe nal, aten di dos os re qui si tos le ga -
is. (NR)

Art. 399. O juiz de sig na rá dia e hora
para a au diên cia de ins tru ção e jul ga men to,
or de nan do a in ti ma ção do acu sa do, seu de-
fen sor, do Mi nis té rio Pú bli co e, se for o caso,
do que re lan te e do as sis ten te.

Pa rá gra fo úni co. Caso haja pro pos ta
de sus pen são do pro ces so, ace i ta pelo acu-
sa do, o juiz, se en ten der a me di da ca bí vel,
ao re ce ber a de nún cia de sig na rá dia e hora
para a au diên cia ad mo ni tó ria. (NR)

Art. 400. As par tes po de rão de sis tir do
de po i men to de qual quer das tes te mu nhas
ar ro la das, se con si de ra rem su fi ci en tes as
pro vas já pro du zi das, res sal va do o dis pos to
no art. 209. (NR)

Art. 401. Se não for en con tra da qual-
quer das tes te mu nhas o juiz po de rá de fe rir
o pe di do de subs ti tu i ção se esse pe di do não
ti ver por fim frus trar o dis pos to no art. 41,
par te fi nal, e art. 395, § 1º. (NR)

Art. 402. No caso do ar ti go an te ri or,
não ha ven do de sis tên cia, o juiz de sig na rá
data para con ti nu a ção da au diên cia, in ti -
man do a par te para in for mar a lo ca li za ção
da tes te mu nha ou re que rer a subs ti tu i ção,
no pra zo de três dias.
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Pa rá gra fo úni co. O juiz po de rá pro ce -
der a in qui ri ção das pes so as que hou ve rem
com pa re ci do, ob ser van do a or dem pre vis ta
no art. 498. (NR)

Art. 403. O juiz po de rá or de nar di li gên -
ci as para sa nar qual quer nu li da de ou su prir
fal ta que pre ju di que o es cla re ci men to da
ver da de. (NR)

Art. 404. Do ocor ri do em au diên cia
será la vra do ter mo, as si na do pelo juiz e pe-
las par tes, con ten do bre ve re su mo dos fa tos 
re le van tes nela ocor ri dos.

§ 1º Sem pre que pos sí vel, o re gis tro
dos de po i men tos do réu, ofen di do e tes te -
mu nhas será fe i to pe los me i os ou re cur sos
de gra va ção mag né ti ca, es te no ti pia ou téc-
ni ca si mi lar, in clu si ve au di o vi su al, des ti na da
a ob ter ma i or fi de li da de das in for ma ções.

§ 2º Encer ra da a au diên cia, caso ado-
ta da a me di da do pa rá gra fo an te ri or, será
pro ce di da a des gra va ção no pra zo de cin co
dias, com a jun ta da aos au tos dos ter mos
cor res pon den tes. (NR)

Art. 405. A au diên cia de ins tru ção e jul-
ga men to so men te será adi a da por mo ti vo
jus ti fi ca do, me di an te de ci são fun da men ta da, 
po den do ser con du zi das as tes te mu nhas
que não com pa re ce rem in jus ti fi ca da men te.
(NR)

Ca pí tu lo III
Do Pro ce di men to Ordi ná rio

Art. 498. Na au diên cia de ins tru ção e
jul ga men to, a ser re a li za da no pra zo má xi -
mo de 30 (trin ta) dias, pro ce der-se-á ao in-
ter ro ga tó rio e à to ma da de de cla ra ções do
ofen di do, se pos sí vel, à in qui ri ção das tes te -
mu nhas ar ro la das pela acu sa ção e pela de-
fe sa, nes ta or dem, às aca re a ções e ao re-
co nhe ci men to de pes so as e co i sas, quan do
ne ces sá rio. (NR)

Art. 499. Na ins tru ção po de rão ser in-
qui ri das, para cada fato, até 8 (oito) tes te -
mu nhas ar ro la das pela acu sa ção e 8 (oito)
pela de fe sa.

Pa rá gra fo úni co. Nes se nú me ro não se
com pre en dem as que não pres tam com pro -
mis so e as re fe ri das. (NR)

Art. 500. Pro du zi das as pro vas, ao fi nal 
da au diên cia o juiz, de ofi cio ou a re que ri -
men to do Mi nis té rio Pú bli co, do que re lan te,

do as sis ten te ou do acu sa do, po de rá de ter -
mi nar di li gên ci as cuja ne ces si da de ou con-
ve niên cia se ori gi ne de cir cuns tân ci as ou fa-
tos apu ra dos na ins tru ção.

Pa rá gra fo úni co. Com ou sem a de ter -
mi na ção de no vas di li gên ci as, o Mi nis té rio
Pú bli co po de rá ofe re cer adi ta men to, ob ser -
van do-se o dis pos to no ar ti go 384. (NR)

Art. 501. Não ha ven do re que ri men to de
di li gên ci as, ou sen do in de fe ri do, acu sa ção e
de fe sa ofe re ce rão ale ga ções fi na is ora is por
vin te mi nu tos, pror ro gá ve is por mais dez, pro-
fe rin do o juiz, a se guir, sen ten ça.

§ 1º Ha ven do mais de um réu, o tem po 
pre vis to para a de fe sa de cada um de les
será in di vi du al, com pu tan do-se em do bro o
do Mi nis té rio Pú bli co.

§ 2º Ao as sis ten te do Mi nis té rio Pú bli -
co, após a ma ni fes ta ção des te, se rão con-
ce di dos dez mi nu tos, pror ro gan do-se por
igual pe río do o tem po de ma ni fes ta ção da
de fe sa.

§ 3º O juiz po de rá, a re que ri men to de
qual quer das par tes, con si de ra da a com ple -
xi da de do caso ou o nú me ro de acu sa dos,
con ver ter os de ba tes em me mo ri a is que se-
rão ofe re ci dos no pra zo de 5 (cin co) dias,
pela acu sa ção e pela de fe sa, su ces si va -
men te, pro fe rin do sen ten ça em igual pra zo.

§ 4º A pro vi dên cia pre vis ta no pa rá gra -
fo an te ri or será obri ga tó ria quan do hou ver
au sên cia jus ti fi ca da do ór gão do Mi nis té rio
Pú bli co. (NR)

Art. 502. Ha ven do ne ces si da de de re a -
li za ção de di li gên cia im pres cin dí vel, ou não
ten do re tor na do car ta pre ca tó ria ex pe di da, o
juiz en cer ra rá a au diên cia e, após a re a li za -
ção dos atos fal tan tes, pro ce de rá na for ma
do § 3º do ar ti go an te ri or.(NR)

Ca pí tu lo V
Do Pro ce di men to Su má rio

Art. 531. Na au diên cia de ins tru ção e
jul ga men to, a ser re a li za da no pra zo má xi -
mo de 15 (quin ze) dias, pro ce der-se-á ao in-
ter ro ga tó rio do acu sa do, à to ma da de de cla -
ra ções do ofen di do, se pos sí vel, à in qui ri ção 
das tes te mu nhas ar ro la das pela acu sa ção e
pela de fe sa, nes ta or dem, às aca re a ções e
ao re co nhe ci men to de pes so as e co i sas,
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quan do ne ces sá rio, se guin do-se a re a li za -
ção de de ba te. (NR)

Art. 532. Na ins tru ção, po de rão ser in-
qui ri das, para cada fato, até 5 (cin co) tes te -
mu nhas ar ro la das pela acu sa ção e 5 (cin co) 
pela de fe sa. (NR)

Art. 533. As pro vas se rão pro du zi das
em uma só au diên cia, po den do o juiz in de -
fe rir as con si de ra das im per ti nen tes ou pro-
te la tó ri as, con sig nan do em ata o in de fe ri -
men to e sua mo ti va ção. (NR)

Art. 534. As ale ga ções fi na is se rão ora is, 
con ce den do-se a pa la vra, res pec ti va men te, à
acu sa ção e à de fe sa, pelo pra zo de 10 (dez)
mi nu tos, pror ro gá ve is por mais 5 (cin co), pro-
fe rin do, o juiz, a se guir, sen ten ça.

§ 1º Ha ven do mais de um acu sa do, o
tem po pre vis to para a de fe sa de cada um
de les será in di vi du al, com pu tan do-se em
do bro o do Mi nis té rio Pú bli co. (NR)

Art. 535. Ao as sis ten te do Mi nis té rio
Pú bli co, após a ma ni fes ta ção des te, se rão
con ce di dos 5 (cin co) mi nu tos, pror ro gan -
do-se por igual pe río do o tem po de ma ni fes -
ta ção da de fe sa. (NR)

Art. 536. Excep ci o nal men te, a re que ri -
men to de qual quer das par tes, con si de ra da a
com ple xi da de do pro ces so, o juiz po de rá con-
ver ter os de ba tes em me mo ri a is, que se rão
ofe re ci dos no pra zo de 3 (três) dias, pela acu-
sa ção e pela de fe sa, su ces si va men te, pro fe -
rin do sen ten ça em igual pra zo. (NR)

Art. 537. Ne nhum ato será adi a do, sal-
vo quan do im pres cin dí vel a pro va fal tan te,
de ter mi nan do o juiz a con du ção co er ci ti va
de quem deva com pa re cer. (NR)

Art. 538. A tes te mu nha que com pa re -
cer será in qui ri da, in de pen den te men te da
sus pen são da au diên cia. (NR)

Art. 539. Ha ven do ne ces si da de de adi-
ta men to, este será ofe re ci do quan do o Mi-
nis té rio Pú bli co re ce ber a pa la vra para os
de ba tes, ob ser va do o dis pos to no ar ti go
384. (NR)

Art. 540. Nos fa tos en ca mi nha dos pelo
ju i za do es pe ci al cri mi nal, tra tan do-se de in-
fra ção de me nor po ten ci al ofen si vo, será
ado ta do o pro ce di men to pre vis to nes te ca pí -
tu lo. (NR)

Art. 2º O ar ti go 63 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 – fica acres ci do de pa rá gra -
fo com a se guin te re da ção:

Art. 63. ..................................................
Pa rá gra fo úni co. Tran si ta da em jul ga do a

sen ten ça con de na tó ria, a exe cu ção po de rá
ser efe tu a da pelo va lor nela fi xa do (art. 387,
VII), sem pre ju í zo da li qui da ção para apu ra -
ção do dano efe ti va men te so fri do. (AC)

Art. 3º Esta lei en tra rá em vi gor 60
(ses sen ta) dias após a data de sua pu bli ca -
ção, apli can do-se aos pro ces sos em que
ain da não hou ver re ce bi men to da de nún cia
ou que i xa.

Sala da Co mis são, 7 de mar co de 2002.
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COMISSÃO MISTA ESPECIAL DESTINADA A
LEVANTAR E DIAGNOSTICAR AS CAUSAS E

EFEITOS DA VIOLÊNCIA QUE ASSOLA O PAÍS

I – Re la tó rio

Tra ta o pro je to de dis po si ti vos que al te ram nor-
mas do Có di go de Pro ces so Pe nal, re la ti vo à sus pen -
são do pro ces so, emen da tio li bel li, mu ta tio li bel li e
aos pro ce di men tos.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e Re da -
ção da Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa-
vo rá vel do re la tor, De pu ta do Ibra him Abi-Ackel, apre-
sen tou al te ra ções, na ver da de me ra men te de or dem
téc ni ca.

II – Voto

Em que pese o res pe i to e a ad mi ra ção que te-
mos pe los ju ris tas que ela bo ra ram o Pro je to de lei en-
vi a do pelo Po der Exe cu ti vo, bem como o pro fun do co-
nhe ci men to do ilus tre Re la tor, De pu ta do Ibra him
Abi-Ackel, re fe rên cia des ta Casa em ma té ria de Di re i -
to, per mi to-me su ge rir al gu mas al te ra ções ao tex to
pro pos to, que, sal vo me lhor ju í zo, po de rão con tri bu ir
para a ce le ri da de da res pos ta do Esta do à prá ti ca do
cri me.

O pro je to se pro põe a mo der ni zar a le gis la ção
pro ces su al pe nal bra si le i ra na bus ca de três ob je ti vos
bá si cos: a ce le ri da de dos pro ce di men tos, a ga ran tia
da de fe sa efe ti va e o aper fe i ço a men to do sis te ma
acu sa tó rio.

Nes se sen ti do, por exem plo, o pro je to in tro duz
no pro ces so pe nal a ci ta ção com hora cer ta, para
aque las si tu a ções em que se evi den cia que o de nun -
ci a do está se fur tan do a to mar ciên cia da acu sa ção. A
pro vi dên cia é ade qua da, não se jus ti fi can do, po rém, a
re mes sa ao Có di go de Pro ces so Ci vil, já que se está
ten do a opor tu ni da de de re gu lá-la na pró pria lei pro-
ces su al pe nal.

A sus pen são do pro ces so, con for me pro pos to,
cria um novo mar co in ter rup ti vo da pres cri ção, em bo -
ra fa lan do em sus pen são do pra zo pres cri ci o nal. Na
ver da de, tra tan do-se de ca u sa sus pen si va, a pres cri -
ção só po de rá vol tar a cor rer a par tir do com pa re ci -
men to do acu sa do.

Afi gu ra-se con trá ria aos pro pó si tos da pró pria
re for ma a pos si bi li da de de emen da tio Li bel li por oca-
sião do re ce bi men to da de nún cia ou que i xa, jus ta -
men te quan do se pre ten de, como dito, aper fe i ço ar o
sis te ma acu sa tó rio.

As li nhas ge ra is para os pro ce di men tos aten-
dem à tra di ção do pro ces so pe nal bra si le i ro, ao es ta -
be le cer que o pro ce di men to será co mum ou es pe ci al.

O pro ce di men to co mum di vi din do-se em or di ná -
rio (para cri mes com pena má xi ma igual ou su pe ri or a
qua tro anos), su má rio (para de li tos com pena má xi ma 
in fe ri or a qua tro anos) e su ma rís si mo (para as in fra -
ções de me nor po ten ci al ofen si vo). O úl ti mo já pre vis -
to na Lei nº 9.099/95 e os dois pri me i ros re gu la dos
pelo pro je to; em re la ção a es tes, o pro je to, ma ni fes ta
o pro pó si to de sim pli fi cá-los e con den sá-los, evi tan do
o seu des do bra men to em múl ti plas au diên ci as.

Pelo Pro je to, nos pro ce di men tos or di ná rio e su-
má rio, ofe re ci da a de nún cia ou que i xa, o juiz, se não a
re je i tar li mi nar men te, de ter mi na rá a ci ta ção do acu-
sa do para ofe re cer de fe sa pre li mi nar em dez dias.
Nes sa de fe sa, o acu sa do po de rá ar güir pre li mi na res
e ale gar tudo o que lhe pos sa in te res sar, além de es-
pe ci fi car as pro vas que pre ten de pro du zir. Ou vi do o
Mi nis té rio Pú bli co, o juiz, se en ten der im pres cin dí vel,
pode de ter mi nar a re a li za ção de di li gên ci as, in clu si ve
oi ti va de tes te mu nhas e in ter ro ga tó rio. Só de po is re-
ce be rá ou re je i ta rá a de nún cia ou que i xa, ou, en tão,
ab sol ve rá su ma ri a men te o acu sa do. Se re ce ber a de-
nún cia, de sig na rá en tão a au diên cia de ins tru ção e
jul ga men to, quan do se rão pro du zi das as pro vas re-
que ri das pe las par tes e de fe ri das pelo juiz.

A de fe sa pre li mi nar, an te ce den do o in ter ro ga tó -
rio, tor na-se re al men te in dis pen sá vel para a con cen -
tra ção de to dos os atos pro ba tó ri os em uma úni ca au-
diên cia, como pre ten de a pro pos ta.

O que se re ve la ina de qua do é a pos si bi li da de de
pro du ção de pro va tes te mu nhal an te ce den te ao re ce -
bi men to da de nún cia (art. 395), eis que ela não dis-
pen sa rá a re no va ção des sa mes ma pro va por oca-
sião da au diên cia de ins tru ção e jul ga men to.

Não se con se gue vis lum brar qual o ob je ti vo prá-
ti co da me di da, já que o de nun ci a do terá cons ti tu í do
ad vo ga do e, de qual quer ma ne i ra, es ta rá sub me ti do
ao ‘pro ces so’ (mes mo que a de nún cia ain da não te-
nha sido re ce bi da).

Qu a is se rão as pro vas que as par tes pre ten de -
rão pro du zir nes se mo men to? Aca so não se rão exa-
ta men te as que ha ve rão de pro du zir na au diên cia de
ins tru ção e jul ga men to?

E a pos si bi li da de de ab sol vi ção su má ria (fa cul -
ta da às par tes a pré via pro du ção de pro vas), ou seja,
exa me de mé ri to, an tes mes mo do re ce bi men to da
de nún cia? é exa ta men te isto que se con clui da le i tu ra
dos arts. 397 (que tra ta da ab sol vi ção su má ria) e 399
(que só en tão tra ta do re ce bi men to da de nún cia). Evi-
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den te men te esta so lu ção é in com pa tí vel com o sis te -
ma, eis que se te ria exa me de mé ri to sem pro ces so.

Pa re ce cla ro que a pro pos ta não está pre ten -
den do que o juiz ab sol va su ma ri a men te o réu com
base nos ele men tos que ins tru em a de nún cia, até
por que no Pro je to so bre Pro vas vem es ta be le ci do
que o ‘ju iz for ma rá sua con vic ção pela li vre apre ci a -
ção da pro va pro du zi da em con tra di tó rio ju di ci al, não
po den do fun da men tar sua de ci são nos ele men tos in-
for ma ti vos co lhi dos na in ves ti ga ção, ...” (re da ção
dada ao art. 155).

Na re a li da de, para a pro du ção des sas pro vas,
não te re mos como fu gir de, pelo me nos, uma au diên -
cia sem pre que for caso de in qui ri ção de tes te mu -
nhas.

Note-se que as pos si bi li da des de re je i ção li mi -
nar da de nún cia es tão man ti das, in clu si ve no que diz
res pe i to à jus ta ca u sa. Assim, não se vê ra zão para o
es ta be le ci men to des ta am pla di la ção pro ba tó ria, na
ver da de a mes ma da au diên cia de ins tru ção e jul ga -
men to, em mo men to que a an te ce de.

Te ría mos, na prá ti ca, a du pli ca ção dos atos ins-
tru tó ri os em evi den te pre ju í zo da bus ca da ce le ri da de, 
e sem que nada se acres cen tas se em ter mos de ga-
ran tia da de fe sa. Até por que, com a de fe sa pre li mi nar
já se está en se jan do um exa me mais apro fun da do
dos ele men tos ne ces sá ri os ao re ce bi men to da de-
nún cia.

Qu an to à cri a ção de re cur so es pe cí fi co do re ce -
bi men to da de nún cia, com a de vi da vê nia, o pro je to
re ve la po si ção dou tri ná ria equi vo ca da em re la ção a
esse mo men to do pro ces so. Sa bi do que para o ofe re -
ci men to e con se qüen te re ce bi men to da ini ci al acu sa -
tó ria, bas ta um ‘ju í zo de fun da da sus pe i ta’, como já
con sa gra do na dou tri na e na ju ris pru dên cia. A cer te -
za se ob te rá no pro ces so.

De qual quer for ma, o con tro le so bre even tu a is
abu sos está con sa gra do atra vés do ha be as cor pus,
não sen do ne ces sá rio acres cen tar-se um novo re cur -
so ao rol já re co nhe ci da men te de ma si a do de hi pó te -
ses de in con for mi da de.

A au diên cia deve ser úni ca e no pro ce di men to
su má rio as ale ga ções fi na is se rão sem pre ora is.
Admi te-se, ex cep ci o nal men te, no pro ce di men to or di -
ná rio, a sua subs ti tu i ção por me mo ri a is. Con sa gra-se
ain da o sis te ma do in ter ro ga tó rio do réu ape nas no fi-
nal da au diên cia, de po is de pro du zi da a pro va, sem,
no en tan to exi gir que este de po nha sob com pro mis -
so.

Di an te do ex pos to, apre sen ta mos subs ti tu ti vo,
para cor ri gir o que se en ten de como im pro pri e da des
do pro je to go ver na men tal.

São man ti das to das as hi pó te ses de re je i ção da
de nún cia, in clu si ve no que diz res pe i to à fal ta de jus ta
ca u sa, mas afas ta-se a di la ção pro ba tó ria an tes do
re ce bi men to da ini ci al e, com isso, não se per mi te a
ab sol vi ção su má ria (que se ria im pos sí vel, na prá ti ca,
sem am pla pro du ção de pro va). Re me te-se de pron to, 
des de que re ce bi da a de nún cia, para a au diên cia de
ins tru ção e jul ga men to, evi tan do-se, so bre tu do, a re-
pe ti ção dos atos ins tru tó ri os, o que de ter mi na ria ine-
vi tá vel pre ju í zo à pre ten di da ce le ri da de.

Sala da Co mis são, 7 de mar ço de 2002. – De pu -
ta do Luiz Anto nio Fle ury Fi lho, Re la tor.

PROJETO DE LEI Nº

Alte ra dis po si ti vos do De cre to-Lei
nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941, Có di go 
de pro ces so Pe nal, re la ti vos à pri são de
me di das ca u te la res e li ber da de, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os dis po si ti vos do De cre to-Lei nº 3.689,

de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal
– a se guir men ci o na dos, pas sam a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

TÍTULO IX
Da Prisão, das Medidas Cautelares e da

 Li ber da de Provisória

CA PI TU LO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 282. Nin guém po de rá ser pre so se não em
fla gran te de li to, ou por or dem es cri ta e fun da men ta da
da au to ri da de ju di ciá ria com pe ten te.(NR)

... ........................................................................
Art. 293. Se o exe cu tor do man da do ve ri fi car, com

se gu ran ça, que o réu en trou ou se en con tra em lo cal fe-
cha do, o res pon sá vel será in ti ma do a per mi tir o in gres -
so, à vis ta da or dem de pri são. Se não for obe de ci do
ime di a ta men te, o exe cu tor di li gen ci a rá no sen ti do do ar-
rom ba men to, aten den do às nor mas da in vi o la bi li da de
de do mi cí lio, sal vo quan do a au to ri za ção cons tar ex-
pres sa men te do man da do de pri são. (NR)

... ........................................................................
Art. 300. As pes so as pre sas pro vi so ri a men te fi-

ca rão se pa ra das das que já es ti ve rem de fi ni ti va men te 
con de na das. (NR)

... ........................................................................
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CA PÍ TU LO II
Da Pri são em Fla gran te

Art. 310. Ao re ce ber o auto de pri são em fla gran -
te, o Juiz de ve rá:

I – ho mo lo gar o fla gran te ou re la xar a
pri são ile gal;

II – de li be rar so bre a pos si bi li da de de
li ber da de pro vi só ria me di an te fi an ça;

III – de li be rar so bre a li ber da de sem fi-
an ça nas hi pó te ses pre vis tas em lei.

Pa rá gra fo úni co. Se o juiz ve ri fi car,
pelo auto de pri são em fla gran te, que o
agen te pra ti cou o fato nas con di ções do ar ti -
go 23, I, II e III, do Có di go Pe nal, po de rá,
fun da men ta da men te, de po is de ou vi do o Mi-
nis té rio Pú bli co, con ce der ao acu sa do li ber -
da de pro vi só ria, in de pen den te men te de fi-
an ça, me di an te ter mo de com pa re ci men to a
to dos os atos do pro ces so, sob pena de re-
vo ga ção.(NR)

CA PÍ TU LO III
Da Pri são Pre ven ti va

Art. 311. Em qual quer fase da in ves ti ga ção cri-
mi nal ou da ins tru ção pro ces su al, ca be rá a pri são
pre ven ti va, a re que ri men to do Mi nis té rio Pú bli co.

§ 1º De po is de ins ta u ra do o pro ces so, a pri são
pre ven ti va, po de rá ain da ser de cre ta da pelo juiz de
ofí cio ou a re que ri men to do as sis ten te.

§ 2º Du ran te a in ves ti ga ção cri mi nal o de le ga do
de po lí cia, o ofen di do, seu re pre sen tan te le gal ou
qual quer das pes so as enu me ra das no ar ti go 31, po-
de rão re pre sen tar ao juiz para que seja de cre ta da a
pri são pre ven ti va, caso em que este de li be ra rá, fun-
da men ta da men te, em vin te e qua tro ho ras.(NR)

Art. 312. A pri são pre ven ti va po de rá ser de cre ta da 
quan do ve ri fi ca dos a exis tên cia de cri me e in dí ci os su fi -
ci en tes de au to ria, e ocor re rem fun da das ra zões de que
o in ves ti ga do, sus pe i to, de nun ci a do ou acu sa do en con -
tre-se numa das se guin tes si tu a ções que afe tam a fi na -
li da de do pro ces so pe nal, a efe ti vi da de da pres ta ção ju-
ris di ci o nal, ou a ga ran tia da or dem pú bli ca:

I – ve nha a cri ar obs tá cu los à ins tru -
ção do pro ces so;

II – haja evi dên ci as, de ri va das de suas
ati tu des ou ou tras cir cuns tân ci as, que in di -
quem a pos si bi li da de de sub tra ção aos efe i -
tos de even tu al sen ten ça con de na tó ria;

III – pros si ga na prá ti ca cri mi no sa.
§ 1º Na hi pó te se da prá ti ca de cri me he-

di on do ou a ele equi pa ra do, bem como o pra-

ti ca do por or ga ni za ção cri mi no sa, será obri-
ga tó ria a de cre ta ção da pri são pre ven ti va, ca-
ben do ao juiz, em ca rá ter ex cep ci o nal, de i xar
de de cre tá-la, fun da men tan do sua de ci são.

§ 2º A pri são pre ven ti va tam bém po de rá 
ser de cre ta da em caso de des cum pri men to
de qual quer das obri ga ções im pos tas por
for ça de ou tras me di das ca u te la res. (NR)

...........................................................................
Art. 314. A pri são pre ven ti va em ne nhum caso

será de cre ta da se o juiz ve ri fi car, pe las pro vas cons-
tan tes dos au tos, ter o agen te pra ti ca do o fato nas
con di ções do art. 23, I, II ou III, do Có di go Pe nal.

Pa rá gra fo úni co. O even tu al ex ces so de pra zo
da ins tru ção cri mi nal, jus ti fi ca do pelo re que ri men to
ou prá ti ca de atos pela de fe sa, ex ces si vo nú me ros de
acu sa dos ou pela com ple xi da de do cri me in ves ti ga -
do, não pre ju di ca rá a ma nu ten ção da pri são pro vi só -
ria, quan do se tra tar da apu ra ção de ex tor são me di -
an te pri va ção da li ber da de, se qües tro, ex tor são me di -
an te se qües tro, tor tu ra ou da ati vi da de de or ga ni za -
ção cri mi no sa.(NR)
....................................................................................

CA PÍ TU LO IV
Das Ou tras Me di das Ca u te la res

Art. 317. Além das hi pó te ses de pri são pre ven ti -
va, se rão ca bí ve is ain da as se guin tes me di das ca u te -
la res:

I – com pa re ci men to pe rió di co em ju í -
zo, quan do ne ces sá rio para in for mar e jus ti -
fi car suas ati vi da des;

II – pro i bi ção de aces so ou de fre qüên -
cia a de ter mi na dos lu ga res, em qual quer
cri me, quan do, por cir cuns tân ci as re la ci o na -
das ao fato, deva o in ves ti ga do, in di ci a do ou
acu sa do per ma ne cer dis tan te des ses lo ca is
para evi tar o ris co de no vas in fra ções ou
com pro me ti men to da in ves ti ga ção;

III – pro i bi ção de man ter con ta to com
pes soa de ter mi na da, quan do, por cir cuns -
tân ci as re la ci o na das ao fato, deva o in ves ti -
ga do, in di ci a do ou acu sa do dela per ma ne -
cer dis tan te;

IV – pro i bi ção de au sen tar-se do país,
para evi tar fuga ou quan do a per ma nên cia
seja ne ces sá ria para a in ves ti ga ção ou ins-
tru ção;

V – sus pen são tem po rá ria do exer cí cio
de fun ção pú bli ca, ou de ati vi da de de na tu re -
za eco nô mi ca ou fi nan ce i ra, ou ain da de exer-
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cí cio de pro fis são, ofí cio ou ati vi da de que de-
pen da de au to ri za ção do po der pú bli co, quan-
do haja jus to re ce io de sua uti li za ção para a
prá ti ca de no vas in fra ções pe na is.

Pa rá gra fo úni co. A pro i bi ção de au sen -
tar-se do país será co mu ni ca da pelo juiz às
au to ri da des en car re ga das de fis ca li zar as
sa í das do ter ri tó rio na ci o nal, in ti man do-se o
in di ci a do ou acu sa do para en tre gar o pas sa -
por te, no pra zo de 24 ho ras.(NR)

Art. 318. Nas me di das pre vis tas no ar ti go an te ri -
or, apli ca-se o dis pos to no ar ti go 311 e seus pa rá gra -
fos.(NR)

Art. 319. As me di das ca u te la res pre vis tas nes te ca-
pí tu lo se rão apli ca das com base nos se guin tes cri té ri os:

I – ne ces si da de da apli ca ção da lei pe-
nal, in ves ti ga ção ou ins tru ção cri mi nal, ou para
evi tar a prá ti ca de no vas in fra ções pe na is;

II – ade qua ção da me di da à gra vi da de
do cri me, cir cuns tân ci as do fato e con di ções
pes so a is do in ves ti ga do, sus pe i to ou acu sa do;

III – nos de ma is ca sos pre vis tos em
lei.(NR)

Art. 320. As me di das ca u te la res pre vis tas nes te
ca pí tu lo po de rão ser apli ca das iso la da ou cu mu la ti va -
men te.

§ 1º No caso de des cum pri men to de qual quer das
obri ga ções im pos tas, o juiz, de ofí cio ou me di an te re-
que ri men to do Mi nis té rio Pú bli co, do as sis ten te ou do
que re lan te, po de rá subs ti tu ir a me di da, im por ou tra cu-
mu la ti va men te, ou de cre tar a pri são pre ven ti va.

§ 2º O juiz po de rá re vo gar a me di da ca u te lar ou
subs ti tuí-la, quan do ve ri fi car a fal ta de mo ti vos para
sua ma nu ten ção, po den do de cre tá-la no va men te
quan do so bre vi e rem ra zões que a jus ti fi quem.(NR)

Ca pí tu lo V
Da Li ber da de Com ou Sem Fi an ça

Art. 321. O réu li vrar-se-á sol to, in de pen den te -
men te de fi an ça:

I – nas in fra ções de me nor po ten ci al
ofen si vo, nos ter mos da lei;

II – quan do pre sen tes os re qui si tos ob-
je ti vos da sus pen são con di ci o nal do pro ces -
so.(NR)

Art. 322. O de le ga do de po lí cia so men te po de rá
con ce der fi an ça nos ca sos de cri me em que a pena
má xi ma de pri são não seja su pe ri or a qua tro anos,
des de que pra ti ca dos sem vi o lên cia ou gra ve ame a ça 
à pes soa.

Pa rá gra fo úni co. Nos de ma is ca sos será a fi an -
ça re que ri da ao juiz, que de ci di rá em 48 (qua ren ta e
oito) ho ras.(NR)

Art. 323. São ina fi an çá ve is:
I – os cri mes de pre con ce i to ra ci al, tor-

tu ra, trá fi co ilí ci to de en tor pe cen tes e dro gas 
afins, ter ro ris mo e os de fi ni dos como cri mes 
he di on dos;

II – os cri mes co me ti dos por gru pos ar-
ma dos ci vis ou mi li ta res, con tra a or dem
cons ti tu ci o nal e o es ta do de mo crá ti co;

III – os cri me pra ti ca dos por or ga ni za -
ções cri mi no sas.(NR)

Art. 324. Não será con ce di da fi an ça:
I – aos que, no mes mo pro ces so, ti ve -

rem que bra do fi an ça an te ri or men te con ce di -
da ou in frin gi do, sem mo ti vo jus to, qual quer
das obri ga ções a que se re fe rem os ar ti gos
327 e 328;

II – em caso de pri são ci vil, dis ci pli nar
ou mi li tar;

III – ao que es ti ver no gozo de sus pen -
são con di ci o nal da pena ou de li vra men to
con di ci o nal;

IV – quan do pre sen tes os mo ti vos que
au to ri zam a de cre ta ção da pri são pre ven ti -
va.(NR)

Art. 325. O va lor da fi an ça será fi xa do pela au-
to ri da de que a con ce der nos se guin tes li mi tes:

a) de 10 (dez) a 100 (cem) sa lá ri os mí-
ni mos quan do se tra tar de in fra ção pu ni da
com pena pri va ti va da li ber da de não su pe ri -
or a 4 (qua tro) anos;

b) de 20 (vin te) a 200 (du zen tos) sa lá -
ri os mí ni mos quan do o má xi mo da pena co-
mi na da for su pe ri or a 4 (qua tro) anos.

§ 1º Se as sim o re co men dar a si tu a -
ção eco nô mi ca do réu, a fi an ça po de rá ser:

I – re du zi da, pelo juiz, até o má xi mo de
dois ter ços;

II – au men ta da, pelo juiz, até trin ta ve-
zes.(NR)

§ 2º O in di ci a do ou réu de ve rá com pro -
var a ori gem lí ci ta dos re cur sos uti li za dos
para o pa ga men to da fi an ça.(NR)

..................................... ......................................
Art. 333. pres ta da a fi an ça, o Mi nis té rio Pú bli co,

este terá vis ta do pro ces so a fim de re que rer o que jul-
gar con ve ni en te.(NR)
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Art. 334. A fi an ça po de rá ser pres ta da en quan to
não tran si tar em jul ga do a sen ten ça con de na tó ria.(NR)

Art. 335. Re cu san do ou de mo ran do o de le ga do
de po lí cia à con ces são da fi an ça, o pre so, ou al guém
por ele, po de rá pres tá-la, me di an te sim ples pe ti ção,
pe ran te o juiz com pe ten te, que de ci di rá em 24 (vin te e
qua tro) ho ras, ob ser va do o dis pos to no § 2º do art.
325.(NR)

Art. 336. O di nhe i ro ou ob je tos da dos como fi an -
ça fi ca rão su je i tos ao pa ga men to das cus tas, da re pa -
ra ção do dano, da pres ta ção pe cu niá ria ou per da de
bens e da mul ta, se o réu for con de na do.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put terá apli-
ca ção ain da no caso da pres cri ção de po is da sen ten -
ça con de na tó ria.(NR)

Art. 337. Se a fi an ça for de cla ra da sem efe i to ou
pas sar em jul ga do a sen ten ça que hou ver ab sol vi do o
réu ou de cla ra da ex tin ta a ação pe nal, o va lor que a
cons ti tu ir será res ti tu í do, atu a li za do e sem des con to,
sal vo o dis pos to no pa rá gra fo do ar ti go an te ri or.(NR)

.................................... .......................................
Art 339. Será tam bém cas sa da a fi an ça quan do

re co nhe ci da a exis tên cia de cri me ina fi an çá vel, no
caso de nova clas si fi ca ção do fato.

Art. 340. .............................................
............................................................
III – quando for atri bu í da nova clas si fi -

ca ção ao fato.
.............................................................

Art. 341. Jul gar-se-á que bra da a fi an ça quan do 
o in di ci a do ou réu:

I – re gu lar men te in ti ma do para ato da
in ves ti ga ção ou do pro ces so, de i xar de com-
pa re cer, sem mo ti vo jus to;

II – de li be ra da men te pra ti car ato de
obs tru ção ao an da men to da in ves ti ga ção ou
do pro ces so;

III – des cum pri me di da ca u te lar im pos -
ta cu mu la ti va men te com a fi an ça;

IV – quan do, na vi gên cia da fi an ça,
pra ti car ou tra in fra ção pe nal.

Pa rá gra fo úni co. Qu an do o que bra -
men to da fi an ça ti ver re la ci o na do com a in-
ves ti ga ção po li ci al, o de le ga do de po lí cia re-
pre sen ta rá ao juiz com pe ten te, para que a
de cre te.

..............................................................
Art. 343. O que bra men to da fi an ça im por ta rá a

per da de me ta de do seu va lor e a pri são do afi an ça do, 
pros se guin do-se, en tre tan to, à sua re ve lia, no pro ces -

so e jul ga men to, caso já te nha sido ci ta do, en quan to
não for pre so.

Art. 344. Enten der-se-á per di do, na to ta li da de, o
va lor da fi an ça, se, con de na do, o réu não se apre sen -
tar para o iní cio do cum pri men to da pena de fi ni ti va -
men te im pos ta.

Pa rá gra fo úni co. Apli ca-se o dis pos to no ca put
sem pre que o réu des cum prir a obri ga ção de re co -
lher-se à pri são para re cor rer.

Art. 345. No caso de per da da fi an ça, de po is de
de du zi das as cus tas e de ma is en car gos a que o réu
es ti ver obri ga do, o sal do será re co lhi do ao Fun do Pe-
ni ten ciá rio.

Art. 346. No caso de que bra men to de fi an ça, fe i -
tas as de du ções pre vis tas no ar ti go an te ri or, o va lor
res tan te será re co lhi do ao Fun do Pe ni ten ciá rio, na
for ma da lei.
....................................................................................

Art. 350. O juiz dis pen sa rá, me di an te de ci são
fun da men ta da, a fi an ça do pre so que com pro var in ca -
pa ci da de eco nô mi ca para pres tá-la, su je i tan do-o às
obri ga ções cons tan tes dos ar ti gos 317, in ci so I, 327 e
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328, bem como a ou tras me di das ca u te la res que en-
ten der ca bí ve is.

Pa rá gra fo úni co. Se o be ne fi ci a do des cum prir,
sem mo ti vo jus to, qual quer das obri ga ções ou me di das
im pos tas, será apli ca do o dis pos to no art. 320, § 1º.

Art. 2º Esta lei en tra rá em vi gor 60 (ses sen ta)
dias após a sua pu bli ca ção.

I – Re la tó rio

Tra ta o pro je to de dis po si ti vos que al te ram nor-
mas do Có di go de Pro ces so Pe nal, re la ti vo à pri são,
das me di das ca u te la res e da li ber da de pro vi só ria e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e Re da -
ção da Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa-
vo rá vel do re la tor, De pu ta do Ibra him Abi-Ackel, apre-
sen tou uma úni ca al te ra ção, na ver da de me ra men te
de or dem téc ni ca.

II – Voto

Em que pese o res pe i to e a ad mi ra ção que te-
mos pe los ju ris tas que ela bo ra ram o Pro je to de Lei
en vi a do pelo Po der Exe cu ti vo, bem como o pro fun do 
co nhe ci men to do ilus tre Re la tor, De pu ta do Ibra him
Abi-Ackel, re fe rên cia des ta Casa em ma té ria de Di-
re i to, per mi to-me su ge rir al gu mas al te ra ções ao tex-
to pro pos to, que, sal vo me lhor ju í zo, po de rá con tri -
bu ir para a ce le ri da de da res pos ta do Esta do à prá ti -
ca do cri me.

O pró prio ti tu lo cu i da “da pri são, das me di das
ca u te la res e da li ber da de pro vi só ria”. Dá-se ma i or
re le vo às me di das ca u te la res, do que a pró pria pri-
são.

Assim, re sol ve mos apre sen tar subs ti tu ti vo
com ple to, co me çan do pelo tra ta men to ade qua do a
pri são, nas suas va ri as mo da li da des e de i xan do
para o fi nal as no vas me di das ca u te la res.

Sa li en ta mos, no en tan to, que o pro je to con tra -
ria, na sua es sên cia, o sen ti men to ge ral da po pu la -
ção bra si le i ra, pois a sua apro va ção acar re ta ria sig-
ni fi ca ti vo abran da men to do sis te ma re pres si vo.

Den tre as vá ri as me di das pro pos tas, po-
der-se-ia ci tar como exem plo:

A re da ção pro pos ta para o art. 283, ca put, re-
vo ga o art. 594 e o § 2º do art. 408 do CPP, o que,
aliás, é ex pres sa men te men ci o na do no art. 2º do
Pro je to. É pa ra do xal que a le gis la ção seja mo di fi ca -
da para abo lir pri são por sen ten ça con de na tó ria re-
cor rí vel ou em vir tu de de pro nún cia, jus to quan do a
so ci e da de bra si le i ra mais re cla ma por res pos ta,

mer gu lha da que está em cres cen te e in su por tá vel
cri mi na li da de. O prin cí pio cons ti tu ci o nal da pre sun -
ção da ino cên cia não pode ser eri gi do à con di ção
de dog ma para im por a fra gi li za ção do Esta do ante
cri mi no sos vi o len tos.

Já no inc. II, do art. 310, o Pro je to de ter mi na
que o juiz con ver ta fla gran te em pre ven ti va quan do
pre sen tes os re qui si tos do art. 312, tor nan do le tra
mor ta a pri são em fla gran te, pre vis ta na Cons ti tu i -
ção Fe de ral. É que, mu ta tis mu tan di, quan do au-
sen tes es ses re qui si tos o juiz não po de rá con ver ter;
e em não con ver ten do terá de li ber tar sem fi an ça.

A re gra do art. 321 não re sol ve a ques tão,
mos tran do-se con tra di tó ria em re la ção à ex pres são
con ver ter. Se não exis tem os tais re qui si tos o juiz
não con ver te o fla gran te em pre ven ti va (310, II); im-
pos sí vel di zer de po is que, não con ver ten do em pre-
ven ti va, o juiz con ce de rá li ber da de pro vi só ria me di -
an te ca u te la res do art. 319. E se as sim pu des se
fazê-lo, onde es ta ria a fi an ça?

O sur pre en den te é que a ex po si ção de mo ti vos 
do Mi nis té rio da Jus ti ça apon ta a va lo ri za ção da ins-
ti tu i ção da fi an ça como um dos mé ri tos do Pro je to.
De ter mi nan do, no en tan to, que na ho mo lo ga ção o
juiz con ver ta fla gran te em pre ven ti va, al te ran do a
na tu re za ju rí di ca da se gre ga ção, a pro pos ta pre ten -
de abo lir o pres su pos to bá si co da fi an ça, que ou tro
não é, nes se caso, sen do a pri são em fla gran te.

A nor ma, a nos so sen tir, tem des ti no bas tan te
cla ro, qual seja o de, numa ma no bra mal dis far ça da, 
tor nar ina pli cá vel o dis pos to no art. 2º, inc. II, da Lei
8.072, lei dos cri mes he di on dos, com isso só be ne fi -
ci an do au to res de cri mes es pe ci al men te gra ves.

O Pro je to está abo lin do a ga ran tia de or dem
pú bli ca como cir cuns tân cia en se ja do ra de pre ven ti -
va, o que re du zi rá dra ma ti ca men te a pos si bi li da de
de pri são pro vi só ria, fra gi li zan do a pro te ção do cor-
po so ci al e be ne fi ci an do tão so men te cri mi no sos vi-
o len tos. A par te fi nal do art. 312, além de omi tir o
trá fi co, não subs ti tui con ve ni en te men te o que foi su-
pri mi do, bas tan do ima gi nar que o au tor de um cri me 
ex tre ma men te gra ve, des de que não de mons tre in-
ten ção de re in ci dir, não mais po de rá ser pre so, sen-
do ir re le van te a in tran qüi li da de que sua con du ta te-
nha ge ra do na co mu ni da de.

O Pro je to do Mi nis té rio da Jus ti ça, pre vê a
pos si bi li da de de pri são pre ven ti va do mi ci li ar, quan do 
pre sen tes re qui si tos ob je ti vos; os mes mo re qui si tos
que au to ri zam a pri são al ber gue no re gi me aber to
(art. 117 da LEP).  É no mí ni mo in co e ren te dis por
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que uma me di da ex tre ma, ado ta da ex cep ci o nal men -
te para pro te ger a so ci e da de, a ins tru ção pro ces su al 
ou a pró pria efe ti vi da de da lei pe nal, pos sa ser
adim pli da sob o mes mo man to de bran du ra re ser va -
do aos con de na dos em re gi me aber to.

Veja-se que, se bas tar, por exem plo, ser ne-
ces sá rio aos cu i da dos de me nor de sete anos” para
ter di re i to a pri são pre ven ti va do mi ci li ar, as nor mas
re gu la do ras da pri são es pe ci al, que o mes mo con-
jun to de pro je tos pre ten de se jam mais se ve ras, tor-
nar-se-ão ri dí cu las. Os cri mi no sos vi o len tos e ta rim -
ba dos tra ta rão logo de ter fi lhos, ou ado tá-los, tor-
nan do-se me re ce do res de uma pri são tão bran da
que, mes mo os mais li be ra is, ja ma is ima gi na ram de-
fen der na ex cep ci o na li da de da pri são es pe ci al.

Em ou tras pa la vras, é ine vi tá vel con clu ir que,
em ma té ria de pri são pro vi só ria, ao cri mi no so pas-
sa ra a ser mu i to mais re le van te ter um fi lho me nor
de sete anos do que, por exem plo, a car go de Se na -
dor da Re pú bli ca.  E ou tra não pode ser a con clu -
são, por quan to a le gis la ção pro pos ta pelo Mi nis té rio
da Jus ti ça, se apro va da, es ta be le ce rá que um De pu -
ta do Fe de ral, por exem plo se não for ar ri mo de me-
nor de 7 anos, não for do en te gra ve ou não con tar
mais de 70 anos, se pro vi so ri a men te pre so terá de
ser re co lhi do à pe ni ten ciá ria, em cela co le ti va; em
con tra par ti da, qual quer cri mi no so vi o len to, in de pen -
den te men te de es co la ri da de ou car go, te rão di re i to
a per ma ne cer na re si dên cia, va len do-se des se tem-
po para pos te ri or de tra ção, bas tan do que es te ja pre-
sen te qual quer da que las cir cuns tan ci as.

Das me di das ca u te la res di ver sas da pri são,
ape sar de a ino va ção im por tar avan ço im por tan te
ao ju í zo cri mi nal, me re cem re pa ros al guns dos dis-
po si ti vos ali nha dos no art. 319 do pro je to. E co me -
ça mos pelo in ci so V, onde o re co lhi men to do mi ci li -
ar, de efi cá cia pelo me nos dis cu tí vel, im por ta rá di-
re i to à de tra ção em caso de con de na ção. A me di da, 
en tão, ado ta da como ca u te la, ter mi na ria por be ne fi -
ci ar o acu sa do.

Por ou tro lado, pen sa mos que o in ci so VII é  in-
sus ten tá vel, pre ven do me di da de se gu ran ça pre ven -
ti va, em afron ta ao dis pos to no art. 172 da Lei de
Exe cu ções Pe na is. De ou tra par te, a fi an ça (Inci so
VIII) ja ma is po de rá ser uma ca u te lar, pos to que,
sem pre e sem pre, sera uma con tra ca u te la; o pres-
su pos to da fi an ça é a pri são e pre vê-la em re la ção
ao ci da dão li vre nada mais é do que exi gir uma es-
pé cie de ca u são; fi an ça ja ma is.

A pro pos ta ofi ci al de re for ma, por tan to, se
apro va da, im por ta rá abran da men to do sis te ma, es ti -
mu lan do a sen sa ção de im pu ni da de e até re vo gan -
do im pli ci ta men te dis po si ti vo da lei dos cri mes he di -
on dos.

Re co nhe ce mos, po rém, a ne ces si da de de me-
lhor dis ci pli nar a ma té ria. Daí, o subs ti tu ti vo que
apre sen ta mos con ju gan do o ga ran tis mo e o in te res -
se da so ci e da de em re pri mir a cri mi na li da de vi o len -
ta, como ve re mos a se guir:

I – É pos sí vel ve ri fi car, em bre ve aná li se, que o
subs ti tu ti vo sis te ma ti za o tex to, re gu lan do a ma té ria
em cin co ca pí tu los, onde são dis tri bu í dos de for ma
har mô ni ca to dos os dis po si ti vos. Essa sis te ma ti za -
ção não está pre sen te na pro pos ta ofi ci al.

II – No ca pí tu lo I (das dis po si ções ge ra is), pro-
cu ra mos man ter a atu al sis te má ti ca, onde, ain da
que ex cep ci o nal men te, pos sa o Esta do pren der,
pela sen ten ça con de na tó ria re cor rí vel, o réu re in ci -
den te; do mes mo modo com a pro nún cia. É in con ce -
bí vel que o tri bu nal do júri, por exem plo, con de ne
um réu a uma pena ele va da; que esse réu res pon da 
a uma de ze na de ou tros pro ces sos; que te nha sido
até con de na do an te ri or men te; e que ain da as sim o
Esta do não te nha qual quer al ter na ti va se não man-
tê-lo em li ber da de.

III – No ca pí tu lo II (da pri são em fla gran te), re-
gu la mos com cla re za o mo men to ju di ci al da ho mo lo -
ga ção. A re da ção pro pos ta na subs ti tu ti vo con sa gra
e so bre le va a ins ti tu i ção da fi an ça; ho mo lo ga do o
fla gran te, pre so está o au tor do de li to. Cabe ao juiz,
en tão, de li be rar en tre as pos si bi li da des se guin tes:

a) Se a cri me onde se li vre sol to (art. 321) o
acu sa do, a li ber da de lhe deve ser as se gu ra da des-
de logo, in de pen den te men te de fi an ça ou de qual-
quer ou tro vín cu lo. Impor tan te sa li en tar o dis pos to
no in ci so II e no pa rá gra fo úni co do art. 321 do subs-
ti tu ti vo, pois é in com pre en sí vel que o fla gra do não
se li vre sol to quan do pre sen tes os re qui si tos ob je ti -
vos para a sus pen são con di ci o nal do pro ces so (art.
89 da Lei nº 9.099).

b) Se o cri me é afi an çá vel, e é esta a re gra ge-
ral, o juiz de ve ra ar bi trar a fi an ça, le van do em con ta
as con di ções eco nô mi cas do pre so, po den do até
subs ti tu ir a fi an ça por me di da ca u te lar em caso de
in sol vên cia (art. 350).

c) Sen do ina fi an çá vel o de li to (arts. 323 e
324), pre so per ma ne ce rá o acu sa do, em vir tu de do
fla gran te.
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Fica de fi ni ti va men te abo li da a li ber da de pro vi -
só ria sem fi an ça, úni co modo de res ga tar a cre di bi li -
da de do afi an ça men to no País. A ex ce ção úni ca é
aque la do pa rá gra fo úni co do art. 310, am pa ra da em
ra zões por de ma is evi den tes.

IV – no ca pí tu lo III, re gu la-se, de for ma 
cla ra, a pri são pre ven ti va. Fica man ti da a
ga ran tia da or dem pú bli ca como cir cuns tân -
cia en se ja do ra da pri são;

V – no ca pí tu lo IV es tão ali nha das as
de ma is ca u te la res. Por mo ti vos já apon ta -
dos nes te tra ba lho, fo ram abo li das as me di -
das pre vis tas nos in ci sos V, VII e VIII do
Pro je to. Por ou tro lado, fica em mu i to apri-
mo ra da a re da ção da ca u te lar pre vis ta no
in ci so IV, (sus pen são do exer cí cio de fun ção 
pú bli ca);

VI – re gu la mos a fi an ça no ca pí tu lo V,
fa zen do-o na in te i re za da ma té ria. Fica es ta -
be le ci do qua is os ca sos em que o acu sa do
se li vra sol to, bem como aque lou tros onde é
inad mis sí vel a fi an ça; nes te úl ti mo caso, a
subs ti tu ti vo nada mais faz se não re pe tir o
man da men to cons ti tu ci o nal acer ca da ina fi -
an ça bi li da de.

Ofe re ce mos, pois, subs ti tu ti vo, nos se guin tes
ter mos em ane xo.

Sala da Co mis são, 7 de mar ço de 2002. – De pu -
ta do Luiz Anto nio Fle ury Fi lho, Re la tor.

Dis põe so bre os cri mes de se qües -
tro e cár ce re pri va do, ex tor são me di an te
se qües tro e ex tor são me di an te pri va ção
da li ber da de, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º Dê-se ao art. 148 do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940, Có di go Pe nal, a
se guin te re da ção:

“Art. 148. ...............................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 5 (cin co) 

anos, e mul ta;" (NR)
Art. 2º Dê-se ao § 1º e ao § 2º do art.

l48 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem -
bro de 1940, Có di go Pe nal, a se guin te re da -
ção:

“§ 1º A pena é de re clu são, de 3 (três)
a 7 (sete) anos, e mul ta:

I – se a ví ti ma é as cen den te, des cen -
den te ou côn ju ge do agen te;

II – se o cri me é pra ti ca do me di an te in-
ter na ção da ví ti ma em casa de sa ú de ou
hos pi tal;

III – se a pri va ção da li ber da de dura
mais de 24 (vin te e qua tro) ho ras;

IV – se a ví ti ma é me nor de 18 (de zo i -
to) anos de ida de, ma i or de 60 (ses sen ta)
anos de ida de, ou por ta do ra de ne ces si da -
des es pe ci a is;"

§ 2º A pena é de re clu são, de 4 (qua-
tro) a 8 (oito) anos, e mul ta:

I – se re sul ta à ví ti ma, em ra zão de
maus-tra tos ou da na tu re za da de ten ção,
gra ve so fri men to fí si co, men tal ou mo ral;

II – se a pri va ção da li ber da de dura
mais de 10 (dez) dias; (NR)

Art. 3º Acres cen te-se o art. 148-A ao De cre -
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940, Có di go
Pe nal, com a se guin te re da ção:

“Se qües tro em me i os de trans por te co le ti vo:

Art. 148-A. Pri var a li ber da de da tri pu -
la ção ou pas sa ge i ros, apo de ran do-se ou
exer cen do o con tro le de qual quer meio de
trans por te co le ti vo:

Pena – re clu são, de 6 (seis) a 12
(doze) anos, e mul ta.

§ 1º A pena au men ta-se de um ter ço
até me ta de;

I – se o cri me é co me ti do com o em-
pre go de arma de fogo ou ex plo si vo;

II – se há o con cur so de duas ou mais
pes so as;

III – se re sul ta à ví ti ma, em ra zão de
maus-tra tos ou da na tu re za da de ten ção,
gra ve so fri men to fí si co, men tal ou mo ral;

§ 2º Se re sul ta a mor te, a pena é de
re clu são, de 24 (vin te e qua tro) a 30 (trin ta)
anos, e mul ta.

Art. 4º Dê-se ao § 1º, § 2º e ao § 3º do art. 159
do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940,
Có di go Pe nal, a se guin te re da ção:

“Art. 159. ...............................................
§ 1º A pena é de re clu são, de 12

(doze) a 20 (vin te) anos, e mul ta:
I – se a ví ti ma é as cen den te, des cen -

den te ou côn ju ge do agen te;
II – se a pri va ção da li ber da de dura

mais de 24 (vin te e qua tro) ho ras;
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III – se a ví ti ma é me nor de 18 (de zo i -
to) anos de ida de, ma i or de 60 (ses sen ta)
anos de ida de, ou por ta do ra de ne ces si da -
des es pe ci a is;

IV – se re sul ta à ví ti ma, em ra zão de
maus-tra tos ou da na tu re za da de ten ção,
gra ve so fri men to fí si co, men tal ou mo ral;

V – se o cri me é co me ti do com o em-
pre go de arma ou ex plo si vo;

§ 2º A pena é de re clu são, de 16 (de-
zes se is) a 24 (vin te e qua tro) anos, e mul ta.

I – se do fato re sul ta le são cor po ral de
na tu re za gra ve;

II – se a pri va ção da li ber da de dura
mais de 10 (dez) dias;

III – se o cri me é co me ti do por ban do
ou qua dri lha;

IV – se o cri me é co me ti do con tra mi li -
tar, po li ci al, bom be i ro mi li tar ou agen te pe ni -
ten ciá rio;

V – se o agen te é mi li tar, po li ci al, bom-
be i ro mi li tar ou agen te pe ni ten ciá rio, ou te-
nha por pro fis são, ati vi da de ou ofí cio, obri-
ga ção de cu i da do, pro te ção ou vi gi lân cia da
ví ti ma;

VI – se o agen te é es tran ge i ro em si tu -
a ção ir re gu lar ou ile gal no País.

§ 3º Se re sul ta a mor te, a pena é de
re clu são, de 24 (vin te e qua tro) a 30 (trin ta)
anos, e mul ta.

Art. 5º Acres cen te-se o art. 159-A ao De cre -
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940, Có di go
Pe nal, com a se guin te re da ção:

“Extor são me di an te se qües tro em me i os de
trans por te co le ti vo.

Art. 159-A. Pri var a li ber da de da tri pu -
la ção ou pas sa ge i ros, apo de ran do-se ou
exer cen do o con tro le de qual quer meio de
trans por te co le ti vo, me di an te vi o lên cia ou
gra ve ame a ça, ou de po is de lhes ha ver re-
du zi do, por qual quer ou tro meio, a ca pa ci da -
de de re sis tên cia, com o fim de ob ter, para
si ou para ou trem, qual quer van ta gem,
como con di ção ou pre ço do res ga te:

Pena – re clu são, de 12 (doze) a 20
(vin te) anos, e mul ta.

§ 1º A pena é de re clu são de 16 (de-
zes se is) a 24 (vin te e qua tro) anos, e mul ta:

I – se o cri me é co me ti do com o em-
pre go de arma de fogo ou ex plo si vo;

II – se ha o con cur so de duas ou mais
pes so as;

III – se a pri va ção da li ber da de dura
mais de 24 (vin te e qua tro) ho ras;

IV – se re sul ta à vi ti ma, em ra zão de
maus-tra tos ou da na tu re za da de ten ção,
gra ve so fri men to fí si co, men tal ou mo ral;

V – se o cri me é co me ti do con tra mi li -
tar, po li ci al, bom be i ro mi li tar ou agen te pe ni -
ten ciá rio;

VI – se o agen te é mi li tar, po li ci al,
bom be i ro mi li tar ou agen te pe ni ten ciá rio, ou
te nha por pro fis são, ati vi da de ou ofí cio, obri-
ga ção de cu i da do, pro te ção ou vi gi lân cia da
ví ti ma;

VII – se do fato re sul ta le são cor po ral
de na tu re za gra ve.

§ 2º Se re sul ta a mor te, a pena é de
re clu são, de 24 (vin te e qua tro) a 30 (trin ta)
anos, e mul ta".

Art. 6º Acres cen te-se o art. 159-B ao De cre -
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940, Có di go
Pe nal, com a se guin te re da ção:

“Extor são me di an te pri va ção de li ber da de.

Art. 159-B. Pri var al guém de sua li ber -
da de, por qual quer que seja o tem po, cons-
tran gen do-o, me di an te vi o lên cia ou gra ve
ame a ça, ou de po is de lhe ha ver re du zi do,
por qual quer ou tro meio, a ca pa ci da de de
re sis tên cia, a uti li zar ou for ne cer car tão
mag né ti co, tí tu lo ao por ta dor, se nha, in for -
ma ção pes so al, ou qual quer bem ou va lor,
com o fim de ob ter, para si ou para ou trem,
al gu ma van ta gem, como con di ção de re-
gres so ao es ta do de li ber da de:

Pena – re clu são, de 6 (seis) a 12
(doze) anos, e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. A pena au men ta-se
de um ter ço até me ta de:

I – se o cri me é co me ti do com o em-
pre go de arma ou ex plo si vo;

II – se há o con cur so de duas ou mais
pes so as;

III – se a ví ti ma é me nor de 18 (de zo i -
to) anos de ida de, ma i or de 60 (ses sen ta)
anos de ida de, ou por ta do ra de ne ces si da -
des es pe ci a is;
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IV — se re sul ta à vi ti ma, em ra zão de
maus-tra tos ou da na tu re za da de ten ção,
gra ve so fri men to fí si co, men tal ou mo ral;

V – se a pri va ção da li ber da de dura
mais de 6 (seis) ho ras;

VI – se o cri me é co me ti do con tra mi li -
tar, po li ci al, bom be i ro mi li tar ou agen te pe ni -
ten ciá rio;

VII – se o agen te é mi li tar, po li ci al,
bom be i ro mi li tar ou agen te pe ni ten ciá rio, ou
te nha por pro fis são, ati vi da de ou ofí cio, obri-
ga ção de cu i da do, pro te ção ou vi gi lân cia da
ví ti ma."

Art. 7º Acres cen te-se o art. 7º-A à Lei nº 9.296/96,
com a se guin te re da ção:

“Art. 7º-A. Nos cri mes de se qües tro e
ex tor são me di an te se qües tro quan do o re-
pre sen tan te da ví ti ma con sen tir na es cu ta
das con ver sa ções te le fô ni cas ou na ob ten -
ção de in for ma ções e da dos que ver sem so-
bre a uti li za ção de apa re lhos de te le fo nia,
in clu si ve mó vel, de uso da ví ti ma, o De le ga -
do de Po lí cia, man ti do o si gi lo das di li gên ci -
as, po de rá re a li zar a es cu ta te le fô ni ca, des-
de que o atra so pos sa, com pro va da men te,
de ri var pre ju í zo para as in ves ti ga ções, não
po den do ha ver re cu sa da em pre sa de te le -
fo nia.

§ 1º Obser va da a re gra do ca put des-
te ar ti go, me di an te au to ri za ção es cri ta do
re pre sen tan te da ví ti ma, o De le ga do de Po-
lí cia po de rá re qui si tar às ins ti tu i ções ban cá -
ri as to das as in for ma ções ocor ri das na mo-
vi men ta ção de suas con tas du ran te o pe río -
do em que a ví ti ma es ti ver pri va da da sua li-
ber da de, as qua is de ve rão ser pres ta das em
tem po real.

§ 2º Nes tes ca sos, o De le ga do de Po lí -
cia co mu ni ca rá, no pra zo má xi mo de 24 ho-
ras, a re a li za ção da es cu ta ao Juiz, e o re ce -
bi men to das in for ma ções so bre as mo vi men -
ta ções ban cá ri as re la ti vas à ví ti ma, e este, na
hi pó te se de es cu ta, ou vi do o Mi nis té rio Pú bli -
co, po de rá, con va li dá-la ou não, no pra zo de 3
(três) dias, au to ri zan do, se ne ces sá rio, o pros-
se gui men to das ope ra ções.

§ 3º Os re sul ta dos da es cu ta te le fô ni -
ca, não con va li da dos pelo Juiz, de ve rão ser
de sen tra nha dos e não po de rão ser vir como
pro va". (NR)

Art. 8º Alte ra o art. 10 da Lei nº 9.296, de 24 de
ju lho de 1996, que pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art. 10. Cons ti tui cri me re a li zar in ter -
cep ta ção de co mu ni ca ções te le fô ni cas, de
in for má ti ca ou te le má ti ca, ou que brar se gre -
do da Jus ti ça, ou si gi lo de es cu ta te le fô ni ca
pre vis to no art. 7º-A da Lei nº 9.296/96, sem
au to ri za ção ju di ci al ou com ob je ti vos não
au to ri za dos em lei.

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-
tro) anos, e mul ta." (NR)

Art. 9º Dê-se ao § 1º, § 2º do art. 2º da
Lei nº 8.072/90, a se guin te re da ção:

“§ 1º A pena por cri me pre vis to nes te
ar ti go será cum pri da in te gral men te em re gi -
me fe cha do em es ta be le ci men tos pe na is, de
se gu ran ça má xi ma.

§ 2º O con de na do pe los cri mes pre vis -
tos nes te ar ti go não po de rá ape lar sem se
re co lher à pri são, ain da que pri má rio e de
bons an te ce den tes.(NR)

Art. 10. Acres cen te-se os in ci so VIII, IX e X ao
art. 2º da Lei nº 8.072 de 25 de ju lho de 1990, com a
se guin te re da ção:

“VIII – se qües tro em meio de trans por -
te co le ti vo (Art. 148-A);

IX – ex tor são me di an te se qües tro em
me i os de trans por te co le ti vo (Art. 159-A);

X – ex tor são me di an te pri va ção da li-
ber da de.

Art. 11. Acres cen te-se o § 4º ao Art. 1º da Lei nº
8.072 de 25 de ju lho de 1990, com a se guin te re da ção:

“§ 4º Ha ven do in dí ci os su fi ci en tes de
au to ria e pro va da ma te ri a li da de dos cri mes
de se qües tro em meio de trans por te co le ti vo,
ex tor são me di an te se qües tro, ex tor são me di -
an te se qües tro em me i os de trans por te co le ti -
vo e ex tor são me di an te pri va ção da li ber da de, 
será de cre ta da a pri são pre ven ti va.(NR)

Art. 12. Dê-se ao in ci so I, do Art. 26 da Lei nº
8.265/93, a se guin te re da ção:

“II – re qui si tar in for ma ções e do cu men -
tos a en ti da des pri va das, qual quer con ces si -
o ná ria de ser vi ço pú bli co, bem como da dos
que ver sem so bre a uti li za ção de apa re lhos
de te le fo nia, in clu si ve mó vel, para ins tru ir
pro ce di men tos ou pro ces so em que ofi cie,
que de ve rão ser for ne ci dos ime di a ta men te
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por es cri to ou, se ne ces sá rio, ver bal men te,
após o re ce bi men to da re qui si ção.” (NR)

Art. 13. Dê-se ao Art. 330 do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940, Có di go Pe nal a se-
guin te re da ção:

“De so be diên cia
Art. 330. De so be de cer a or dem le gal de fun ci o -

ná rio pú bli co:
Pena – de ten ção, de 6 (seis)me ses a 1

(um)ano, e mul ta."(NR)
Art. 14. Acres cen te-se o Art. 330 – Ao De cre -

to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940, Có di go
Pe nal, com a se guin te re da ção:

“Art. 330-A. De so be de cer, im pe dir ou em ba ra çar o
cum pri men to de re qui si ção so bre in for ma ções, do cu -
men tos, da dos fis ca is, ban cá ri os e te le fô ni cos, de ter mi -
na dos por Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, Au to ri -
da de Ju di ciá ria, re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co ou
De le ga do de Po lí cia, no exer cí cio de suas fun ções:

Pena – re clu são, de 02 (dois) a 04
(qua tro) anos, e mul ta.

Pa ra gra fo úni co. No caso de o agen te ser
fun ci o ná rio pú bli co, o juiz, aten den do à cul pa -
bi li da de, po de rá na sen ten ça con de na tó ria de-
ter mi nar a per da do car go ou fun ção pú bli ca”.

Art. 15. Acres cen te-se  § 3º ao art. 29 do De cre -
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940, Có di go
Pe nal, com a se guin te re da ção:

“Art. 29.  .............................................
§ 3º – O agen te que pra ti car o cri me em

con cur so com me nor pe nal men te inim pu tá vel
terá a pena cor res pon den te à in fra ção pe nal
co me ti da acres ci da de dois ter ços, ob ser va da 
a re gra do art. 75 des te Có di go”. (AC)

Art. 16.  Acres cen te-se § 3º ao Art. 75 do 29 do
De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940, Có-
di go Pe nal, com a se guin te re da ção:

“§ 3º O li mi te má xi mo es ta be le ci do
nes te ar ti go não se apli ca para fins de cál-
cu lo de qua is quer be ne fí ci os da fase de
exe cu ção, os qua is to ma rão por base a
pena to tal re sul tan te da uni fi ca ção”.

Art. 17. Dê-se ao pa rá gra fo úni co do art. 71 do
De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940, Có-
di go Pe nal, a se guin te re da ção:

“Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put
des te ar ti go não se apli ca aos cri mes do lo -
sos, con tra ví ti mas di fe ren tes, co me ti dos
com vi o lên cia ou gra ve ame a ça à pes soa”.

Art. 18. Inclua-se como § 2º do art. 9º do De cre -
to-Lei nº 1.001, de 21 de ou tu bro de 1969, Có di go Pe-

nal Mi li tar, re nu me ran do-se o pa rá gra fo úni co, dan-
do- se a se guin te re da ção:

“§ 2º Os cri mes de se qües tro e cár ce re 
pri va do e ex tor são me di an te se qües tro, co-
me ti dos con tra ci vil, se rão da com pe tên cia
da Jus ti ça Co mum.

Art. 19. Dê-se ao ca put do art. 82 do De cre to-Lei 
nº 1.002, de 21 de ou tu bro de 1969, Có di go de Pro-
ces so Pe nal Mi li tar, mo di fi can do-Ihe o § 2º com a se-
guin te re da ção:

“Art. 82. O foro mi li tar é es pe ci al e, ex-
ce to nos cri mes do lo sos con tra a vida, se-
qües tro e cár ce re pri va do, e ex tor são me di -
an te se qües tro, a ele es tão su je i tos em tem-
po de paz.”

§ 1º.....................................................................
§ 2º Nos cri mes do lo sos con tra a vida, se qües -

tro e cár ce re pri va do, ex tor são me di an te se qües tro,
pra ti ca dos con tra ci vil, a Jus ti ça Mi li tar en ca mi nha rá
os au tos do in qué ri to po li ci al mi li tar à jus ti ça co mum.

Art. 20. A di vul ga ção dos cri mes de se qües tro,
ex tor são me di an te se qües tro, ex tor são me di an te pri-
va ção de li ber da de, por me i os de in for ma ção e di vul -
ga ção, fica con di ci o na da ao con sen ti men to pré vio,
ob ser va da esta or dem de pre fe rên cia, ao côn ju ge ou
com pa nhe i ro (a), as cen den te, des cen den te ou pa-
ren tes co la te ra is da ví ti ma, con san güí neo ou afins,
ou, se ne ces sá rio, por au to ri za ção ju di ci al me di an te
re pre sen ta ção do De le ga do de Po lí cia ou re que ri -
men to do Mi nis té rio Pú bli co.

§ 1º 0 con sen ti men to deve ser dado por es cri to
de for ma que per mi ta a com pro va ção de sua au ten ti -
ci da de.

§ 2º Sem o con sen ti men to pre vis to no ca put
des te ar ti go os ór gãos de in for ma ção e di vul ga ção só
po de rão no ti ci ar a ocor rên cia do fato, sem re fe rên cia
ao nome e à ima gem da ví ti ma, bem como a qual quer
ou tra for ma de iden ti fi ca ção da mes ma.

Art. 21. A in frin gên cia ao dis pos to no ar ti go an te -
ri or su je i ta o ór gão de in for ma ção e di vul ga ção a mul-
ta diá ria de 50.000 UFir’s.

Art. 22. Ha ven do in dí ci os da au to ria e pro va do cri-
me de ex tor são me di an te se qües tro, o juiz, a re que ri -
men to do Mi nis té rio Pú bli co, ou re pre sen ta ção do De le -
ga do de Po lí cia, ou vi do o Mi nis té rio Pú bli co em vin te e
qua tro ho ras, po de rá de cre tar, no cur so do in qué ri to ou
da ação pe nal, a apre en são, a in dis po ni bi li da de ou o se-
qües tro de bens, di re i tos ou va lo res do agen te, do seu
côn ju ge ou com pa nhe i ro, as cen den te, des cen den te, ir-
mão ou só cio, ou exis ten tes em nome dos mes mos,
pro ce den do-se na for ma dos arts. 125 a 144 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.

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03473

    187ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03474 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002188    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03475

    189ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03476 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002190    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03477

    191ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



03478 Qu ar ta-fe i ra 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002192    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 3 03479

    193ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



III – Do Subs ti tu ti vo

Entre os prin ci pa is fa to res de ter mi nan tes do ele-
va do cres ci men to das mo da li da des de cri mes de se-
qües tro e ex tor são me di an te se qües tro em nos so
país cer ta men te si tua-se a sen sa ção de im pu ni da de
como mo ti vo pro pul sor a ani mar os cri mi no sos. Ao
pas so em que o le gis la dor ocu pou-se nos úl ti mos
anos em au men tar al gu mas pe nas, os ti pos pe na is de
se qües tro não acom pa nha ram as no vas for mas de
ação dos de lin qüen te, que mo vi dos pela co bi ça não
he si tam em agir de modo de su ma no em re la ção às
suas ví ti mas, im pon do-lhes pa de ci men tos fí si cos e
mo ra is, que na tu ral men te se es ten dem aos seus fa-
mi li a res.

A pre sen te pro po si ção visa pre en cher as la cu -
nas da le gis la ção vi gen te acres cen tan do no vas fi gu -
ras pe na is con sen tâ ne as com os mo der nos me i os de
mo vi men ta ção fi nan ce i ra da vida atu al, em tor no dos
qua is os se qües tra do res adap ta ram a sua di nâ mi ca
de atu a ção cri mi no sa. De igual for ma, o subs ti tu ti vo
cria ti pos pe na is para os de li tos de se qües tro e ex tor -
são me di an te se qües tro quan do ocor re a pri va ção da
li ber da de de pes so as me di an te o apo de ra men to e
con tro le de ve í cu los de trans por te, como ae ro na ve,
em bar ca ção, ôni bus, ou qual quer ou tro meio de trans-
por te co le ti vo.

No que con cer ne a in ves ti ga ção cri mi nal, o
subs ti tu ti vo pro cu rou ado tar me ca nis mos le ga is des-
ti na dos a agi li zar a apu ra ção dos de li tos, vi san do no-
ta da men te dar res pos ta mais rá pi da para a so lu ção
dos pro ce di men tos po li ci a is no in tu i to da pron ta li ber -
ta ção das ví ti mas de se qües tro e da com pro va ção da
au to ria dos cri mes.

Nes te sen ti do, os ar ti gos 1º ao 6º do pre sen te
subs ti tu ti vo, tra tam de mo di fi ca ções dos ar ti gos 148 e
159, e de seus pa rá gra fos, to dos do Có di go Pe nal, 
com o au men to de pe nas, a cri a ção de no vos ti pos
pe na is e a de fi ni ção de ca u sas qua li fi ca do ras dos cri-
mes.

Fo ram in se ri das as ti pi fi ca ções dos cri mes de
se qües tro em me i os de trans por te co le ti vo e ex tor são
me di an te se qües tro em meio de trans por te co le ti vo,
com as res pec ti vas ca u sas de au men to de pe nas e
qua li fi ca do ras, por se en ten der que tais con du tas cri-
mi no sas vem co me çan do a ser pra ti ca das em nos so
país, e re que ren do um es pe ci al tra ta men to por par te
do le gis la dor, não só no que tan ge ao seu ca rá ter es-
pe cí fi co bem como pela ne ces si da de de re pri men da
pe nal mais se ve ra.

Cri ou-se, ain da, ti pi fi ca ção con ti da no ar ti go
159-B, de no mi nan do-a ”ex tor são me di an te pri va ção

de li ber da de“, com vis tas à ca rac te ri zar o hoje na ci o -
nal men te co nhe ci do de li to de no mi na do ”se qües -
tro-re lâm pa go“, cuja prá ti ca re i te ra da vem, em mu i to,
afe tan do a so ci e da de e pre o cu pan do as au to ri da des
da área de se gu ran ça pú bli ca. Nes ta ti pi fi ca ção pre-
ten de-se de fi nir os li mi tes da con du ta cri mi no sa – en-
ten di da, na atu a li da de, como rou bo qua li fi ca do –
agra van do-lhe a pena em re la ção a este úl ti mo, as sim 
como es ta be le cen do ca u sas de au men to de pena
para esta hi pó te se.

Nos ar ti gos 7º 8º 10º e 12º, pre ten de-se es ta be -
le cer os cri té ri os para ma i or efi cá cia da in ves ti ga ção,
to man do-os mais cé le res, ten do sem pre como ob je ti -
vo pri mor di al, res guar dar a vida de in de fe sas ví ti mas.
Des ta for ma, es ta be le ceu-se a pos si bi li da de de re a li -
zar-se a in ter cep ta ção do te le fo ne uti li za do pela ví ti -
ma, me di an te au to ri za ção de fa mi li a res, como tam-
bém o aces so ime di a to a in for ma ções ban cá ri as, am-
bas as me di das com a fi na li da de de agi li zar a in ves ti -
ga ção e obs tar a em pre i ta da de li tu o sa, fa zen do com
que tais de li tos, uma vez que ocor ram, se jam so lu ci o -
na dos de modo ime di a to.

Por tal mo ti vo, es ta be le ceu-se no ar ti go 13 uma
ma jo ra ção de pena para o de li to de de so be diên cia, e,
no ar ti go 14, cri ou-se nova fi gu ra tí pi ca, es pe cí fi ca no
que tan ge ao im pe di men to ou em ba ra ço das ati vi da -
des de in ves ti ga ção e ju di ci a is, ten do em vis ta que, na
atu a li da de, os fe i tos se pro tra em por lon gos anos, ou
mes mo as apu ra ções se re ve lam ine fi ca zes pela au-
sên cia de san ção ao des cum pri men to às nor mas es-
ta be le ci das.

Tra tou-se, tam bém, da ques tão da di vul ga ção
dos cri mes de se qües tro, ex tor são me di an te se qües -
tro e ex tor são me di an te pri va ção de li ber da de, pe los
ve í cu los de co mu ni ca ção, con di ci o nan do-a à pré via
au to ri za ção dos fa mi li a res, na or dem de pre fe rên cia
es ta be le ci da no ar ti go 36 do Có di go de Pro ces so Pe-
nal, ou ain da nas hi pó te ses de re pre sen ta ção da au-
to ri da de po li ci al e re que ri men to do Mi nis té rio Pú bli co, 
sub me ti dos à apre ci a ção ju di ci al.

Assim, se pre ten deu li mi tar a di vul ga ção de tais
cri mes, vi san do im pe dir que in for ma ções que pos sam 
vir a pú bli co não só pre ju di quem a in ves ti ga ção como
pos sam tam bém re sul tar em ma i or dano à ví ti ma. A
res sal va que se fez quan to a ou tra pos si bi li da de de di-
vul ga ção, pren de-se a even tu al ne ces si da de, que fi-
ca rá ads tri ta tão-so men te à ana li se da au to ri da de po-
li ci al, do Mi nis té rio Pú bli co e do Juiz. A exem pli fi car,
po de mos ci tar a ne ces si da de de di vul ga ção de um re-
tra to fa la do.

No que tan ge à Lei nº 8.072/90, pro ce de ram-se
às se guin tes al te ra ções em seu ar ti go 2º no pa rá gra fo 
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1º, ao man ter a obri ga to ri e da de do cum pri men to da
pena em re gi me fe cha do, es ta be le ceu-se que este
cum pri men to de ve rá ser em es ta be le ci men to de se-
gu ran ça má xi ma; no pa rá gra fo 2º, pre ten de-se im pe -
dir que os con de na dos pela prá ti ca de cri me he di on -
do pos sam ape lar em li ber da de.

De tal sor te, o pre sen te subs ti tu ti vo tra duz em
seu tex to as dis po si ções ne ces sá ri as para aten der as
ex pec ta ti vas da ma i o ria da po pu la ção bra si le i ra,
como for ma de dar um bas ta na gra ve ques tão das
mo da li da des de se qües tro e ex tor são me di an te se-
qües tro em nos so país.

Cum pre re gis trar, nes ta opor tu ni da de, que não
se ria pos sí vel re a li zar a pre sen te pro po si ção se não
fos se a de di ca ção e o es for ço pes so al de mons tra dos
pe los Pro mo to res de Jus ti ça do Mi nis té rio Pú bli co do
Esta do do Rio de Ja ne i ro, o Dr. Wal ber to Fer nan des
de Lima e a Dra. Mar cia Te i xe i ra Ve las co, bem como
pelo De le ga do de Po lí cia Fe de ral Pa u lo Fer nan do da
Cos ta La cer da, Assis ten te Par la men tar do Se na do
Fe de ral, e o Dr. Fer nan do Mo ra es, De le ga do Di re tor
da Di vi são Anti-Se qües tro da Se cre ta ria de Se gu ran -
ça Pú bli ca do Esta do do Rio de Ja ne i ro.

É o re la tó rio.
Sala das Ses sões, 5 de mar ço de 2002. – De pu -

ta da La u ra Car ne i ro.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e

Srs. Se na do res, com re fe rên cia ao ex pe di en te que
aca ba de ser lido, a Pre si dên cia con gra tu la-se com a
Co mis são des ti na da a le van tar as ca u sas e efe i tos da
vi o lên cia que as so la o País, pre si di da pelo ilus tre Se-
na dor Iris Re zen de, que apre sen ta, de for ma con cre -
ta e an tes do pra zo pre vis to para a con clu são dos
seus tra ba lhos, sete pro je tos de lei da ma i or re le vân -
cia para a agi li da de pro ces su al no que diz res pe i to
aos as sun tos li ga dos a cri me, vi o lên cia e se gu ran ça.

De acor do com o Re gi men to Co mum, fo ram en-
vi a dos qua tro pro je tos à Câ ma ra dos De pu ta dos,
para ini ci a rem tra mi ta ção na que la Casa, fi can do no
Se na do Fe de ral três pro po si ções, que, a par tir des te
mo men to, têm sua tra mi ta ção ini ci a da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 128, DE 2002

Nos ter mos dos arts. 336, II, com bi na do com o
338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o Pro je to 
de Re so lu ção do Se na do nº 69, de 2001, que “dis põe
so bre a apli ca ção da Re so lu ção no 97, de 1998, do

Se na do Fe de ral ao re fi nan ci a men to da dí vi da mo bi -
liá ria do Esta do de Ala go as”.

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

Sala das Co mis sões, 2 de abril de 2002. – Car-
los Be zer ra – Ari Stad ler – Fre i tas Neto – La u ro
Cam pos (ven ci do) – Fran ce li no Pe re i ra – Wel ling -
ton Ro ber to – Anto nio Car los Jú ni or – Ro me ro
Jucá – Fer nan do Ri be i ro – Fer nan do Be zer ra – Ca-
sil do Mal da ner – Amir Lan do – José Agri pi no –
Ro ber to Sa tur ni no – Re nan Ca lhe i ros.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to será vo ta do após a Ordem do Dia, de acor do
com o art. 340, in ci so II, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, pro je tos de Re so lu ção que se rão 
li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2002

Dis põe so bre o li mi te de com pro me -
ti men to da re ce i ta lí qui da real do Esta do
do Rio Gran de do Sul, no con tex to da im-
ple men ta ção do con ta to de que tra ta a
Re so lu ção nº 64, de 1998, do Se na do Fe-
de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Ar. 1º Os de sem bol sos efe tu a dos a par tir de 31

de maio de 2000, com o res ga te de tí tu los pú bli cos
emi ti dos após 13 de de zem bro de 1995, para o pa ga -
men to de pre ca tó ri os ju di ci a is, se rão de du zi dos do
va lor apu ra do como li mi te má xi mo de com pro me ti -
men to fi xa do no art. 2º, in ci so V, le tra b, da Re so lu ção
nº 64, de 1998.

Ar. 2º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Obje ti van do tra ta men to iso nô mi co com o Esta-
do de Ala go as, pro põe-se que tam bém o Esta do do
Rio Gran de do Sul pos sa de du zir do va lor apu ra do
como li mi te má xi mo de com pro me ti men to fi xa do no
art. 2º, in ci so V, le tra b, da Re so lu ção nº 64, de 1998,
os de sem bol sos re a li za dos com o res ga te de tí tu los
pú bli cos emi ti dos após 13 de de zem bro de 1995, para
o pa ga men to de pre ca tó ri os ju di ci a is.

Cabe res sal tar que os tí tu los emi ti dos por este
Esta do para pa ga men to de Pre ca tó ri os Ju di ci a is fo-
ram con si de ra dos, ao fim da “CPI dos Pre ca tó ri os”,
mo de la res em ter mos de li su ra, o que não foi su fi ci en -
te para pos si bi li tar seu re fi nan ci a men to jun to à União.
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Sa li en ta mos, ain da, que como o mon tan te des-
tes tí tu los não foi con tem pla do no re fi nan ci a men to
com a União, ce le bra do ao am pa ro da Lei Fe de ral nº
9.496/97, o Esta do foi pe na li za do com um de sem bol -
so ex tra na or dem de R$53 mi lhões, nos me ses de
maio e no vem bro de 2001, me ses de ven ci men to dos
res pec ti vos tí tu los.

Sala das Ses sões, 2 de abril de 2002. – Se na do -
ra He lo í sa He le na – Se na dor Pe dro Si mon.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te, nos ter-
mos do art. 48, item 28 do Re gi men to Inter no, pro mul -
go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº 64, DE 1998

Au to ri za o Esta do do Rio Gran de do
Sul a con tra tar ope ra ção de re fi nan ci a -
men to de dí vi das mo bi liá ria e con tra tu al
do Esta do, con subs tan ci a das no Con tra -
to de Con fis são, Pro mes sa de Assun ção,
Con so li da ção e Re fi nan ci a men to de Dí vi -
das, ce le bra do com a União, em 15 de
abril de 1988, com base no pro to co lo de
acor do fir ma do en tre a União e o Esta do
do Rio Gran de do Sul, no âm bi to do Pro-
gra ma de Apo io à Re es tru tu ra ção e ao
Ajus te Fis cal dos Esta dos, no va lor de
R$9.427.324.980,43 (nove bi lhões, qua tro -
cen tos e vin te e sete mi lhões, tre zen tos e
vin te e qua tro mil, no ve cen tos e oi ten ta
re a is e qua ren ta e três cen ta vos) e no
con tra to de pro mes sa de com pra e ven da 
de ações e ou tras aven ças, fir ma do em
15 de abril de 1998, en tre as Cen tra is Elé-
tri cas Bra si le i ras S.A. – ELETROBRÁS e
o Esta do do Rio Gran de do Sul, com a in-
ter ve niên cia da Com pa nhia Esta du al de
Ener gia Elé tri ca – CEEE e da União.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Esta do do Rio Gran de do Sul au to ri -

za do a con tra tar ope ra ção de re fi nan ci a men to de dí-
vi das mo bi liá ria e con tra tu al do Esta do, con subs tan ci -
a das no Con tra to de Con fis são, Pro mes sa de Assun-
ção, Con so li da ção e Re fi nan ci a men to de Dí vi das, ce-
le bra do com a União, em 15 de abril de 1998, com
base no pro to co lo de acor do fir ma do en tre a União e
o Esta do do Rio Gran de do Sul, no âm bi to do Pro gra -
ma de Apo io à Re es tru tu ra ção e ao Ajus te Fis cal dos

Esta dos e no con tra to de pro mes sa de com pra e ven-
da de ações e ou tras aven ças, fir ma do em 15 de abril
de 1998, en tre as Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S.A. –
ELETROBRÁS e o Esta do do Rio Gran de do Sul, com
a in ter ve niên cia da Com pa nhia Esta du al de Ener gia
Elé tri ca – CEEE e da União.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to re fe ri da no ar ti go
an te ri or, terá as se guin tes con di ções fi nan ce i ras:

I – va lor da dí vi da a ser ad qui ri da pela União:
R$9.427.324.980,43 (nove bi lhões, qua tro cen tos e
vin te e sete mi lhões, tre zen tos e vin te e qua tro mil, no-
ve cen tos e oi ten ta re a is e qua ren ta e três cen ta vos).
Des se va lor será de du zi da a par ce la de
R$1.644.901.532,15 (um bi lhão, se is cen tos e qua ren -
ta e qua tro mi lhões, no ve cen tos e um mil, qui nhen tos
e trin ta e dois re a is e quin ze cen ta vos), cor res pon -
den tes ao sub sí dio con ce di do pela União ao Esta do
do Rio Gran de do Sul, nos ter mos do § 4º do art. 3º da
Lei nº 9.496, de 11 de se tem bro de 1997, sen do re fi -
nan ci a do o va lor de R$7.782.423.448,28 (sete bi-
lhões, se te cen tos e oi ten ta e dois mi lhões, qua tro cen -
tos e vin te e três mil, qua tro cen tos e qua ren ta e oito
re a is e vin te e oito cen ta vos), cor res pon den te a:

a) R$7.157.035.135,40 (sete bi lhões, cen to e
cin qüen ta e sete mi lhões, trin ta e cin co mil, cen to e
trin ta e cin co re a is e qua ren ta cen ta vos), cor res pon -
den tes ao va lor da dí vi da mo bi liá ria exis ten te em 31
de mar ço de 1996, ain da não paga, ou a que, cons ti -
tu í da após essa data, con subs tan ci ou sua sim ples ro-
la gem, atu a li za do até 15 de abril de 1998, pe las con-
di ções es ta be le ci das na Cláu su la Oi ta va do Con tra to;

b) R$625.388.312,88 (se is cen tos e vin te e cin co 
mi lhões, tre zen tos e oi ten ta e oito mil, tre zen tos e
doze re a is e oi ten ta e oito cen ta vos), cor res pon den -
tes aos sal dos de ve do res dos con tra tos fir ma dos com
a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral – CEF, exis ten tes em 16
de de zem bro de 1997, ao am pa ro dos Vo tos CMN nºs
162 e 175, de 1995, e 122, de 1996, e su ce dâ ne os,
atu a li za dos até 15 de abril de 1998, pe las con di ções
pre vis tas na Cláu su la Oi ta va do Con tra to;

II – en car gos:
a) ju ros: 6% a.a. (seis por cen to ao ano);
b) atu a li za ção do sal do de ve dor: men sal men te

pelo IGP-DI;
III – pra zo: tre zen tas e ses sen ta pres ta ções

men sa is e con se cu ti vas;
IV – ga ran ti as: as re ce i tas pró pri as do Esta do,

as trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is e os cré di tos de que
tra ta a Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem bro de
1996;

V – con di ções de pa ga men to:
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a) amor ti za ção ex tra or di ná ria:
R$1.150.000.000,00 (um bi lhão, cen to e cin qüen ta
mi lhões de re a is) da se guin te for ma:

1) R$650.000.000,00 (se is cen tos e cin qüen ta
mi lhões de re a is), da se guin te for ma:

– R$500.000.000,00 (qui nhen tos mi lhões de re-
a is) me di an te trans fe rên cia da ti tu la ri da de das ações
da Com pa nhia de Ge ra ção Tér mi ca de Ener gia Elé tri -
ca – CGTEE, para a União, li vres e de sem ba ra ça das
de qua is quer ônus;

– R$150.000.000,00 (cen to e cin qüen ta mi lhões 
de re a is) me di an te in cor po ra ção des te va lor, que no
Con tra to a Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S.A, –
ELETROBRÁS re co nhe ce como cré di to da União, em
fu tu ro au men to de ca pi tal da Ele tro brás a ser subs cri -
to e in te gra li za do pela União;

2) R$500.000.000,00 (qui nhen tos mi lhões de
re a is) que cor res pon de ao va lor de dí vi das da em pre -
sa Com pa nhia Esta du al de Ener gia Elé tri ca – CEEE
jun to ao Go ver no Fe de ral, que se rão li qui da das até
30 de no vem bro de 1998, da se guin te for ma:

– me di an te as sun ção pela Ele tro brás, do sal do
de ve dor do Con tra to Par ti cu lar de Con fis são, Assun-
ção, Con so li da ção e Re fi nan ci a men to de Dí vi das, ce-
le bra do en tre a União e a CEEE, em 30 de abril de
1994, ao am pa ro da Lei nº 8.727, de 5 de no vem bro
de 1993;

– a di fe ren ça en tre o va lor de R$500.000.000,00
(qui nhen tos mi lhões de re a is) e o va lor as su mi do no
item an te ri or, será li qui da da me di an te in cor po ra ção
des te va lor que no ato do con tra to, a Ele tro brás re co -
nhe ce como cré di to da União, em fu tu ro au men to de
ca pi tal da Ele tro brás a ser subs cri to e in te gra li za do
pela União;

b) amor ti za ção: em tre zen tas e ses sen ta par ce -
las men sa is, pela Ta be la Pri ce, li mi ta das ao dis pên -
dio men sal de 1/12 (um doze avos) de 13% (tre ze por
cen to) da Re ce i ta Lí qui da Real do Esta do – RLR.

Pa rá gra fo úni co. O des cum pri men to pelo Esta-
do do Rio Gran de do Sul das obri ga ções cons tan tes
do con tra to de re fi nan ci a men to, in clu in do atra sos de
pa ga men tos, as sim como das me tas fis ca is e fi nan -
ce i ras, acor da das em seu Pro gra ma de Re es tru tu ra -
ção e de Ajus te Fis cal, im pli ca rá, en quan to per sis tir o
des cum pri men to, a subs ti tu i ção dos en car gos fi nan -
ce i ros re fe ri dos no ca put por en car gos equi va len tes
ao cus to mé dio de co lo ca ção da dí vi da mo bi liá ria fe-
de ral, acres ci do de ju ros mo ra tó ri os de 1% a.a. (um
por cen to ao ano), e a ele va ção do li mi te de dis pên dio
para 17% (de zes se te por cen to) da Re ce i ta Lí qui da
Real do Esta do – RLR.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 11, DE 2002

Alte ra a Re so lu ção nº 96, de 1989,
do Se na do Fe de ral, que dis põe so bre li-
mi tes glo ba is para as ope ra ções de cré-
di to ex ter no e in ter no da União, de suas
au tar qui as e de ma is en ti da des con tro la -
das pelo po der pú bli co fe de ral, e es ta be -
le ce li mi tes e con di ções para a con ces -
são de ga ran ti as da União em ope ra ções
de cré di to ex ter no e in ter no.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º A Re so lu ção nº96 de 15 de de zem bro de

1989, do Se na do Fe de ral, pas sa a vi go rar com a in-
clu são do se guin te art. 3º-A:

”Art. 3º-A – Os pro gra mas de ajus ta men to, bem
como toda e qual quer ope ra ção de cré di to ou pro gra -
ma de mo ni to ra men to, for mal ou in for mal, ce le bra do
com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, de ve rão ob ser -
var as se guin tes con di ções:

I – as con di ções fi nan ce i ras dos sa ques re a li za -
dos, bem como o tex to in te gral de cada acor do, in clu -
si ve as car tas de in ten ções, me mo ran dos téc ni cos,
re vi sões de me tas, e de ma is do cu men tos re le van tes
para o cum pri men to do pro gra ma de ajus ta men to de-
ve rão ser sub me ti dos ao Se na do Fe de ral, em ses são
aber ta ou se cre ta, como con di ção pré via para sua va-
li da de;

II – é ve da do a qual quer fun ci o ná rio pú bli co a
as si na tu ra de acor dos com o Fun do Mo ne tá rio Inter-
na ci o nal, bem como a re vi são das me tas dos acor-
dos, sem apro va ção pré via do Se na do Fe de ral.“

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

Jus ti fi ca ção

Os acor dos as si na dos com o Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal vem sem pre ca sa dos com ope ra ções
de cré di to que tem im pac to for mi dá vel na dí vi da ex-
ter na bra si le i ra, pois re pre sen tam au men to no en di vi -
da men to pú bli co da or dem de de ze nas de bi lhões de
dó la res. Além dis so, os re fe ri dos acor dos vem sem pre 
acom pa nha dos de pro gra mas de ajus ta men to que in-
clu em al te ra ções no Orça men to da União, na po lí ti ca
mo ne tá ria, na po lí ti ca fis cal, na po lí ti ca cam bi al e em
vá ri as ou tras áre as.

A re so lu ção nº96, de 1989, que re gu la men tou o
art. 52, in ci so VII da Cons ti tu i ção Fe de ral, de i xou uma
la cu na gra ve, ao não men ci o nar os acor dos com o
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, que são, do pon to de
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vis ta eco nô mi co e fi nan ce i ro, os mais im por tan tes de
to dos. Tal la cu na vem ser vin do de pre tex to para que
os pro gra mas de ajus ta men to não se jam sub me ti dos
ao Se na do Fe de ral.

Esta re so lu ção pro põe-se tão-so men te à re gu -
la men ta ção de dis po si ti vo cons ti tu ci o nal que vem
sen do, na prá ti ca, ig no ra do pelo Po der Exe cu ti vo Fe-
de ral.

Sala das Ses sões, 2 de abril de 2002. – Se na dor 
Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe-

de ral:
....................................................................................

VII – dis por so bre li mi tes glo ba is e con di ções
para as ope ra ções de cré di to ex ter no e in ter no da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí -
pi os, de suas au tar qui as e de ma is en ti da des con tro la -
das pelo po der pú bli co fe de ral;
....................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 96,  DE 1989

Dis põe so bre li mi tes glo ba is para as
ope ra ções de cré di to ex ter no e in ter no
da União, de suas au tar qui as e de ma is
en ti da des con tro la das pelo po der pú bli -
co fe de ral e es ta be le ce li mi tes e con di -
ções para a con ces são de ga ran ti as da
União em ope ra ções de cré di to ex ter no e
in ter no.

................................ ...........................................
Art. 3º As ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter no 

de na tu re za fi nan ce i ra da União e de suas au tar qui as
e a con ces são de ga ran ti as pela União ob ser va rão os
se guin tes li mi tes:

I – o mon tan te glo bal das ope ra ções re a li za das
no exer cí cio fi nan ce i ro anu al não po de rá ul tra pas sar
o va lor dos dis pên di os com en car gos e amor ti za ções
da dí vi da fun da da, ven ci da e ven cí vel no ano, de vi da -
men te atu a li za da, acres ci do do equi va len te a dez por
cen to da re ce i ta lí qui da real;

II – O dis pên dio anu al má xi mo, com pre en den do
prin ci pal e aces só ri os de to das as ope ra ções, não po-
de rá ul tra pas sar a mar gem de pou pan ça real.

§ 1º Enten de-se por re ce i ta lí qui da real, para os
efe i tos des ta Re so lu ção, a re ce i ta re a li za da nos doze
me ses an te ri o res ao mês que se es ti ver apu ran do,

ex clu í das as re ce i tas pro ve ni en tes de ope ra ções de
cré di to e da ali e na ção de bens.

§ 2º Enten de-se por mar gem de pou pan ça real,
para os efe i tos des ta Re so lu ção, o va lor da re ce i ta lí-
qui da de du zi da das des pe sas cor ren tes pa gas e
acres ci das dos en car gos e das amor ti za ções da dí vi -
da fun da da pa gas.

§ 4º Não se rão com pu ta dos, no li mi te de fi ni do
no in ci so II do ca put des te ar ti go, os dis pên di os com
as ope ra ções ga ran ti das pe las Uni da des Fe de ra das,
con tra ta das até a data des ta Re so lu ção.

§ 5º Qu an do o to ma dor das ope ra ções de cré-
di to a que se re fe re o pa rá gra fo an te ri or atra sar, por
mais de trin ta dias, o pa ga men to do ser vi ço da dí vi -
da ex clu í da nos ter mos do pa rá gra fo an te ri or, será o
res pec ti vo va lor, com os acrés ci mos cor res pon den -
tes, com pu ta do para efe i to da apu ra ção do li mi te de-
fi ni do no in ci so II do ca put des te ar ti go.

§ 6º As Uni da des Fe de ra das po de rão ple i te ar
ao Se na do Fe de ral que as ga ran ti as que vi e rem a
ser pres ta das a de ter mi na da em pre sa, fun da ção ou
au tar quia não se jam com pu ta das para efe i to dos li-
mi tes fi xa dos nes te ar ti go, des de que com pro ve
que:

I – a ope ra ção de cré di to é des ti na da a fi nan ci -
ar pro je tos de in ves ti men to ou a ro la gem da dí vi da: 

II – o ente ga ran ti do pos sua ca pa ci da de de
hon rar os com pro mis sos as su mi dos.

§ 7º Os pe di dos a que se re fe re o pa rá gra fo
an te ri or se rão en ca mi nha dos ao Se na do Fe de ral,
de vi da men te ins tru í dos com:

I – do cu men ta ção há bil à com pro va ção da ca-
pa ci da de de pa ga men to da em pre sa, fun da ção ou
au tar quia;

II – lei que au to ri ze a con ces são da ga ran tia
não com pu ta da nos li mi tes des ta Re so lu ção;

III – com pro va ção da in clu são do pro je to no or-
ça men to de in ves ti men tos das im pre sas sob seu
con tro le, bem como a lei do pla no plu ri a nu al e na lei
de Di re tri zes Orça men tá ri as.
....................................................................................

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

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

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

Item 1:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 134, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
§ 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
com bi na do com o art. 375, in ci so VIII,

do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 134, de 2001 (nº
5.483/2001, na Casa de ori gem), de ini ci a ti -
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra o
art. 618 da Con so li da ção das Leis do Tra ba -
lho – CLT (es ta be le ce a pre va lên cia de con-
ven ção ou acor do co le ti vo de tra ba lho so bre 
a le gis la ção in fra cons ti tu ci o nal).

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, Se na dor
Car los Wil son.

É lida a se guin te:

MENSAGEM Nº 100, DE 2002
(Nº 212/2002, na ori gem)

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

seja con si de ra da sem efe i to, e, por tan to, can ce la da a
ur gên cia pe di da com apo io no § lº do art. 64 da Cons-
ti tu i ção Fe de ral para o Pro je to de Lei nº 134, de 2001
(nº 5.483/01 na Câ ma ra dos De pu ta dos), que “Alte ra
o dis po si ti vo da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho,
apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943", en vi a do ao Con gres so Na ci o nal com a Men sa -
gem nº 1.061, de 3 de ou tu bro de 2001.

Bra sí lia, 2 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O ex pe -
di en te que aca ba de ser lido vai à pu bli ca ção. 

Está re ti ra do o re gi me de ur gên cia com que o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 134, de 2001, que al te ra
o art. 618 da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, veio
para o Se na do da Re pú bli ca.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

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) – Não
pode ha ver ma ni fes ta ção. Peço àque les que nos hon-
ram com suas pre sen ças nas ga le ri as que não se ma-
ni fes tem.

O pro je to pas sa a ter tra mi ta ção nor mal, re tor -
nan do à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia e, pos te ri or men te, à Co mis são de Assun tos So ci -
a is, para exa me.

Antes de pas sar ao Item nº 2, con ce do a pa la -
vra, pela or dem, ao Lí der Artur da Tá vo la, e, em se-
gui da, ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
a le i tu ra que aca ba de ser fe i ta con fir ma o en ten di -
men to ocor ri do nes te Ple ná rio, le va do ao Se nhor Pre-
si den te da Re pú bli ca, no sen ti do de ex tre ma co la bo -
ra ção en tre a Ban ca da da Opo si ção, que tra ba lhou,
es pe ci fi ca men te nes ta ma té ria, com de no do, os Lí de -
res Par ti dá ri os do PFL e do PMDB, que ma ni fes ta ram
sua po si ção re la ti va ao que se ria a in tem pes ti vi da de
da vo ta ção da ma té ria, e nós pró pri os, que, com pre -
en den do a re a li da de de uma po si ção da Casa nes ta
ma té ria, a en ca mi nha mos ao Go ver no. E, hoje, te-
mos, en fim, a re ti ra da da ur gên cia cons ti tu ci o nal.

Faço ques tão de dar uma pa la vra nes te mo men -
to, so li ci tan do, so bre tu do, aos Lí de res par ti dá ri os que
to mem este nos so ato, este nos so ges to como par te
do es for ço – que não é nos so, que é co mum, mas que
deve ser, a meu ju í zo, in cen ti va do, ten do em vis ta as
pe cu li a ri da des des te ano ele i to ral – para dar à pa u ta
o an da men to rá pi do, ne ces sá rio no caso de ma té ri as
que são de vi tal im por tân cia den tro da Casa.

É uma ma ni fes ta ção de ace i ta ção do que a
Casa trou xe, é uma ma ni fes ta ção de fle xi bi li da de e de
en ten di men to na ne go ci a ção, ra zão pela qual de i xo
com os Lí de res, em bo ra des ne ces sá rio fazê-lo, pois
sem pre hou ve essa com pre en são, o ape lo para que
pos sa mos ca mi nhar na di re ção da apro va ção da
CPMF tão logo ela che gue a esta Casa, a fim de en-
trar mos no pe río do ele i to ral com a nos sa pa u ta cum-
pri da, de i xan do para o País as me di das le gis la ti vas
ne ces sá ri as.

Agra de ço aos Lí de res a com pre en são e, par ti -
cu lar men te, fico fe liz de po der ter sido in tér pre te, jun-
to à Pre si dên cia da Re pú bli ca, des sa re i vin di ca ção,
que era da Opo si ção, do PFL, do PMDB e in clu si ve de
al guns se to res do PSDB.

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, pela or dem, ao Se na dor Edu ar do Su plicy,
para fa lar so bre este as sun to. Em se gui da, da re mos
pros se gui men to à Ordem do Dia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
gos ta ria de con fir mar esse en ten di men to, que foi ini ci a-
do quan do era Lí der do Blo co da Opo si ção e do PT o
Se na dor José Edu ar do Du tra, le van do em con ta os
acor dos ha vi dos na Câ ma ra dos De pu ta dos, que di zem
res pe i to a essa re ti ra da da ur gên cia do pro je to de lei re-
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la ti vo à re for ma da CLT, que vi nha pre o cu pan do, so bre -
ma ne i ra, di ver sas en ti da des sin di ca is, en tre as qua is a
Cen tral Úni ca dos Tra ba lha do res, a CGT e en ti da des de
Ma gis tra dos, como a Ana ma tra e a OAB.

Por oca sião da au diên cia pú bli ca ha vi da no Se-
na do, o atu al Pre si den te da CUT, João Anto nio Fe lí -
cio, apre sen tou as ra zões pe las qua is se ria mu i to im-
por tan te que o Con gres so Na ci o nal exa mi nas se essa
pro po si ção com ma i or cu i da do. Hoje, in clu si ve, S. Sª,
que se en con tra na tri bu na de hon ra acom pa nha do
de ou tros mem bros, di re to res e di re to ras da Cen tral
Úni ca dos Tra ba lha do res, vem aqui para tes te mu nhar
esta ação do Go ver no Fer nan do Hen ri que, ou seja, o
cum pri men to des se en ten di men to.

O ape lo do Se na dor Artur da Tá vo la é mu i to im-
por tan te, no sen ti do de que to dos nós, Se na do res e
Lí de res, es tu de mos mais pro fun da men te essa ma té -
ria. É tam bém esse o an se io das en ti da des sin di ca is.
Qu a is quer me ca nis mos de fle xi bi li za ção das re la ções 
e das de fi ni ções de leis na re la ção en tre tra ba lha do -

res e em pre sá ri os pre ci sam le var em con ta o efe ti vo
grau de bar ga nha, o po der de ne go ci a ção exis ten te
por par te dos tra ba lha do res.

Des sa for ma, cabe ana li sar esse as sun to com
mu i to mais aten ção, e a re ti ra da da ur gên cia vai pos-
si bi li tar isso.

Assim, Sr. Pre si den te, so li ci to seja trans cri to o ofí-
cio en vi a do pelo Pre si den te João Anto nio Fe lí cio ao Lí-
der do Go ver no no Se na do Fe de ral, Se na dor Artur da
Tá vo la, para que cons te dos Ana is da Casa a so li ci ta -
ção da CUT. Os De pu ta dos Pa u lo Paim, Mar ce lo Déda
e ou tros es tão aqui para tes te mu nhar o ato do Po der
Exe cu ti vo de re ti ra da da ur gên cia da ma té ria.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
de fe re a so li ci ta ção de V. Exª.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no,
na qua li da de de Lí der do PFL.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí-
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, eu gos ta ria, ini ci al men te, de lou var a
ação do Lí der do Go ver no, Se na dor Artur da Tá vo la,
que, de for ma tem pes ti va, so li ci ta a re ti ra da da ur gên -
cia da tra mi ta ção da ma té ria que tra ta da fle xi bi li za -
ção da CLT. Tra ta-se de ma té ria con tro ver ti da, que, no
meu en ten der, me re ce um de ba te mais pro fun do. A
su pres são de in ters tí ci os para apre ci a ção des sa ma-
té ria po de ria ge rar dú vi das no Ple ná rio e na opi nião
pú bli ca, que po de ria in ter pre tar a pos tu ra do Se na do
como, no mí ni mo, pre ci pi ta da.

Pen so, por tan to, que a ini ci a ti va do Se na dor
Artur da Tá vo la, em nome do Go ver no, é elo giá vel e
tem o nos so in te i ro ”de acor do“. Acre di to que es ta mos 
nes te mo men to fa zen do o que mais se re co men da.

Qu an to à po si ção que o Lí der do Go ver no so li ci -
ta seja de cla ra da, por par te dos Lí de res, com re la ção
à tra mi ta ção de ma té ri as, devo di zer que a po si ção do
PFL, que é de de sa li nha men to, de in de pen dên cia,
não sig ni fi ca uma po si ção de con fron to com os as-
sun tos de in te res ses do País. Nun ca o foi e não vai
ser. Esta re mos sem pre pron tos a co la bo rar com o in-
te res se na ci o nal, com ma té ri as em que se so mam o
in te res se na ci o nal e o in te res se do Go ver no.

Com re la ção à ques tão da CPMF, ma té ria já vo-
ta da de for ma fa vo rá vel pela Ban ca da do Par ti do, na
Câ ma ra, em dois tur nos, o PFL, no Se na do, tem uma
po si ção ado ta da, pro du to de de ci são da Exe cu ti va
Na ci o nal, no sen ti do de vo tar fa vo ra vel men te, mas
tam bém de abrir pra zos para que a ma té ria seja igual-
men te, a exem plo da fle xi bi li za ção da CLT, de ba ti da
com a pro fun di da de de vi da, como foi fe i to em to das
as ve zes em que a pror ro ga ção da CPMF es te ve em
pa u ta. Nun ca se de ba teu a ques tão da pror ro ga ção
da CPMF com dis pen sa de in ters tí cio.

A po si ção do PFL, por tan to, é que se de ba ta
essa ma té ria de for ma se me lhan te à que foi an te ri or -
men te dis cu ti da, para que a ma té ria seja lida como
veio da Câ ma ra e, no Se na do, seja dis tri bu í da à CCJ,
para que seja aber to pra zo a fim de que emen das pos-
sam ser apre sen ta das e para que se de ba ta o as sun to
e se vote. O PFL não se fur ta rá a mais uma vez re fe -
ren dar a im plan ta ção ou a pror ro ga ção de im pos to
que, em bo ra an ti pá ti co, é im por tan te para o equi lí brio
das con tas pú bli cas, para o equi lí brio fis cal, para a
ma nu ten ção da taxa de ju ros, para a ma nu ten ção das
ta xas de in fla ção, que, em úl ti ma aná li se, sig ni fi cam a
re to ma da do ní vel de em pre go que faz par te da for-
mu la ção pro gra má ti ca do Par ti do da Fren te Li be ral.

É esta, por tan to, Sr. Pre si den te, Srªe Srs. Se na -
do res, a po si ção do PFL com re la ção à ma té ria sus ci -
ta da pelo Lí der do Go ver no: a sus ta ção da ur gên cia
para a CLT e a tra mi ta ção de ma té ri as, en tre as qua is
está a ques tão da pror ro ga ção da CPMF.

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) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des, uma vez
que é o Re la tor da ma té ria.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, que ro ape nas pa ra be ni zar o
Se na dor Artur da Tá vo la, que, em nome do Go ver -
no, re ti rou a ur gên cia da ma té ria que pre ten de dar
nova re da ção ao art. 618 da CLT. Sem pre de fen di
que esse é um as sun to po lê mi co, que me re ce uma
am pla dis cus são com a so ci e da de e que, por tan to,
não de ve ria ser dis cu ti do em re gi me de ur gên cia.

Qu e ro ape nas fa zer esse re gis tro, que vem ao
en con tro de um pen sa men to meu, no sen ti do de que
de ve mos es go tar, no âm bi to do Se na do Fe de ral, a
dis cus são des sa ma té ria, com vis tas a cons tru ir um
ca mi nho que pos sa ver da de i ra men te le var à mo der ni -
da de da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, sem que
isso sig ni fi que a re ti ra da de di re i tos cons ti tu ci o na is
ga ran ti dos aos tra ba lha do res.

É pre ci so, por tan to, uma am pla dis cus são.
Pa ra be ni zo o Go ver no por essa ati tu de e o faço

na pes soa do Se na dor Artur da Tá vo la.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 129, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 175, in ci so IV, do Re gi men to

Inter no, re que i ro in ver são da Ordem do Dia, a fim de
que a ma té ria cons tan te do item nº 4 seja sub me ti da
ao Ple ná rio em 2º lu gar.

Sala das Ses sões, 2 de abril de 2002. – Ro nal -
do Cu nha Lima.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do

Re gi men to Inter no, nos ter mos
do Re que ri men to nº 50, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 152, de 2001 (nº
5.761/2001, na Casa de Ori gem), de ini ci a ti -
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que dis põe
so bre a cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral de
Cam pi na Gran de – UFCG, a par tir do des-
mem bra men to da Uni ver si da de Fe de ral da
Pa ra í ba – UFPB, e dá ou tras pro vi dên ci as,
ten do

(De pen den do da le i tu ra do Pa re cer 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 da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do 
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quo rum.

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, cujo Re la tor é o ilus tre
Se na dor Luiz Otá vio, 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 198, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 152, de 2001 (nº 5.761, de
2001, na ori gem), que dis põe so bre a cri-
a ção da Uni ver si da de Fe de ral de Cam pi -
na Gran de – UFCG, a par tir do des mem -
bra men to da Uni ver si da de Fe de ral da Pa-
ra í ba – UFPB, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

Vem ao exa me do Se na do Fe de ral o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 152, de 2001 (nº 5.761, de 2001, na
ori gem), de au to ria do Po der Exe cu ti vo, que dis põe
so bre a cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral de Cam pi na
Gran de – UFCG, a par tir do des mem bra men to da
Uni ver si da de Fe de ral da Pa ra í ba – UFPB, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O pro je to cria a Uni ver si da de Fe de ral de Cam pi -
na Gran de – UFCG, com na tu re za ju rí di ca au tár qui ca
e com sede e foro na ci da de de Cam pi na Gran de,
Esta do da Pa ra í ba, por des mem bra men to da Uni ver -

si da de Fe de ral da Pa ra í ba – UFPB, ins ti tu í da na for-
ma da Lei Esta du al nº 1.366, de 2 de de zem bro de
1955, e fe de ra li za da nos ter mos da Lei nº 3.835, de
13 de de zem bro de 1960, com o ob je ti vo mi nis trar en-
si no su pe ri or, de sen vol ver a pes qui sa nas di ver sas
áre as do co nhe ci men to e pro mo ver a ex ten são uni-
ver si tá ria.

Após o des mem bra men to, a UFPB man te rá sua
de no mi na ção, bem como na tu re za ju rí di ca au tár qui ca 
e sede e foro no Mu ni cí pio de João Pes soa, Esta do da
Pa ra í ba.

A pro po si ção trans fe re à nova au tar quia, sem
so lu ção de con ti nu i da de, in de pen den te de qual quer
for ma li da de, as uni da des e res pec ti vos cur sos, de to-
dos os ní ve is, atu al men te in te gran tes dos cam pi de
Cam pi na Gran de (cam pus II), Pa tos, Sou sa e Ca ja ze -
i ras, pas san do os alu nos re gu lar men te ma tri cu la dos
nos cur sos trans fe ri dos a in te grar o cor po dis cen te da
UFCG, in de pen den te men te de adap ta ção ou qual-
quer ou tra exi gên cia for mal.

São, tam bém, re dis tri bu í dos para a UFCG to dos 
os car gos, ocu pa dos e va gos, per ten cen tes aos Qu a -
dro de Pes so al da UFPB, que, na data de pu bli ca ção
des ta Lei, es te jam lo ta dos nos cam pi aci ma re fe ri dos, 
fi can do cri a dos os car gos de Re i tor e Vice-Re i tor da
nova Uni ver si da de e au to ri za do o Mi nis tro de Esta do
da Edu ca ção a pro vi den ci ar o re ma ne ja men to dos
Car gos de Di re ção – CD e Fun ções Gra ti fi ca das – FG
en tre a UFPB, o Mi nis té rio da Edu ca ção e a UFCG,
do modo a com por as res pec ti vas es tru tu ras re gi men -
ta is.

Além dis so, a pro pos ta de fi ne o pa tri mô nio e os
re cur sos fi nan ce i ros da en ti da de que se ins ti tui, au to -
ri zan do o Po der Exe cu ti vo a pra ti car os atos ne ces sá -
ri os à ins ta la ção da nova uni ver si da de.

Apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos, vem a
pro po si ção ao exa me des ta Casa, onde não re ce beu
emen das.

E o re la tó rio.

II – Aná li se

Cabe a esta Co mis são ana li sar a pro po si ção no
to can te à sua cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi -
men ta li da de, bem como so bre os seus as pec tos de
mé ri to en vol ven do a or ga ni za ção ad mi nis tra ti va da
União, com pe tin do à Co mis são de Edu ca ção exa mi -
nar a ma té ria do pon to de vis ta subs tan ti vo.

A pro po si ção aten de ao pres su pos to de cons ti -
tu ci o na li da de for mal, ten do em vis ta tra tar de ma té ria
que deve ser dis ci pli na da em lei or di ná ria, de ini ci a ti -
va pri va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, na for ma do
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que dis põem as alí ne as a e e do in ci so II do § 1º do
art. 61 da Cons ti tu i ção. Igual men te, do pon to de vis ta
ma te ri al, não há qual quer re pa ro a fa zer.

Ade ma is, o pro je to não apre sen ta ví ci os de ju ri -
di ci da de e re gi men ta li da de e vem va za do em boa téc-
ni ca le gis la ti va.

Além dis so, a cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral
de Cam pi na Gran de, me di an te des mem bra men to de
au tar quia uni ver si tá ria já exis ten te não car re ga ma i o -
res con se qüên ci as do pon to de vis ta ex clu si va men te
da or ga ni za ção ad mi nis tra ti va da União. A nova en ti -
da de man tém a mes ma na tu re za ju rí di ca da que lhe
deu ori gem e não há al te ra ção da si tu a ção fun ci o nal
de seus ser vi do res. A mo di fi ca ção não im pli ca, se-
quer, au men to de des pe sa que me re ça con si de ra ção. 
Tra ta-se, efe ti va men te, de ma té ria que, além de as-
pec tos li ga dos ao tema da edu ca ção, es sen ci al men -
te, en vol ve ques tões vin cu la das ao ju í zo de con ve -
niên cia e opor tu ni da de do Po der Exe cu ti vo.

III – 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 gi men ta li da de do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 152, de 2001, bem como pela sua apro va -
ção no to can te ao as pec to de com pe tên cia des ta Co-
mis são.

Sala da Co mis são, 6 de mar ço e 2002. – Luiz
Otá vio, Re la tor. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2001

Sala da Re u niões, 6 de mar ço de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la tor –
Anto nio Car los Jú ni or – José Agri pi no – Fran ce li -
no Pe re i ra – João Alber to – Osmar Dias – Amir
Lan do – Se bas tião Ro cha – Ro meu Tuma – Bel lo
Par ga – José Edu ar do Du tra – Jef fer son Pé res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re la tó -
rio é fa vo rá vel.

Có pi as do pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção 
Jus ti ça e Ci da da nia e do re la tó rio apre sen ta do em
subs ti tu i ção à Co mis são de Edu ca ção en con tram-se
à dis po si ção de toda a Casa, nas ban ca das das Srªs
e dos Srs. Se na do res.

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.

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.)

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (Blo co/PSDB
– PB) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para dis-
cu tir, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro nal do Cu nha
Lima.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (Blo co/PSDB
– PB. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre-
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a cri a ção da Uni ver si -
da de de Cam pi na Gran de é uma luta de 20 anos que
es pe ro seja co ro a da hoje, com a ma ni fes ta ção des te
Ple ná rio, a exem plo do que acon te ceu na Câ ma ra
dos De pu ta dos, onde foi apro va da por una ni mi da de,
e na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
des ta Casa, onde foi Re la tor o Se na dor Luiz Otá vio.

Faço um ape lo aos meus Co le gas, para que
pos sa mos co ro ar de êxi to uma luta de 20 anos em fa-
vor da uni ver si da de da mi nha ci da de. Agra de ço de
co ra ção a to dos pelo apo io à cri a ção da Uni ver si da de
Fe de ral de Cam pi na Gran de.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
en ca mi nho fa vo ra vel men te a esse pro je to, lou van do o
es for ço e o tra ba lho do Se na dor Ro nal do Cu nha
Lima, que, ao atu ar para que se vi a bi li ze ple i to tão im-
por tan te para a Pa ra í ba, sem dú vi da al gu ma está
dan do um pas so a mais para for ta le cer o de sen vol vi -
men to da que le gran de Esta do. 

Qu e ro pa ra be ni zar o no bre Se na dor por essa
con quis ta para o seu Esta do, re gis tran do que nós, do
PSDB e da Li de ran ça do Go ver no, so mos fa vo rá ve is
à apro va ção do pro je to.

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

Em vo ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 152,
de 2001.

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

Apro va do.
A ma té ria vai à san ção.

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

PARECER Nº 199, DE 2002

De Ple ná rio, em subs ti tu i ção à Co-
mis são de Edu ca ção, so bre o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 152, de 2001 (PL nº
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5.761, de 2001, na ori gem), que “dis põe
so bre a cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral
de – Cam pi na Gran de – UFCG, a par tir do
des mem bra men to da Uni ver si da de Fe de -
ral da Pa ra í ba – UFPB, e dá ou tras pro vi -
dên ci as”.

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

I – Re la tó rio

Em re gi me de ur gên cia nos ter mos do Re que ri -
men to nº 50, de 2002, a pro pos ta vem ao Ple ná rio do
Se na do para apre ci a ção.

O Pro je to de Lei da Câ ma ra (PLC) nº 152, de
2001, de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo, visa cri ar a
Uni ver si da de Fe de ral de Cam pi na Gran de (UFCG),
por des mem bra men to da Uni ver si da de Fe de ral da
Pa ra í ba (UFPB).

De acor do com essa pro pos ta, a UFCG, au tar -
quia vin cu la da ao Mi nis té rio da Edu ca ção (MEC),
com sede e foro em Cam pi na Gran de, des ti na-se à
ofer ta de en si no su pe ri or, ao de sen vol vi men to da
pes qui sa e à pro mo ção da ex ten são uni ver si tá ria.

Após o des mem bra men to, a UFPB man te rá sua
de no mi na ção, bem como a na tu re za ju rí di ca au tár -
qui ca e sede e foro no Mu ni cí pio de João Pes soa,
Esta do da Pa ra í ba.

O PLC de ter mi na ain da que, até a apro va ção
dos no vos es ta tu tos, a UFCG e a UFPB se rão re gi das 
pelo es ta tu to vi gen te da Uni ver si da de Fe de ral da Pa-
ra í ba, no que cou ber, e pela le gis la ção fe de ral per ti -
nen te.

A pro po si ção trans fe re à nova ins ti tu i ção, sem
so lu ção de con ti nu i da de e in de pen den te de qual quer
for ma li da de, as uni da des e res pec ti vos cur sos, de to-
dos os ní ve is, atu al men te in te gran tes dos cam pi de
Cam pi na Gran de (cam pus II), Pa tos, Sou za e Ca ja ze -
i ras.

Fi cam, tam bém, re dis tri bu í dos para a UFCG to-
dos os car gos, ocu pa dos e va gos, per ten cen tes ao
Qu a dro de Pes so al da UFPB, que, na data de pu bli ca -
ção des ta lei, es te jam lo ta dos nos cam pi men ci o na -
dos aci ma.

Além dis so, o PLC cria os car gos de Re i tor e
Vice-Re i tor da UFCG e es ti pu la que o Mi nis tro de
Esta do da Edu ca ção pro vi den ci a rá o re ma ne ja men to
dos car gos de di re ção e fun ções gra ti fi ca das en tre a
UFPB, o MEC e a UFCG.

Adi ci o nal men te, o PLC de fi ne o pa tri mô nio e os
re cur sos fi nan ce i ros da au tar quia que ins ti tui e au to ri -
za o Po der Exe cu ti vo a pra ti car os atos ne ces sá ri os à
im plan ta ção da nova uni ver si da de.

Por fim, fica es ta be le ci do que “as ins ti tu i ções re-
sul tan tes da edi ção da pre sen te lei, no pra zo de cen to 
e oi ten ta dias, con ta do da sua pu bli ca ção, en ca mi -
nha rão suas pro pos tas es ta tu tá ri as ao MEC para
apro va ção pe las ins tân ci as com pe ten tes”.

Enten de o au tor da pro po si ção que o cam pus de
Cam pi na Gran de, for ma do pe los Cen tros de Ciên ci as 
Tec no ló gi cas, de Hu ma ni da des e de Ciên ci as Bi o ló gi -
cas e da Sa ú de, pres ta ser vi ços re le van tes à co mu ni -
da de e re ú ne con di ções su fi ci en tes para fun ci o nar de
modo au tô no mo.

Apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos o Pro je to
nº152, de 2001, veio a esta Casa re vi so ra, onde re ce -
beu pa re cer fa vo rá vel da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

II – Aná li se

Na Expo si ção de Mo ti vos dos Mi nis tros de Esta-
do da Edu ca ção e do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão, as au to ri da des com pe ten tes afir mam que o
cam pus de Cam pi na Gran de en con tra-se em con di -
ções para se trans for mar em uni ver si da de au tô no ma
e acres cen tam que tal en ten di men to está res pal da do
em “am plo con sen so, tan to na co mu ni da de uni ver si -
tá ria quan to en tre as for ças re pre sen ta ti vas da so ci e -
da de pa ra i ba na”.

Da mes ma for ma, o re la tor de sig na do pela
Mesa da Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à
Co mis são de Edu ca ção, Cul tu ra e Des por to, ar gu -
men ta em seu pa re cer que a cri a ção da Uni ver si da de
Fe de ral de Cam pi na Gran de re sul ta de lon ga luta do
povo pa ra i ba no e cons ti tui as pi ra ção tan to do seu
como do cen te quan to da clas se po lí ti ca do Esta do.

Nes se con tex to, do pon to de vis ta es tri ta men te
edu ca ci o nal, não vis lum bra mos óbi ces na ini ci a ti va
do Po der Exe cu ti vo. Ao con trá rio, acre di ta mos que a
au to no mia po de rá agi li zar os pro ce di men tos ad mi nis -
tra ti vos da ins ti tu i ção e be ne fi ci ar os mais de seis mil
jo vens ma tri cu la dos em seus cur sos.

III – Voto

Em face do ex pos to, opi na mos pela apro va ção
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 152, de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re la tó -
rio é fa vo rá vel.

Có pi as do pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção 
Jus ti ça e Ci da da nia e do re la tó rio apre sen ta do em
subs ti tu i ção à Co mis são de Edu ca ção en con tram-se
à dis po si ção de toda a Casa, nas ban ca das das Srªs
e dos Srs. Se na do res.

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.
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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.)

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (Blo co/PSDB
– PB) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para dis-
cu tir, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro nal do Cu nha
Lima.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (Blo co/PSDB
– PB. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre-
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a cri a ção da Uni ver si -
da de de Cam pi na Gran de é uma luta de 20 anos que
es pe ro seja co ro a da hoje, com a ma ni fes ta ção des te
Ple ná rio, a exem plo do que acon te ceu na Câ ma ra
dos De pu ta dos, onde foi apro va da por una ni mi da de,
e na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
des ta Casa, onde foi Re la tor o Se na dor Luiz Otá vio.

Faço um ape lo aos meus Co le gas, para que
pos sa mos co ro ar de êxi to uma luta de 20 anos em fa-
vor da uni ver si da de da mi nha ci da de. Agra de ço de
co ra ção a to dos pelo apo io à cri a ção da Uni ver si da de
Fe de ral de Cam pi na Gran de.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
en ca mi nho fa vo ra vel men te a esse pro je to, lou van do o
es for ço e o tra ba lho do Se na dor Ro nal do Cu nha
Lima, que, ao atu ar para que se vi a bi li ze ple i to tão im-
por tan te para a Pa ra í ba, sem dú vi da al gu ma está
dan do um pas so a mais para for ta le cer o de sen vol vi -
men to da que le gran de Esta do. 

Qu e ro pa ra be ni zar o no bre Se na dor por essa
con quis ta para o seu Esta do, re gis tran do que nós, do
PSDB e da Li de ran ça do Go ver no, so mos fa vo rá ve is
à apro va ção do pro je to.

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

Em vo ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 152,
de 2001.

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

Apro va do.
A ma té ria vai à san ção.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 152, DE 2001

(Nº 5.761/2001, na Casa de ori gem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Dis põe so bre a cri a ção da Uni ver si -
da de Fe de ral de Cam pi na Gran de –
UFCG, a par tir do des mem bra men to da
Uni ver si da de Fe de ral da Pa ra í ba – FPB, 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 de

Cam pi na Gran de – UFCG por des mem bra men to da
Uni ver si da de Fe de ral da Pa ra í ba – UFPB, ins ti tu í da
na for ma da Lei Esta du al nº 1.366, de 2 de de zem bro
de 1955, e fe de ra li za da nos ter mos da Lei nº 3.835,
de 13 de de zem bro de 1960.

§ 1º A UFCG, com na tu re za ju rí di ca au tár qui ca,
vin cu la da ao Mi nis té rio da Edu ca ção, será ins ta la da
com sede e foro na ci da de de Cam pi na Gran de, Esta-
do da Pa ra í ba.

§ 2º Após o des mem bra men to men ci o na do no
ca put des te ar ti go, a UFPB man te rá sua de no mi na ção,
bem como na tu re za ju rí di ca au tár qui ca e sede e foro no
Mu ni cí pio de João Pes soa, Esta do da Pa ra í ba.

Art. 2º A UFCG terá por ob je ti vo mi nis trar en si no
su pe ri or, de sen vol ver a pes qui sa nas di ver sas áre as do
co nhe ci men to e pro mo ver a ex ten são uni ver si tá ria.

Art. 3º A es tru tu ra or ga ni za ci o nal e a for ma de
fun ci o na men to da UFCG, ob ser va do o prin cí pio

da in dis so ci a bi li da de en tre en si no, pes qui sa e ex ten -
são, se rão de fi ni dos nos ter mos des ta Lei, de seu
Esta tu to e das nor mas le ga is per ti nen tes.

§ 1º Até que seja apro va do seu Esta tu to, a
UFCG será re gi da pelo Esta tu to atu al da Uni ver si da -
de Fe de ral da Pa ra í ba, no que cou ber, e pela le gis la -
ção fe de ral.

§ 2º Enquan to não for apro va do o novo Esta tu to
da UFPB, re sul tan te do des mem bra men to, a mes ma
será re gi da pelo Esta tu to vi gen te na data de pu bli ca ção
des ta Lei, no que cou ber, e pela le gis la ção fe de ral.

Art. 4º Pas sam a in te grar a UFCG, sem so lu ção
de con ti nu i da de, in de pen den te de qual quer for ma li -
da de, as uni da des e res pec ti vos cur sos, de to dos os
ní ve is, atu al men te in te gran tes dos cam pi de Cam pi na 
Gran de (cam pus II) , Pa tos, Sou sa e Ca ja ze i ras.

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 a in te -
grar o cor po dis cen te da UFCG, in de pen den te men te
de adap ta ção ou qual quer ou tra exi gên cia for mal.
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Art. 5º Fi cam re dis tri bu í dos para a UFCG to dos
os car gos, ocu pa dos e va gos, per ten cen tes aos Qu a -
dro de Pes so al da UFPB, que, na data de pu bli ca ção
des ta Lei, es te jam lo ta dos nos cam pi re la ci o na dos no
art. 4º.

Art. 6º Fi cam cri a dos os car gos de Re i tor e Vice-
Re i tor da UFCG.

Pa rá gra fo úni co. O Mi nis tro de Esta do da Edu-
ca ção pro vi den ci a rá o re ma ne ja men to dos Car gos de
Di re ção – CD e Fun ções Gra ti fi ca das – FG en tre a
UFPB, o Mi nis té rio da Edu ca ção e a UFCG, do modo
a com por as res pec ti vas es tru tu ras re gi men ta is.

Art. 7º A ad mi nis tra ção su pe ri or da UFCG será
exer ci da, no âm bi to das res pec ti vas com pe tên ci as, a
se rem de fi ni das no Esta tu to e no Re gi men to-Ge ral,
pelo Re i tor e pelo Con se lho Uni ver si tá rio.

§ 1º A pre si dên cia do Con se lho Uni ver si tá rio
será exer ci da pelo Re i tor da UFCG.

§ 2º O Esta tu to da UFCG dis po rá 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 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.

Art. 8º O pa tri mô nio UFCG será cons ti tu í do:
I – pe los bens e di re i tos que atu al men te in te -

gram o pa tri mô nio da UFPB tom ba dos nos cam pi re-
la ci o na dos no art. 4º, os qua is fi cam au to ma ti ca men te 
trans fe ri dos, sem re ser vas ou con di ções, para a
UFCG;

II – pe los bens e di re i tos que a UFCG vier a ad-
qui rir ou in cor po rar;

III – pe las do a ções ou le ga dos que re ce ber; e
IV – por in cor po ra ções que re sul tem de ser vi ços 

re a li za dos pela UFCG.
§ 1º A trans mis são dos bens imó ve is enu me ra -

dos no in ci so I será pro ce di da por es cri tu ra após ava-
li a ção.

§ 2º Os bens e di re i tos da UFCG se rão uti li za -
dos ou apli ca dos ex clu si va men te para 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. 9º Os re cur sos fi nan ce i ros da UFCG se rão
pro ve ni en tes de:

I – do ta ções con sig na das no Orça men to Ge ral
da União, cré di tos es pe ci a is, cré di tos adi ci o na is e
trans fe rên ci as e re pas ses, que lhe fo rem con fe ri dos;

II – 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 cur sos pro ve ni en tes de con vê ni os, acor-
dos ou con tra tos ce le bra dos com en ti da des e or ga -
nis mos na ci o na is e in ter na ci o na is;

IV – re sul ta do de ope ra ções de cré di to e ju ros
ban cá ri os, nos ter mos da Lei;

V – re ce i tas even tu a is a tí tu lo de re tri bu i ção por
ser vi ços de qua is quer na tu re za pres ta dos a ter ce i ros; e

VI – sal do de exer cí ci os an te ri o res, ob ser va do o
dis pos to na le gis la ção es pe cí fi ca.

Art. 10. A im plan ta ção e o con se qüen te iní cio do
exer cí cio con tá bil e fis cal da UFCG, como au tar quia,
de ve rão co in ci dir com o pri me i ro dia útil do ano ci vil
sub se qüen te à pu bli ca ção des ta Lei.

Art. 11. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a:
I – trans fe rir sal dos or ça men tá ri os da UFPB

para a UFCG, ob ser va das as mes mas ati vi da des,
pro je tos e ope ra ções es pe ci a is, com res pec ti vas ca-
te go ri as eco nô mi cas e gru pos de des pe sas pre vis tos
na lei or ça men tá ria; e

II – pra ti car os de ma is atos ne ces sá ri as à efe ti -
va ção do dis pos to nes ta Lei.

Pa rá gra fo úni co. Enquan to não for efe ti va da a
trans fe rên cia au to ri za da na for ma do in ci so I, cor re rão 
à con ta dos re cur sos cons tan tes no or ça men to da
União des ti na dos à UFPB as des pe sas de pes so al e
en car gos, cus te io e ca pi tal ne ces sá ri as ao fun ci o na -
men to da UFCG.

Art. 12. 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 UFCG, na for ma de
seu Esta tu to, os car gos de Re i tor e Vice-Re i tor se rão
pro vi dos, pro-tem po re, pelo Mi nis tro de Esta do da
Edu ca ção.

Art. 13. As ins ti tu i ções re sul tan tes da edi ção da
pre sen te Lei, no pra zo de cen to e oi ten ta dias, con ta -
do da sua pu bli ca ção, en ca mi nha rão suas pro pos tas
es ta tu tá ri as ao Mi nis té rio da Edu ca ção para apro va -
ção pe las ins tân ci as com pe ten tes.

Art. 14. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, 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 103, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 5, de 2002 (nº
2.309/2000, na Casa de ori gem), de ini ci a ti -
va do Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral
e dos Ter ri tó ri os, que ins ti tui Gra ti fi ca ção por
Exe cu ção de Man da dos para a car re i ra de
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Ana lis ta Ju di ciá rio, Ofi ci a is de Jus ti ça, Área
Ju di ciá ria, Espe ci a li da de Exe cu ção de Man-
da dos do Qu a dro de Pes so al do Tri bu nal de
Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 140, 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 Bel lo Par ga.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do 
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quo rum.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma-
té ria.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to em tur no úni co. 
(Pa u sa.)

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

Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e Srs. Se na do res que de se ja rem fa zer

uso da pa la vra para en ca mi nhar, po de rão fazê-lo
ago ra. (Pa u sa.)

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para
en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao ilus tre
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, Srªs e Srs. Se na do res, tra ta-se, na
ver da de, de cor ri gir uma in jus ti ça que sem pre se
per pe trou con tra os mem bros da Jus ti ça do Dis tri to
Fe de ral e dos Ter ri tó ri os, das car re i ras es pe cí fi cas
de Ana lis ta Ju di ciá rio, Ofi ci a is de Jus ti ça, Área Ju di -
ciá ria, Espe ci a li da de Exe cu ção de Man da dos do
Qu a dro de Pes so al do Tri bu nal de Jus ti ça. 

Por tan to, ao apro var essa pro pos ta, o Se na do
re pa ra uma in jus ti ça que se vi nha co me ten do con tra 
es ses ser ven tuá ri os da Jus ti ça. Po de mos afir mar,
Sr. Pre si den te, que so men te no Dis tri to Fe de ral e
nos Ter ri tó ri os bra si le i ros os ser ven tuá ri os não ti-
nham es sas gra ti fi ca ções. Tam bém não ha ve rá au-
men to de des pe sa, por que já exis te pre vi são or ça -
men tá ria para a apro va ção da ma té ria e, evi den te -
men te, para o pa ga men to dos fun ci o ná ri os aqui ci ta -
dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há
mais ora do res para en ca mi nhar a vo ta ção.

Em vo ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 5, de
2002.

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

Apro va do.
A ma té ria vai à san ção.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 5, DE 2002

(Nº 2.309/2000, Na Casa de Ori gem)
(De Ini ci a ti va do Tri bu nal de Jus ti ça

do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os)

Insti tui Gra ti fi ca ção por Exe cu ção
de Man da dos para a car re i ra de Ana lis ta
Ju di ciá rio, Ofi ci a is de Jus ti ça, Área Ju di -
ciá ria, Espe ci a li da de Exe cu ção de Man-
da dos do Qu a dro de Pes so al do Tri bu nal
de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri -
tó ri os.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í da Gra ti fi ca ção por Exe cu ção

de Man da dos, de vi da aos ser vi do res ocu pan tes do
car go de Ana lis ta Ju di ciá rio, Ofi ci a is de Jus ti ça, Área
Ju di ciá ria, Espe ci a li da de Exe cu ção de Man da dos, do
Qu a dro de Pes so al do Tri bu nal de Jus ti ça, do Dis tri to
Fe de ral e dos Ter ri tó ri os, pe las pe cu li a ri da des de cor -
ren tes da in te gral e ex clu si va de di ca ção às ati vi da des 
do car go e ris cos a que es tão su je i tos.

§ 1º O mon tan te da gra ti fi ca ção cor res pon de ao
va lor men sal atri bu í do à Fun ção Co mis si o na da –
Sím bo lo FC3, cons tan te do Ane xo VI da Lei nº 9.421,
de 24 de de zem bro de 1996.

§ 2º A gra ti fi ca ção não se in cor po ra à re mu ne ra -
ção, nem será com pu ta da ou acu mu la da para fins de
con ces são de acrés ci mo  ul te ri o res, sob o mes mo tí-
tu lo ou idên ti co fun da men to.

Art. 2º Ape nas os ser vi do res en quan to es ti ve -
rem em ati vi da de no efe ti vo cum pri men to de man-
da dos ju di ci a is no Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe-
de ral e Ter ri tó ri os fa rão jus à gra ti fi ca ção de que tra-
ta esta lei.

Art. 3º As des pe sas de cor ren tes da im ple men ta -
ção des ta lei cor rem à con ta das do ta ções con sig na -
das ao Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os no Orça men to da União.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 6, 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 61, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 6, de 2002, de au-
to ria do Se na dor Re nan Ca lhe i ros, que dis-
põe so bre as ele i ções ge ra is de 2002. (De-
pen den do de pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Amir Lan do).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quo rum.

Cha mo a aten ção dos Srs. Se na do res ao tem po
em que con vo co aque les que não se en con tram no
ple ná rio para que a ele ve nham, a fim de vo tar.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do, Re-
la tor de sig na do na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça 
e Ci da da nia, para pro fe rir pa re cer so bre a ma té ria.

PARECER Nº 200, DE 2002–PLEN

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. 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, vem ao ple ná rio o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 6, de 2002, que dis põe so bre
as ele i ções de 2002, de au to ria do ilus tre Se na dor
Re nan Ca lhe i ros.

O art. 1º da pro po si ção pre ce i tua, no seu ca put,
que às ele i ções ge ra is pre vis tas para o dia 6 de ou tu -
bro do cor ren te ano apli ca-se a Lei nº 9.504, de 30 de
se tem bro de 1997. Já o pa rá gra fo úni co do mes mo ar-
ti go pre vê que não se apli ca ao mes mo ple i to o § 1º do
art. 4º da Re so lu ção nº 20.993, do Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral.

Por seu tur no, o art. 2º da ini ci a ti va ora re la ta da
es ta be le ce que o de cre to le gis la ti vo ob je ti va do en tra
em vi gor na data da sua pu bli ca ção.

Na Jus ti fi ca ção, o no bre au tor da pro po si ção re-
cor da que o di plo ma le gal vi gen te que dis põe so bre a
re a li za ção de ele i ções é a Lei nº 9.504/97. E que, por
con se guin te, o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, TSE, ao
ino var so bre as co li ga ções par ti dá ri as, exor bi tou do
seu po der nor ma ti vo re gu la men tar.

Aden da, ade ma is, que qual quer ino va ção em
ma té ria ele i to ral pro ve ni en te de nor ma in fra cons ti tu -
ci o nal so men te po de rá vi go rar após um ano da sua vi-
gên cia, nos ter mos do art. 16 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Assim, con si de ran do que o in ci so XI do art. 49
da Car ta Mag na as se gu ra ao Con gres so Na ci o nal,
ex clu si va men te, ”ze lar pela pre ser va ção de sua com-
pe tên cia le gis la ti va em face da atri bu i ção nor ma ti va
dos ou tros po de res“, S. Exª o au tor pro põe a ime di a ta
apro va ção do pre sen te Pro je to de De cre to Le gis la ti -
vo, re i te ran do a vi gên cia da Lei 9.504/97 e afas tan do
a apli ca ção, para o ple i to de 2002, do § 1º do art. 4º da
Re so lu ção nº 20.993/2002, do Tri bu nal Su pe ri or Ele i -
to ral, por in tro du zir ino va ção nor ma ti va da com pe tên -
cia do Po der Le gis la ti vo.

Por fim, o Se na dor Re nan Ca lhe i ro faz, ain da,
re fe rên cia a seu pro nun ci a men to nes ta Casa em que
as se ve ra que o mo de lo res tri ti vo de co li ga ções apro-
va do pelo TSE está em to tal des com pas so com o art.
6º da Lei nº 9.504/97 e não se har mo ni za com a li ber -
da de da for ma ção de co li ga ções pre co ni za da na lei e
apli ca da em 1998.

Nes se pro nun ci a men to, en con tra-se, ade ma is,
a pon de ra ção de que, na ver da de, o §1º do art.4º da
Re so lu ção da Cor te Ele i to ral re vo ga o art. 4º da Lei nº
9.504/97, quan do ja ma is po de ria fazê-lo.

Re cor da ain da o Se na dor Re nan Ca lhe i ros que
se ins ta lou a in se gu ran ça ju rí di ca em sede ele i to ral,
quan do a in ten ção da Lei nº 9.504 foi exa ta men te de
aca bar com os ca su ís mos nes sa ma té ria. 

Lem bra tam bém que a atri bu i ção de re gu la men -
tar a lei não pode im pli car ino va ção da le gis la ção.

Por fim, ao fa lar so bre di ver sas pro pos tas para
so lu ci o nar a ile ga li da de evo ca da, con clui no sen ti do
de que o de cre to le gis la ti vo é uma das so lu ções pos-
sí ve is den tro do sis te ma de fre i os e con tra pe sos pre-
vis tos na Cons ti tu i ção Fe de ral.

Re gis tre-se que o pre sen te pro je to se en con tra
tra mi tan do em re gi me de ur gên cia.

Sr. Pre si den te, é o re la tó rio.
Sr. Pre si den te, para ace le rar a apre ci a ção da

ma té ria, pas so a fa zer um bre ve re su mo da qui lo que
cons ti tui o cer ne do nos so pa re cer, in clu si ve agre gan -
do al gu mas opi niões re ce bi das pos te ri or men te a sua
ela bo ra ção.

O que im por ta, Sr. Pre si den te, é di zer que o §1º,
so bre tu do do art. 4º da Re so lu ção nº 20.993/02, ino va 
subs tan ci al men te no pro ces so ele i to ral. E o faz con-
tra ri an do as dis po si ções vi gen tes; ino va no pe río do
in fe ri or a um ano a que alu de o art. 16 da Cons ti tu i ção
Fe de ral. Ao fazê-lo, usur pa o Po der Ju di ciá rio da com-
pe tên cia le gis la ti va ex clu si va men te con fe ri da ao Con-
gres so Na ci o nal. Em sua com pe tên cia re gu la men tar
nor ma ti va, o TSE de tém po de res de es ta be le cer nor-
mas para ge rir e ad mi nis trar as ele i ções. Mas não
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para cri ar di re i to novo. Não para in tro du zir dis po si -
ções que mo di fi quem subs tan ci al men te o pro ces so
le gis la ti vo.

E as sim agiu, de ma ne i ra in ques ti o ná vel. Inclu-
si ve di zia o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re-
pú bli ca que se ini ci a va a re for ma ele i to ral com essa
de ci são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. Se tal ocor ria,
vale di zer que se ini ci a va uma mo di fi ca ção, uma pro-
fun da al te ra ção no pro ces so que toma o nome de re-
for ma. Se é re for ma, mo di fi ca. Se mo di fi ca, exor bi ta.
Se exor bi ta, cabe a esta Casa, Sr. Pre si den te, ze lar
pela com pe tên cia que lhe é pró pria con tra a in va são
de ou tros Po de res. Não há dú vi das, não há como ne-
gar a mo di fi ca ção brus ca e ra di cal que per tur bou o
pro ces so ele i to ral. Não há dú vi das de que quan do o
Cons ti tu in te es ta be le ceu, no art. 16, nor ma que visa
evi tar mo di fi ca ções de úl ti ma hora, ou seja, no pe río -
do de me nos de um ano an tes do ple i to, quis ele pre-
ser var a es ta bi li da de do pro ces so ele i to ral, quis ele
as se gu rar a nor ma li da de sem ino va ções, sem ca su -
ís mos, que po dem, mu i tas ve zes, pre ju di car ou fa vo -
re cer um ou ou tro con cor ren te.

É nes se sen ti do que o meu pa re cer se en ca mi -
nha. Não dis cu to o mé ri to das mo di fi ca ções in tro du zi -
das, mas ape nas a tem pes ti vi da de de las; dis cu to
ape nas, Sr. Pre si den te, se esse era o mo men to apro-
pri a do de se re a li zar mo di fi ca ções no pro ces so.
Como po der a quem é con fe ri da a ca pa ci da de, a com-
pe tên cia de in ter pre tar a lei, como in ter pre ta ção da
lei, o ato do Po der Ju di ciá rio se ria in tan gí vel, mas, na
me di da em que ele edi ta nor mas, que ele edi fi ca dis-
po si ções nor ma ti vas, nes ta hora, ele in va de, sim, a
com pe tên cia, por que ul tra pas sa a sua ca pa ci da de re-
gu la men tar. A com pe tên cia de re gu la men tar não
pode cri ar di re i to novo, mas sim deve se in se rir, deve
se res trin gir a dis po si ções in tra le gis, e não fora da lei.

E é nes se sen ti do o meu pa re cer, Sr. Pre si den -
te, so bre tu do em nome de es ta be le cer a se gu ran ça
ju rí di ca, de es ta be le cer aqui lo que é o fim úl ti mo do di-
re i to: dar con sis tên cia e so bre tu do es ta bi li da de as re-
la ções ju rí di cas.

O Di re i to foi fe i to para re ger a vida de re la ção e,
como tal, visa cri ar essa es ta bi li da de das re la ções,
para sa ber, in clu si ve den tro do con tex to que a nor ma
visa as se gu rar, não ape nas o di re i to lí qui do e cer to,
não ape nas a efi ciên cia da co i sa jul ga da, mas tam-
bém o di re i to ad qui ri do.

Ora, Sr. Pre si den te, as ino va ções tra zi das pelo
egré gio Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral nes te mo men to,
sete me ses an tes das ele i ções, soa como gra ve
agres são ao Tex to Cons ti tu ci o nal, es cul pi do no art. 16
da Mag na Car ta. Por ou tro lado, se le ci o na mos aqui

al guns tó pi cos dos pa re ce res que nos fo ram ofe re ci -
dos, por ini ci a ti va da Pre si dên cia des ta Casa, de ju ris -
tas que re al men te tra zem à co la ção ar gu men tos só li -
dos e subs tan ci o sos que apon tam e dão se gu ran ça
no sen ti do da apro va ção do de cre to le gis la ti vo.

Em pri me i ro lu gar, afir mo que a ino va ção in tro -
du zi da pelo art. 49, XI, da Cons ti tu i ção, é sa u da da de
ma ne i ra sa lu tar, como este veto le gis la ti vo, este veto
que im pe de, que exor bi ta, que in va de a com pe tên cia
ex clu si va do Con gres so. Só o Con gres so le gis la,
como afir ma va Rui. E é exa ta men te nes se sen ti do
que este Con gres so não pode fi car iner me, não pode
fi car em uma si tu a ção pa cí fi ca e, so bre tu do, ge nu fle -
xa no sen ti do de ace i tar in va sões im pró pri as, que
agri dem, aci ma de tudo, a com pe tên cia le gis la ti va
con gres su al. Em cer ta cir cuns tân cia, o si lên cio é re al -
men te cri me, como já afir ma va o gran de pen sa dor es-
pa nhol Una mu no.

Sr. Pre si den te, tra go à co la ção e faço a le i tu ra
de al guns tre chos do pa re cer da que le que foi fes te ja -
do nes ta Casa como um dos ma i o res tri bu nos e ju ris -
tas e que foi tam bém Mi nis tro do Su pre mo, Pa u lo
Bros sard, meu an ti go pro fes sor na Fa cul da de de Di-
re i to de Por to Ale gre, a quem nes te mo men to sin-
to-me na obri ga ção de ren der uma ho me na gem.
Embo ra não te nha sido um alu no que apren deu suas
li ções, pude ou vir a sa be do ria da que le que é re al -
men te um dos co ri fe us do Di re i to Cons ti tu ci o nal pá-
trio.

Fa la va ele, ao art. 16 da Cons ti tu i ção nes se tó pi -
co, Item 28 do pa re cer: A nor ma in ser ta no § 1º do art
4º da Instru ção ex pe di da pela Re so lu ção nº 20.993
im por ta em ine gá vel no vi da de. Não era as sim, pas-
sou a ser as sim. Esse en ten di men to é de ago ra, é de
2002. O que an tes era per mi ti do, nos ter mos do art. 6º
da Lei nº 9.504/97 e do § 2º do art. 7º da mes ma lei,
pas sou a ser ve da do. A ins tru ção que in tro du ziu é da-
ta da de 26 de fe ve re i ro de 2002 e só pu bli ca da em 12
de mar ço de 2002, quan do en tão en trou em vi gor. A
dic ção le gal é am pla, e aqui a lei fun ci o na como to das
as dis po si ções que não têm ca rá ter es tri ta men te for-
mal de lei, mas tudo aqui lo que po de mos cha mar de
pro ces so le gis la ti vo. O emi nen te ex-Mi nis tro do Su-
pre mo Tri bu nal Fe de ral Pa u lo Bros sard as se ve ra, ci-
tan do ex pres sa men te o art. 16 da Cons ti tu i ção:

Art. 16. A lei que al te rar o pro ces so
ele i to ral en tra rá em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção, não se apli can do à ele i ção que
ocor ra até 1 (um) ano da data de sua vi gên -
cia.
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Ora, a for ti o ri, o que a lei não pode não po dem
as ins tru ções do ilus tre Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral.
Re pi to, Srªs e Srs. Se na do res: o que a lei não pode, a
for ti o ri, não po dem as ins tru ções do ilus tre TSE.

E mais adi an te, Sr. Pre si den te, fa lan do da exor-
bi tân cia ma ni fes ta, as sim se ex pres sa aque le que
apren de mos a cul tu ar nos ban cos da es co la, so bre tu -
do na tri bu na do Se na do bra si le i ro por que foi o gran-
de pe des tal da re sis tên cia de mo crá ti ca no País con-
tra o re gi me au to ri tá rio. Pa re ce-me fora de dú vi da es-
tar do cu men tal men te ca rac te ri za da a in ser ção de
nor ma nova na dis ci pli na do pro ces so ele i to ral.

A Instru ção nº 55 da Re so lu ção nº 20.993, se
vá li da, re vi go ra ria pre ce i tos le ga is ex pres sos, como
se fos se lei, por que só lei al te ra ou re vo ga lei. Ora, ao
TSE não cabe le gis lar, em bo ra lhe ca i ba, por dis po si -
ção le gal, não cons ti tu ci o nal, re gu la men tar a Lei Ele i -
to ral e cu i dar da sua leal exe cu ção me di an te a ex pe di -
ção de ins tru ções. Não di ria exis tir equi va lên cia en tre
o re gu la men to ex pe di do pelo Pre si den te da Re pú bli -
ca e as ins tru ções de res pon sa bi li da de do TSE, mas
a se me lhan ça é cla ra. Ambas se si tu am no mes mo
pla no sob lei, de ba i xo da lei, do ta das de po der nor ma -
ti vo sem se rem leis.

Por fim, Sr. Pre si den te, vale a pena re co lher o
en si na men to que re pu ta mos im por tan te para o des-
lin de da ma té ria, in sig ne ino va ção cons ti tu ci o nal: item
36 do pa re cer. Até a Cons ti tu i ção, con fli to des sa na tu -
re za só se re sol via, em cer ta me di da, por via ju di ci al.
Exa ta men te por isso, e ten do em vis ta ve lhas prá ti cas 
abu si vas, a Lei Su pre ma in se riu na com pe tên cia do
Con gres so Na ci o nal – com pe tên cia ex clu si va,
diga-se de pas sa gem – re le van tes atri bu i ções, ine xis -
ten tes até en tão para a so lu ção pron ta de pos sí ve is
ano ma li as pra ti ca das pe los ou tros Po de res, Exe cu ti -
vo e Ju di ciá rio. Assim, pelo in ci so V do art. 49, com pe -
te ex clu si va men te ao Con gres so Na ci o nal:

… sus tar os atos nor ma ti vos do Po der
Exe cu ti vo que exor bi tem do Po der re gu la -
men tar ou dos li mi tes de de le ga ção le gis la ti -
va.

Em se gui da: ”Tra ta-se de atri bu i ção ino va do ra
da Cons ti tu i ção en de re ça da a ex ces sos que ve nham
a ser pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo“. Mas a Cons ti -
tu i ção foi além. No mes mo ar ti go, in ci so XI, o dis po si -
ti vo an te ri or é com ple ta do com este:

...ze lar pela pre ser va ção de sua com-
pe tên cia le gis la ti va em face da atri bu i ção
nor ma ti va dos ou tros Po de res.

Se a Cons ti tu i ção or de nou, digo eu, que o Con-
gres so zele pela pre ser va ção de sua com pe tên cia le-
gis la ti va. Essa dis po si ção não po de ria ser uma dis po -
si ção vã, ine fi ci en te, ine fi caz. Com bi nan do e in ter pre -
tan do os dois in ci sos, o V e o XI, te re mos uma com-
ple men ta ção, e a dis po si ção do art. 49, in ci so XI, pas-
sa a ter apli ca ção, pas sa a ter um ins tru men to de
ação por par te do Con gres so Na ci o nal, que é o de-
cre to le gis la ti vo.

Sr. Pre si den te, eu po de ria tra zer al gu mas pas-
sa gens e vou fazê-lo de ma ne i ra mais su cin ta por que
sin to que esta Casa nes te mo men to de se ja vo tar. Não
há mais o que ou vir, mas so bre tu do de ci dir.

Ex-Mi nis tro da Jus ti ça, ad vo ga do de es col que
tem de mons tra do a todo o País o seu co nhe ci men to
ju rí di co e en can ta do a to dos os que fre qüen tam as le-
tras ju rí di cas, o ad vo ga do Sa u lo Ra mos afir ma:

In casu“, como ano ta o Pro fes sor Bra-
sí lio Sal lum Jr. so bre a ma té ria em tese –
exa ta men te so bre a edi ção do de cre to le gis -
la ti vo –, a ”in ter pre ta ção“ do que sig ni fi ca
”na ci o nal“ pelo TSE ”con tra ri ou de tal modo
o en ten di men to usu al so bre o as sun to e as
for mas cos tu me i ras de ar ti cu la ção par ti dá ria 
que pro du ziu uma nova lei. Tra ta-se de caso
tí pi co de ju di ci a li za ção da po lí ti ca, de in va -
são de âm bi to po lí ti co, pró prio do Le gis la ti -
vo, pelo Ju di ciá rio“.

Di an te de tal re a li da de ju rí di co-le gal
jus ti fi ca da se en con tra a apli ca ção do co-
man do cons ti tu ci o nal pre vis to no in ci so XI
do art. 49 da Cons ti tu i ção.

De no mi na-se na dou tri na ”veto le gis la -
ti vo“ o ato do Con gres so Na ci o nal que sus ta 
atos nor ma ti vos dos de ma is Po de res que
co li dam com a nor ma le gal. Isso por que,
con for me afir ma o Pro fes sor Pito Fer re i ra, ”o
Con gres so Na ci o nal tem com pe tên cia ex clu -
si va para ze lar pela pre ser va ção de sua au-
to no mia, de suas leis pe ran te as atri bu i ções
nor ma ti vas dos de ma is Po de res que, por in-
ter mé dio de de cre tos, re gi men tos, re so lu -
ções e de li be ra ções, pos sam in ter vir em sua
com pe tên cia.

Por fim, Sr. Pre si den te, pros si go ain da o es có -
lio de Sa u lo Ra mos.

Para o pro fes sor Cre tel la Jú ni or, a ”atri-
bu i ção nor ma ti va dos ou tros Po de res“ – Po-
der Ju di ciá rio e Po der Exe cu ti vo – ”per mi te o
exer cí cio, por eles, da mis são nor ma ti va“,
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ape nas, ”por ex ce ção“, sur gin do, as sim, no
exer cí cio de tal po der nor ma ti vo ”os re gu la -
men tos, os re gi men tos in ter nos, os es ta tu tos, 
as ins tru ções, as cir cu la res, ca ben do, en tão,
ao Con gres so Na ci o nal ze lar, pois isso é da
sua com pe tên cia ex clu si va, pela pre ser va ção 
de seu pa pel le gis la ti vo, li mi tan do ou res trin -
gin do qual quer exor bi tân cia nor ma ti va do Po-
der Ju di ciá rio e do Exe cu ti vo.“

O Con gres so Na ci o nal, ao exe cu tar a
com pe tên cia a ele de fe ri da no in ci so XI do
art. 49 da Cons ti tu i ção, nada mais faz do
que de fen der a fun ção pró pria, pre cí pua e
in de le gá vel de le gis lar. E exer ci ta tal com pe -
tên cia me di an te a edi ção do de cre to le gis la -
ti vo, pre vis to e in clu í do den tro do pro ces so
le gis la ti vo. Tra ta-se de ato de sua com pe tên -
cia ex clu si va, ten do como con te ú do as ma-
té ri as es ta tu í das no art. 49 da Cons ti tu i ção.
Se gun do Pon tes de Mi ran da, ”de cre tos le-
gis la ti vos são as leis que a Cons ti tu i ção não
exi ge uma re mes sa ao Pre si den te da Re pú -
bli ca para a san ção (pro mul ga ção ou veto).“

Por isso, Sr. Pre si den te, a con clu são é a de
que o De cre to Le gis la ti vo pode, sim, sus tar as exor-
bi tân ci as de ou tros Po de res, in clu si ve as do Po der
Ju di ciá rio. Por isso, Sr. Pre si den te, tra go ain da o en-
si na men to do in sig ne Pro fes sor Ives Gan dra da Sil-
va Mar tins, pro fes sor emé ri to da Uni ver si da de Mac-
ken zie, que tem sido um Advo ga do das ca u sas ma i -
o res des te País. A sua per ma nên cia cons tan te nos
tri bu na is lhe dá a atu a li da de e o co nhe ci men to do
que cons ti tui a es sên cia do en ten di men to das leis e
da Cons ti tu i ção.

Con clui, ele: ”nada obs tan te o in ci so V do art. 49
re fe rir-se es pe ci fi ca men te a me di das con tra o Po der
Exe cu ti vo, o in ci so V do art. 59 da mes ma Cons ti tu i -
ção está as sim re di gi do: 

‘O pro ces so le gis la ti vo com pre en de a ela bo ra -
ção de (...) VI – De cre tos le gis la ti vos’.

Infor ma que o pro ces so le gis la ti vo com por ta a
edi ção de de cre to le gis la ti vo, por in ter pre ta ção in te -
gra ti va do Tex to Cons ti tu ci o nal, se a de fe sa das atri-
bu i ções le gis la ti vas con tra o Po der Exe cu ti vo faz-se
por de cre to le gis la ti vo, que é per mi ti do pela lei su pre -
ma sem ma i o res ex pli ca ções do seu con te ú do, ao
con trá rio do que ocor re com os de ma is ve í cu los – a
emen da cons ti tu ci o nal, a me di da pro vi só ria, a lei
com ple men tar ou a lei de le ga da –, não há por que o
Con gres so não ado tá-lo para a mes ma fi na li da de de
de fe sa de suas atri bu i ções e, por de cor rên cia do re gi -
me de mo crá ti co, em re la ção ao Po der Ju di ciá rio.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
eu po de ria aqui ter. con ti nu a do ex clu si va men te na qui -
lo que já tem sido o cer ne das nos sas afir ma ções, que
tem sido ob je to de nos sas de cla ra ções nes ta tri bu na,
por oca sião da dis cus são pre li mi nar da ma té ria.

Para con clu ir, digo não en tro no mé ri to em si da
ma té ria in ter pre ta da e edi ta da em nor mas pelo Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral, mas so bre tu do olhan do o as pec to
tem po ral, a in tem pes ti vi da de, a mo di fi ca ção abrup ta do
pro ces so ele i to ral em ple no an da men to – o cur so do
pro ces so é li mi ta do, na for ma do art.16, da Cons ti tu i ção, 
que im pe de qual quer al te ra ção um ano an tes do ple i to.
E exa ta men te aqui in te res sa as se gu rar a es ta bi li da de
das ele i ções. Não se pode in tro du zir a ins ta bi li da de, a
per tur ba ção, a ino va ção que cria em ba ra ços, que di fi -
cul ta até a com pre en são do ele i tor. 

Pre ser va-se o di re i to da so ci e da de de ter nor-
mas fir mes e du ra dou ras no sen ti do de ge rir o pro ces -
so ele i to ral. Caso con trá rio, se ria ins ta u rar so bre tu do
a bal búr dia, o caos, e – por que não di zer? – o pre do -
mí nio dos mais po de ro sos.

A de mo cra cia exi ge essa igual da de di an te das
leis. E quem ousa mo di fi car o pro ces so, deve fazê-lo
um ano an tes. Por isso, Sr. Pre si den te, apre sen to o
pa re cer fa vo rá vel à sus ta ção do art. 4º, §1º, da Instru-
ção nº 20.993/2002 do TSE, na for ma do subs ti tu ti vo
con subs tan ci a do no pa re cer que já foi dis tri bu í do e
que pas so a ler:

“Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
Sus ta a apli ca ção do § 1º do art. 4º, da Re so lu -

ção n.º 9, de 1993, de 2002, do Tri bu nal Su pe ri or Ele i -
to ral. 

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É sus ta da a apli ca ção do dis pos to do § 1º

do art. 4º da Re so lu ção n.º 20.993, de 2002, do Tri bu -
nal Su pe ri or Ele i to ral, pelo pra zo de um ano, da data
da sua vi gên cia na for ma do art. 16 da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

É o meu pa re cer, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se-
na do res.

É o se guin te o pa re cer na ín te gra:

PARECER DE PLENÁRIO

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 o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 6, de 2002, que
“Dis põe so bre as ele i ções ge ra is de 2002".

Re la tor: Se na dor Amir Lan do
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I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são o Pro je to de De cre to Le gis -
la ti vo nº 6, de 2002, que Dis põe so bre as ele i ções de
2002, da au to ria do ilus tre Se na dor RENAN Ca lhe i ros.

O art. 1º da pro po si ção pre ce i tua, no seu ca put,
que às ele i ções ge ra is pre vis tas para o dia 6 de ou tu bro
do cor ren te ano apli ca-se a Lei nº 9.504, de 30 de se-
tem bro de 1997. Já o pa rá gra fo úni co do mes mo ar ti go
pre vê que não se apli ca ao mes mo ple i to o § lº do art. 4º
da Re so lu ção nº 20.993, do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral.

Por seu tur no, o art. 2º da ini ci a ti va ora re la ta da es-
ta be le ce que o de cre to le gis la ti vo ob je ti va do en tra em
vi gor na data da sua pu bli ca ção.

Na Jus ti fi ca ção o no bre Au tor da pro po si ção re-
cor da que o di plo ma le gal vi gen te que dis põe so bre a
re a li za ção de ele i ções é a Lei nº 9.504/97. E que, por
con se guin te, o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral – TSE, ao ino-
var so bre as co li ga ções par ti dá ri as, exor bi tou de seu
po der nor ma ti vo re gu la men tar.

Aden da, ade ma is, que qual quer ino va ção em ma-
té ria ele i to ral pro ve ni en te de nor ma in fra cons ti tu ci o nal
so men te po de rá vi go rar após um ano de sua vi gên cia,
nos ter mos do art. 16 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Assim, con si de ran do que o in ci so XI do art. 49 da
Car ta Mag na as se gu ra ao Con gres so Na ci o nal, ex clu si -
va men te, “ze lar pela pre ser va ção de sua com pe tên cia
le gis la ti va em face da atri bu i ção nor ma ti va dos ou tros
po de res”, Sua Exce lên cia pro põe a ime di a ta apro va ção
do pre sen te Pro je to de De cre to Le gis la ti vo, re i te ran do a
vi gên cia da Lei nº 9.504/97 e afas tan do a apli ca ção,
para o ple i to de 2002, do § 1º do art. 40 da Re so lu ção nº

20.993/2002, do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, por in tro du -
zir ino va ção nor ma ti va da com pe tên cia do Po der Le gis -
la ti vo.

Por fim, o Se na dor Re nan Ca lhe i ros faz, ain da, re-
fe rên cia a seu pro nun ci a men to nes ta Casa, em que as-
se ve ra que o mo de lo res tri ti vo de co li ga ções apro va do
pelo TSE está em to tal des com pas so com o art. 6º da
Lei nº 9.504/97 e não se har mo ni za com a li ber da de da
for ma ção de co li ga ções, pre co ni za da na lei e apli ca da
em 1998.

Nes se pro nun ci a men to, en con tra-se, ade ma is, a
pon de ra ção de que, na ver da de o § 1º do art. 4º da Re-
so lu ção da Cor te Ele i to ral re vo ga o art. 4º da Lei nº
9.504/97, quan do ja ma is po de ria fazê-lo.

Re cor da, ain da, o Se na dor Re nan Ca lhe i ros, que
se ins ta lou a in se gu ran ça ju rí di ca em sede ele i to ral,
quan do a in ten ção da Lei nº 9.504/97 foi exa ta men te a
de aca bar com os ca su ís mos nes sa ma té ria.

Lem bra, tam bém, que a atri bu i ção de re gu la men -
tar a lei não pode im pli car ino va ção da le gis la ção.

Por fim, ao fa lar so bre as di ver sas pro pos tas para
so lu ci o nar a ile ga li da de evo ca da, con clui no sen ti do de
o de cre to le gis la ti vo é uma das so lu ções pos sí ve is, den-
tro do sis te ma de fre i os e con tra pe sos pre vis tos na
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Re gis tre-se que o pre sen te pro je to se en con tra
tra mi tan do em re gi me de ur gên cia.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

De iní cio, ve ja mos o que dis põe o tex to da nor ma
im pug na da pela pro po si ção que pas sa mos a ana li sar.

No úl ti mo dia 5 de mar ço o Egré gio Tri bu nal Su pe -
ri or Ele i to ral ex pe diu a Re so lu ção nº20.993, com ins tru -
ções nor ma ti vas dis pon do so bre a es co lha e o re gis tro
de can di da tos para as ele i ções de ou tu bro pró xi mo.

A so bre di ta Re so lu ção dis põe, no seu art. 4º § 1º:

“Art. 4º ...................................................
..............................................................
§ 1º Os par ti dos po lí ti cos que lan ça rem,

iso la da men te ou em co li ga ção, can di da to à
ele i ção de pre si den te da Re pú bli ca não po de -
rão for mar co li ga ções para ele i ção de go ver -
na dor/a de Esta do ou do Dis tri to Fe de ral, se-
na dor/a, de pu ta do/a fe de ral e de pu ta do/a es-
ta du al ou dis tri tal com par ti do po lí ti co que te-
nha, iso la da men te ou em ali an ça di ver sa, lan-
ça do can di da to/a à ele i ção pre si den ci al (Lei
nº 9.504/97, art. 6º; Con sul ta nº 715, de
26-2-02)."

Por tan to, como se de pre en de, a nor ma re gu la -
men tar em tela vin cu la as cha pas que pos sam vir a
ser fir ma das para as ele i ções de Go ver na dor, Se na -
dor, de pu ta do fe de ral, es ta du al ou dis tri tal às cha pas a
se rem for ma das para as ele i ções pre si den ci a is.

Ocor re que tal re gra men to ino vou a in ter pre ta ção
em ma té ria de co li ga ções, afas tan do in ter pre ta ção que
já es ta va as sen ta da em nos so di re i to de há mu i to.

A esse res pe i to cabe re cor dar aqui que a li ber da -
de para a for ma ção de co li ga ções par ti dá ri as, que fora
su pri mi da pelo re gi me mi li tar, foi res ta u ra da pela Emen-
da Cons ti tu ci o nal nº 25, de 1985 à Cons ti tu i ção de
1967, Emen da pro mul ga da no iní cio do Go ver no da
cha ma da Ali an ça De mo crá ti ca e de lá para cá os par ti -
dos têm for ma do en tre si co li ga ções e ali an ças as mais
di ver sas para dis pu tar as ele i ções, con so an te as di ver -
sas leis so bre a ma té ria que fo ram edi ta das des de en-
tão.

Mais re cen te men te, em 1997, o Con gres so Na ci -
o nal apro vou a Lei nº 9.504/97 com a pers pec ti va de
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que essa lei se tor nas se nor ma per ma nen te de re gu la -
men ta ção de to das ele i ções, aca ban do com o per ni ci o -
so há bi to, her da do do pe río do au to ri tá rio, da edi ção de
uma lei es pe cí fi ca para cada ple i to.

E o art. 6º da Lei nº 9.504/97 as sim pre ce i tua:
”Art. 6º É fa cul ta do aos par ti dos po lí ti cos, den tro

da mes ma cir cuns cri ção, ce le brar co li ga ções para ele i -
ção ma jo ri tá ria, pro por ci o nal, ou para am bas, po den do,
nes te úl ti mo caso, for mar-se mais de uma co li ga ção
para a ele i ção pro por ci o nal den tre os par ti dos que in te -
gram a co li ga ção para o ple i to ma jo ri tá rio.

.........................................................................."
A in ter pre ta ção que pre va le ceu des se dis po si ti vo

le gal, até a edi ção da Re so lu ção nº 20.993, cor ro bo rou
a in ter pre ta ção que vi nha sen do apli ca da des de os
anos 80, isto é, a de que as cha pas for ma das para as
ele i ções pre si den ci a is não vin cu lam as cha pas for ma -
das para as ele i ções para os le gis la ti vos es ta du al e fe-
de ral, para o Se na do e para o Go ver no do Esta do.

Assim, esse foi o en ten di men to que re geu, com a
chan ce la da Jus ti ça Ele i to ral, os ple i tos re a li za dos nos
anos de 1998 e de 2000, con so an te é pú bli co e no tó rio.

Obser ve-se, ini ci al men te, que, quan to ao mé ri to, a
de ci são do Egré gio Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral – TSE
ques ti o na da pelo pro je to sob exa me, em nos sa opi nião,
com por ta in ter pre ta ções di ver gen tes, ra zão pela qual
não que re mos dis cu tir de for ma acen tu a da esse as sun -
to aqui.

Tan to o en ten di men to de que o ca rá ter na ci o nal
dos par ti dos po lí ti cos, es ta be le ci do pelo art. 17 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, im pli ca vin cu la ção das cha pas
for ma das para as ele i ções es ta du a is e fe de ra is às
cha pas for ma das para as ele i ções pre si den ci a is, bem
como o en ten di men to de que a na tu re za fe de ra ti va do
Esta do bra si le i ro afas ta essa es pé cie de vin cu la ção
po dem ser de fen di dos com ra zo a bi li da de.

Não obs tan te, em nos sa opi nião, in de pen den te -
men te da dis cus são so bre o mé ri to, a de ci são ado ta -
da pelo TSE fe riu o prin cí pio da se gu ran ça ju rí di ca,
prin cí pio ba si lar em qual quer Esta do de Di re i to dig no
do nome.

Res sal ve-se, a pro pó si to, que não se tra ta aqui
de ques ti o nar a com pe tên cia da Cor te Su pe ri or Ele i -
to ral para edi tar ins tru ções nor ma ti vas para ori en tar o
pro ces so ele i to ral. Tal com pe tên cia en con tra-se ex-
pres sa e ex pli ci ta men te pos ta no art. 105, ca put, da
Lei nº 9.504, de 1997.

Tra ta-se, sim, de aten tar para o fato de que, na
es pé cie, hou ve exor bi ta ção.

Com efe i to, con so an te en si na a boa dou tri na, a
nor ma ju rí di ca só se re a li za como tal no mo men to de

sua con cre ti za ção. Nas pa la vras de Eros Grau: “É por
meio da in ter pre ta que re sul ta de fi ni do o con te ú do da
nor ma.” (Fo lha de S.Pa u lo de 22-11-98, p. 3)

Aqui cabe in sis tir na ques tão: qual foi a in ter pre -
ta ção (e a apli ca ção) do art. 6º da Lei nº 9.507/97 que
vi go rou até a edi ção do ato aqui im pug na do, in ter pre -
ta ção essa in clu si ve apli ca da às ele i ções para Pre si -
den te da Re pú bli ca e às ele i ções fe de ra is e es ta du a is 
re a li za das em 1998.

Nin guém con tes ta que a in ter pre ta ção am pla -
men te con sen su al, ace i ta por to dos – ou qua se to dos
– os ope ra do res do di re i to (no caso, par ti dos, Jus ti ça
ele i to ral, ad vo ga dos, Mi nis té rio Pú bli co) e vi gen te até
en tão é no sen ti do de que as co li ga ções even tu al -
men te ce le bra das para as ele i ções de Pre si den te da
Re pú bli ca não vin cu lam as co li ga ções para as ele i -
ções fe de ra is e es ta du a is.

E esse foi o en ten di men to do ilus tre Mi nis tro Se-
pul ve da Per ten ce, na ses são do TSE que res pon deu
à Con sul ta nº 715/2002 e que deu ori gem à nor ma re-
gu la men tar ora em dis cus são.

Pon de ra va o Mi nis tro Per ten ce:

”A Lei nº 9.504 é de 1997 e já re geu,
por tan to, as ele i ções ge ra is de 1998. Nes-
sas, o art. 6º foi in ter pre ta do e apli ca do no
sen ti do da des vin cu la ção en tre as co li ga -
ções fe de ra is e as es ta du a is.

Re cor do, a tí tu lo de exem plo, que o
PSDB e o PT, aos qua is fi li a dos os dois can-
di da tos mais vo ta dos para Pre si den te da
Re pú bli ca, não obs tan te, for ma ram a co li ga -
ção que ele geu o Go ver na dor do Acre.

A Lei não so freu al te ra ções e a que
hoje aca so vi es se a ser edi ta da não mais in-
ci di ria no pro ces so ele i to ral do cor ren te ano,
por for ça do art. 16 da Cons ti tu i ção, ino va -
ção sa lu tar ins pi ra da na pre o cu pa ção de
qua li fi ca da es ta bi li da de e le al da de do de vi -
do pro ces so le gal: nele é es pe ci al men te de
evi tar que se mu dem as re gras do jogo que
já co me çou.

A nor ma cons ti tu ci o nal – mal gra do di ri -
gi da ao le gis la dor –, con tém prin cí pio que
deve le var a Jus ti ça Ele i to ral a mo de rar
even tu a is im pul sos de vi ra das ju ris pru den ci -
a is sú bi tas, no ano ele i to ral, acer ca de re-
gras le ga is de den sas im pli ca ções na es tra -
té gia para o ple i to das for ças par ti dá ri as.“

Ou tros sim, o não me nos ilus tre Mi nis tro Sál vio
de Fi gue i re do Te i xe i ra re fle tiu na mes ma oca sião:
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”...se é cer to que se fa zem pre sen tes
os pres su pos tos da con sul ta há bil e da ine-
gá vel com pe tên cia ju ris di ci o nal da Cor te, te-
nho por não me nos cer to:

1º – que o pro ces so ele i to ral de 2002,
a sete me ses das ele i ções, já está efe ti va -
men te em cur so, com can di da tu ras vi su a li -
za das nos Esta dos e no País, pre sen tes di u -
tur na men te na mí dia, nos ins ti tu tos de pes-
qui sa, no Con gres so e na so ci e da de, com
com po si ções bem adi an ta das, al gu mas de-
las ce le bra das e di vul ga das, sen do ma ni fes -
to que o pre ju í zo, o tu mul to e a sur pre sa
que o re fe ri do art. 16 da Cons ti tu i ção bus ca
evi tar, se fa rão pre sen tes com essa mu dan -
ça de ru mos já no cur so da com pe ti ção, al-
te ran do-lhe as re gras, sa bi do mais que a
con sul ta de que se tra ta há me ses se en-
con tra va pro to co la da, so men te ago ra vin do
à apre ci a ção e de ci são; 

2º – que o co man do do art. 6º da
Cons ti tu i ção, mu i to mais que uma re gra, re-
fle te e ex pres sa um prin cí pio, que na hi e rar -
quia dos va lo res nor ma ti vos, se gun do a me-
lhor dou tri na, é su pe ri or à pró pria lei, de
onde nor mal men te essa de cor re, nas ce e
fru ti fi ca, o que ga nha des ta que quan do pro-
ma na da pró pria Cons ti tu i ção, a lei fun da -
men tal de uma Na ção. 

(...)
Em con clu são, em bo ra ten do este Tri-

bu nal por com pe ten te na es pé cie e es tar
con ven ci do de que a idéia da ”ver ti ca li za ção 
das co li ga ções“ (ou ex pres são equi va len te),
me lhor aten de e apri mo ra o sis te ma ele i to -
ral, o for ta le ci men to dos par ti dos e, em con-
se qüên cia, a pró pria de mo cra cia, te nho, por
ou tro lado, por im pró pria a apre ci a ção da
con sul ta nes ta opor tu ni da de (...)

O fato é que, com a di vul ga ção da nova re gra
ado ta da pelo Egré gio Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, ve-
ri fi cou-se, no Mun do po lí ti co em ge ral e no meio
par la men tar em par ti cu lar, um ver da de i ro so bres sal -
to, pois to dos os ope ra do res po lí ti cos es ta vam atu-
an do, ten do em vis ta as ele i ções de ou tu bro pró xi -
mo, com a cer te za da ma nu ten ção, nes sas ele i ções, 
das re gras apli ca das às ele i ções de 1998.

Como con se qüên cia, ins ta lou-se ver da de i ra re-
vi ra vol ta na cena po lí ti co-ele i to ral, o que nos le vou de
vol ta ao pe río do do cha ma do ”ca su ís mo“, quan do as
re gras eram mo di fi ca das às vés pe ras dos ple i tos, de

acor do com as con ve niên ci as do Po der, ge ran do ver-
da de i ra ins ta bi li da de nor ma ti va em sede de Di re i to
Ele i to ral, si tu a ção que não en con tra em ba sa men to
na Lei Ma i or de 5 de ou tu bro de 1988 que, an tes, con-
tem pla e es pe ci fi ca em nor ma po si ti va o prin cí pio da
se gu ran ça em ma té ria de di re i to ele i to ral, con for me
ve re mos aba i xo.

Nes se sen ti do, além de ins cre ver ge ne ri ca men -
te o pre ce i to da se gu ran ça ju rí di ca como di re i to de to-
dos, no seu art. 5º, ca put, a Cons ti tu i ção Fe de ral o
con sa gra em di ver sos ou tros mo men tos (v.g. art. 5º
XXXVI; XXXIX, en tre ou tros).

E a res pe i to do prin cí pio da se gu ran ça ju rí di ca,
diga-se, ade ma is, que é em res pe i to a esse pre ce i to
que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral pode, in clu si ve, res-
trin gir os efe i tos de de cla ra ção de in cons ti tu ci o na li da -
de em caso de ação di re ta, ou, até mes mo, fi xar data
fu tu ra para que a de cla ra ção te nha efi cá cia (v.g. art.
27 da Lei nº 9.868/99.)

Em ma té ria de Di re i to Ele i to ral, con for me já aci-
ma re fe ri do, a Lei Ma i or con sa gra o prin cí pio da se gu -
ran ça ju rí di ca no seu art. 16:

”Art. 16. A lei que al te rar o pro ces so
ele i to ral en tra rá em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção, não se apli can do à ele i ção que
ocor ra até 1 (um) ano da data de sua vi gên -
cia.

Nas pa la vras de Pin to Fer re i ra, esse pre cep ti vo
mag no é um pre ce i to sa lu tar que bus ca pro i bir o ca-
su ís mo ele i to ral, usa do du ran te a épo ca do Esta do
au to ri tá rio. (Cf Co men tá ri os à Cons ti tu i ção Bra si le i ra
de 1988, Ed. Sa ra i va, 1989, p. 317)

Para Cel so Bas tos:

”A pre o cu pa ção fun da men tal con sis te
em que a lei ele i to ral deve res pe i tar o mais
pos sí vel a igual da de en tre os di ver sos par ti -
dos, es ta be le cen do re gras equâ ni mes, que
não te nham por ob je ti vo fa vo re cer nem pre-
ju di car qual quer can di da to ou par ti do. Se a
lei for apro va da já den tro do con tex to de um
ple i to, com uma con fi gu ra ção mais ou me-
nos de li ne a da, é qua se ine vi tá vel que ela
será atra í da no sen ti do dos di ver sos in te res -
ses em jogo, nes sa al tu ra já ar ti cu la dos em
can di da tu ras e co li ga ções.“ (Co men tá ri os à
Cons ti tu i ção do Bra sil, Ed. Sa ra i va, 2º Vo lu -
me, 1989, p. 597)

Por ou tro lado, cum pre aten tar para o fato de
que a ex pres são “lei”, no con tex to do art. 16 do Esta-
tu to Mag no, não abran ge ape nas a lei for mal. Alcan-
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ça, tam bém, e até com mais ra zão, as nor mas in fra le -
ga is.

Ou tros sim, al can ça, ain da, qual quer mo da li da -
de de con cre ti za ção da nor ma, in clu si ve a sua con-
cre ti za ção me di an te nova in ter pre ta ção edi ta da por
ór gão es ta tal com pe ten te que pre ten de subs ti tu ir in-
ter pre ta ção até en tão as sen ta da.

A pro pó si to, cabe tra zer, de novo, à co la ção, li-
ção de Eros Grau:

”Erra mos ao di zer que in ter pre ta mos a
nor ma do ar ti go tal, as nor mas de uma lei
ou da Car ta. Não se in ter pre tam nor mas!
Elas são o re sul ta do da in ter pre ta ção dos
tex tos do ar ti go tal, des sa lei ou da Cons ti tu -
i ção.“ (idem, ibi dem).

Por con se guin te, em face do ex pos to, im põe-se
a con clu são de que a nor ma que se de pre en de do
tex to do § 1º do art. 4º da Re so lu ção nº 20.993/2002 –
TSE não pode ser apli ca da às ele i ções de ou tu bro
pró xi mo, por es tar li mi ta da pelo dis pos to no art. 16 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Cons ta ta do que a nor ma im pug na da efe ti va -
men te in cor re em ile ga li da de, res ta-nos exa mi nar se
de cre to le gis la ti vo do Con gres so Na ci o nal pode sus-
tar tal es pé cie de nor ma.

A Cons ti tu i ção Fe de ral atri bui a di fe ren tes ór-
gãos o exer cí cio das fun ções do Esta do. Assim, cabe
ao Con gres so Na ci o nal exer cer o Po der Le gis la ti vo
(art. 44, ca put); ao Pre si den te da Re pú bli ca, au xi li a do 
pe los Mi nis tros, cum pre exer cer o Po der Exe cu ti vo
(art. 76); e aos ór gãos ar ro la dos no art. 92 cabe exer-
cer o Po der Ju di ciá rio.

So bre o tema le ci o na Hely Lo pes Me i rel les:

“Assim, a fun ção pre cí pua do Po der
Le gis la ti vo é a ela bo ra ção da lei (fun ção
nor ma ti va); a fun ção pre cí pua do Po der
Exe cu ti vo é a con ver são da lei em ato in di vi -
du al e con cre to (fun ção ad mi nis tra ti va); a
fun ção pre cí pua do Po der Ju di ciá rio é a apli-
ca ção co a ti va da lei aos li ti gan tes (fun ção
ju di ci al). (Di re i to Admi nis tra ti vo Bra si le i ro,
Ed. Ma lhe i ros, l7ª Edi ção, 1992, p. 56)

E con ti nua o sa u do so Mes tre:

“Re fe ri mo-nos a fun ção pre cí pua de
cada Po der de Esta do por que, em bo ra o
ide al fos se a pri va ti vi da de de cada fun ção
para cada Po der, na re a li da de isso não
ocor re, uma vez que os Po de res têm ne-
ces si da de de pra ti car atos ad mi nis tra ti -

vos, ain da que res tri tos à sua or ga ni za -
ção e ao seu fun ci o na men to, e, em ca rá -
ter ex cep ci o nal ad mi ti do pela Cons ti tu i -
ção, de sem pe nham fun ções e pra ti cam
atos que, a ri gor, se ri am de ou tro Po der.”
(idem, pp. 56/57) (Gri fo nos so)

Des sa for ma, o dou to pu bli cis ta abor da tema
que é cen tral para o des lin de da ques tão que aqui en-
fren ta mos: não obs tan te cada um dos Po de res seja
in ves ti do de uma fun ção pre cí pua, pode tam bém, em
si tu a ções ex cep ci o na is, au to ri za das pelo Esta tu to
Mor, de sem pe nhar fun ções e pra ti car atos que, a ri-
gor, não se en con tram no âm bi to de sua com pe tên -
cia, mas no âm bi to de com pe tên cia de ou tro Po der.

Assim, em re gra, cabe à Pre si dên cia da Re pú -
bli ca re gu la men tar as leis, con so an te pre vis to no art.
84, IV, da Cons ti tu i ção. Mas, ex cep ci o nal men te, o po-
der re gu la men tar pode ca ber a ou tros ór gãos.

No que diz res pe i to às leis que re gu la men tam
as ele i ções, o po der re gu la men tar cum pre ao Tri bu nal 
Su pe ri or Ele i to ral, uma vez que e esse ór gão que ad-
mi nis tra todo o pro ces so ele i to ral.

E, nes te pon to, de ve mos es cla re cer o se guin te.
O ato do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral que ora dis cu ti -
mos não é de ci são ju di ci al. Note-se bem: quan do o
TSE edi ta ins tru ções para as ele i ções ele não atua
como ór gão ju di ci al mas sim como ór gão res pon sá vel 
pela ad mi nis tra ção do pro ces so ele i to ral.

Aliás, é por essa – e só por essa – ra zão que a
Lei nº9.504/97 atri bui com pe tên cia a essa Cor te para
ex pe dir as ins tru ções ne ces sá ri as à sua exe cu ção
(art. 105, ca put).

Des tar te, re so lu ções do TSE re gu la men tan do
as ele i ções são es pé ci es da que les atos que, “...a ri-
gor, se ri am de ou tro Po der”, con so an te a li ção de
Hely Lo pes Me i re les re fe ri da aci ma. No caso, se ria da
atri bu i ção pre cí pua do Po der Exe cu ti vo, a quem em
re gra, como vis to aci ma, cum pre re gu la men tar as leis
(art. 84, IV, da CF).

De ou tra par te, a com pe tên cia em ma té ria de
con tro le de le ga li da de é, em re gra, do Po der Ju di ciá -
rio (v.g. art. 102, I, d; art. 105, I, b, am bos da CF). Não
obs tan te, há ex ce ções a essa re gra ge ral, como a
con ti da no in ci so V do art. 49 da Lei Ma i or, que dis-
põe:

“Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va
do Con gres so Na ci o nal:

..............................................................
V – sus tar os atos nor ma ti vos do Po-

der Exe cu ti vo que exor bi tem do Po der re gu -
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la men tar ou dos li mi tes de de le ga ção le gis -
la ti va;"

Como se pode per ce ber, o art. 49, V, da Cons-
ti tu i ção Fe de ral, con fe re ao Con gres so Na ci o nal atri-
bu i ção que, em re gra, se in se re na com pe tên cia do
Po der Ju di ciá rio.

Por ou tro lado, a re fe rên cia ao Po der Exe cu ti vo
no art. 49, V, se deve ao fato de que, em re gra, é esse
Po der quem re gu la men ta as leis, con for me já vi mos
aci ma (art. 84, IV, da CF).

Não obs tan te, se o ato nor ma ti vo que exor bi tou
do po der re gu la men tar ex cep ci o nal men te é da com-
pe tên cia de ou tro Po der nos pa re ce cer to que igual-
men te se apli ca o dis pos to no art. 49, V, do Esta tu to
Mag no.

Des sa for ma, se a Cons ti tu i ção pre vê a sus ta -
ção de ato nor ma ti vo ori un do do po der re gu la men tar
do Pre si den te da Re pú bli ca, a mes ma re gra deve ser
apli ca da no to can te ao po der re gu la men tar do Tri bu -
nal Su pe ri or Ele i to ral. Vale aqui re cor dar, a pro pó si to,
bro car do que Mi guel Re a le afir ma per ma ne cer atu al:
Ubi ea dem le gis ra tio, ibi ea dem le gis dis po si ti vo
(onde a ra zão da lei é a mes ma, igual deve ser a dis-
po si ção) (Cf Li ções Pre li mi na res de Di re i to, Ed. Sa ra i -
va, 1991, 18º edi ção, p. 315).

Assim, o art. 49, V, da Lei Ma i or deve ser apli ca -
do ex ten si va men te ao caso ora ana li sa do, não sen do
nem mes mo ne ces sá rio re cor rer à ana lo gia. Ain da na
Li ção de Mi guel Re a le:

“...o pres su pos to do pro ces so ana ló gi -
co é a exis tên cia re co nhe ci da de uma la cu -
na na lei. Na in ter pre ta ção ex ten si va, ao
con trá rio, par te-se da ad mis são de que a
nor ma exis te, sen do sus ce tí vel de ser apli-
ca da ao caso, des de que es ten di do o seu
en ten di men to além do que usu al men te se
faz.” (idem, ibi dem, p. 295).

Tal en ten di men to é, de ou tra par te, ro bus te ci do
pelo dis pos to no art. 49, XI, da Lei Ma i or, que de cla ra
ca ber ao Con gres so Na ci o nal ze lar pela pre ser va ção
de sua com pe tên cia le gis la ti va em face da com pe tên -
cia nor ma ti va “...dos de ma is Po de res,” onde se in-
clu em tan to o Po der Exe cu ti vo quan to o Ju di ciá rio.
(Gri fa mos)

Re cor de-se, aqui, ade ma is, que as nor mas
cons ti tu ci o na is não se in ter pre tam iso la da men te,
mas na re la ção de per ti nên cia que man têm umas
com as ou tras. Na li ção au to ri za da de Cel so Bas tos, o
pri me i ro dos prin cí pi os en tre os que re que rem obe-
diên cia obri ga tó ria na in ter pre ta ção da Cons ti tu i ção é

o da sua uni da de. “E ne ces sá rio que o in tér pre te pro-
cu re as re ci pro cas im pli ca ções de pre ce i tos e prin cí -
pi os, até che gar a uma von ta de uni tá ria na Cons ti tu i -
ção. Ele terá de evi tar as con tra di ções, an ta go nis mos
e an ti no mi as.“ (Cf Co men tá ri os à Cons ti tu i ção do
Bra sil, Ed. Sa ra i va, 1º vo lu me, 1988, p. 348,).

Des pre zar es sas li ções de in ter pre ta ção cons ti -
tu ci o nal le va ria à con clu são de que o Con gres so Na-
ci o nal pode sus tar atos nor ma ti vos do Po der exe cu ti -
vo que des bor dam do Po der re gu la men tar mas não
pode sus tar a mes ma es pé cie de atos ori un dos do
Po der Ju di ciá rio, o que se ria um con tra-sen so.

Enfim, os in ci sos V e XI do art. 49 con fi gu ram
ino va ções pre sen tes na Cons ti tu i ção de 5 de ou tu bro
de 1988 e di zem res pe i to a com pe tên ci as ex cep ci o -
na is atri bu í das ao Con gres so Na ci o nal, com pe tên ci -
as es sas que, “... a ri gor, se ri am de ou tro Po der, con-
so an te – re pi ta-se aqui, de novo – a li ção de Hely Lo-
pes Me i re les re fe ri da aci ma, mas que o le gis la dor
cons ti tu in te hou ve por bem atri bu ir ao Po der Le gis la ti -
vo, que pas sou, as sim, a ter pa pel ati vo no sis te ma de
con tro le de le ga li da de dos atos nor ma ti vos que re gu -
la men tam as leis.

Em ver da de, as com pe tên cia pre sen tes nos in-
ci sos V e XI do art. 49 da Lei Ma i or se in se rem na cha-
ma da dou tri na dos fre i os e con tra pe sos, as sim lem-
bra da por José Afon so da Sil va:

“De ou tro lado, cabe as si na lar que a
di vi são de fun ções en tre os ór gãos do po der 
nem sua in de pen dên cia são ab so lu tas. Há
in ter fe rên ci as, que vi sam ao es ta be le ci men -
to de um sis te ma de fre i os e con tra pe sos, à
bus ca do equi lí brio ne ces sá rio à re a li za ção
do bem da co le ti vi da de e in dis pen sá vel para
evi tar o ar bí trio e o des man do em de tri men -
to do ou tro e es pe ci al men te dos go ver na -
dos.” (Cur so de Di re i to Cons ti tu ci o nal Po si ti -
vo, Ed. Ma lhe i ros, 8ª Edi ção, 1992, p. 101)

Em face do ex pos to, a nos sa opi nião é pelo aco-
lhi men to da pro po si ção sob exa me, com a se guin te
res sal va.

Se gun do nos pa re ce o art. 1º do Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 6, de 2002, está es ta be le cen do
uma nor ma que é da com pe tên cia da lei for mal, ao fir-
mar, no seu ca put, que às ele i ções ge ra is pre vis tas
para o dia 6 de ou tu bro do cor ren te ano apli ca-se a
Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997 e ao pre ver,
no pa rá gra fo úni co, tam bém do art. 1º, que não se
apli ca ao mes mo ple i to o § 1º do art. 4º da Re so lu ção
nº20.993, de 26 de fe ve re i ro de 2002, do Tri bu nal Su-
pe ri or Ele i to ral.
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Ocor re que não há pre vi são cons ti tu ci o nal para
que o Con gres so Na ci o nal pos sa, na hi pó te se, le gis -
lar sem a san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, ou sei
a, por meio de de cre to le gis la ti vo.

Com efe i to, o art. 49, V e XI, com bi na dos, pre ce -
i tu am que o Con gres so Na ci o nal pode sus tar os atos
nor ma ti vos que exor bi tem do po der re gu la men tar,
mas não es ta be le cem que pode le gis lar me di an te de-
cre to le gis la ti vo.

A com pe tên cia atri bu í da ao Con gres so Na ci o -
nal é tão-so men te para sus tar o ato nor ma ti vo que
exor bi tou do po der re gu la men tar.

Por essa ra zão e por se tra tar aqui de com pe tên -
cia ex cep ci o na lís si ma, o nos so en ten di men to é o de
que a pro po si ção em pa u ta deve se li mi tar à sus ta ção
da nor ma im pug na da, es ta tu in do que ela não se apli-
ca às ele i ções.

Por essa ra zão es ta mos apre sen tan do Subs ti tu -
ti vo em que a pro po si ção se li mi ta a sus tar o ato nor-
ma ti vo que exor bi tou do po der re gu la men tar, tal como
a Cons ti tu i ção Fe de ral au to ri za.

III – Voto

Como con clu são, o nos so voto é pela cons ti tu ci -
o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº6, de 2002, e, quan to ao mé-
ri to, pela sua apro va ção, nos ter mos do se guin te
Subs ti tu ti vo:

EMENDA Nº 1-PLEN
PROJETO DE DECRETO LEI

Nº 6 (SUBSTITUTIVO), DE 2002

Sus ta a apli ca ção do § 1º do art. 4º da
Re so lu ção nº 20.993, de 2002, do Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É sus ta da a apli ca ção do dis pos to no § lº

do art. 4º da Re so lu ção nº 20.993, de 2002, do Tri bu -
nal Su pe ri or Ele i to ral, pelo pra zo de um ano da data
de sua vi gên cia, na for ma do art. 16 da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, peço a aten ção de V. Exªs.

O pa re cer é fa vo rá vel, nos ter mos de emen da
subs ti tu ti va que ofe re ce.

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 nas res pec ti vas ban-
ca das.

A Pre si dên cia co mu ni ca 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.

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 do subs ti tu ti vo,
em tur no úni co.

Con ce do a pa la vra, para dis cu tir, ao emi nen te
Se na dor José Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, este, sem dú vi da, im por tan te De-
cre to Le gis la ti vo deve ser ana li sa do sob dois pon tos
de vis ta: no as pec to da sua for ma li da de ju rí di ca e no
mé ri to. No que se re fe re ao mé ri to, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, sou par ti dá rio da tese que este
De cre to Le gis la ti vo ado ta, ou seja, a de que não ca bia 
ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral le gis lar de for ma exor bi -
tan te a res pe i to de ma té ria tão sen sí vel, tão de li ca da
e num mo men to tão im pró prio, in clu si ve num pe río do
em que se ca rac te ri za a in cons ti tu ci o na li da de. 

Por tan to, do pon to de vis ta do mé ri to, es ta mos
en tre os de fen so res da tese que jus ti fi ca este De cre to
Le gis la ti vo. Não há dú vi da ne nhu ma de que o Tri bu nal 
Su pe ri or Ele i to ral co me teu um equí vo co his tó ri co. Co-
me teu, tal vez, o mais gra ve equí vo co de toda a his tó -
ria da sua exis tên cia. Qu an to a isso eu não te nho ne-
nhu ma dú vi da. O Tri bu nal in ter pre ta mal e de ma ne i ra
con fu sa a Cons ti tu i ção e in ter pre ta er ra da men te a
Lei. E mais, na se qüên cia das de ci sões to ma das, o
Tri bu nal con tra diz a si mes mo, por que, na pri me i ra
de ci são, ele diz que deve ha ver vin cu la ção de alto a
ba i xo, ou seja, de vem ser ver ti ca li za das as co li ga -
ções para que haja co e rên cia en tre os par ti dos, para
que haja uni for mi da de po lí ti ca, para que haja uni da de 
na vida par ti dá ria bra si le i ra. Mas, na de ci são se guin -
te, o mes mo Tri bu nal se con tra dis se; ele con tra diz a si
mes mo e de ci de que o par ti do que não lan çar can di -
da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca pode, per fe i ta men te, 
nos Esta dos, lan çar can di da tos pe las mais di fe ren tes
e es ca bro sas co li ga ções.

Há uma pro fun da, no tó ria e in con tes tá vel con-
tra di ção por par te do Su pe ri or Tri bu nal Ele i to ral nas
re cen tes de ci sões que to mou e que afe tam o sis te ma
de co li ga ções par ti dá ri as e que afe tam, pro fun da -
men te, um prin cí pio da Cons ti tu i ção, o da au to no mia
dos Par ti dos po lí ti cos.

É mu i to im por tan te que sa i ba mos re co nhe cer o
con ce i to de cir cuns cri ção. A cir cuns cri ção é uma di vi -
são de ca rá ter vir tu al e ló gi co  não de co in ci dên cia fí si -
ca, mas me ra men te fun ci o nal – para efe i to ad mi nis tra -
ti vo, que sub di vi de a Fe de ra ção bra si le i ra em três ní ve -
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is, que são dis tin tos e es tan ques. Esses ní ve is não se
li gam e não se vin cu lam en tre si. A pri me i ra cir cuns cri -
ção, que é a na ci o nal, não é a mes ma cir cuns cri ção,
nem tec ni ca men te nem lo gi ca men te, que a dos Esta-
dos, as sim como tam bém a cir cuns cri ção dos Esta dos
não é a dos Mu ni cí pi os. Do pon to de vis ta da ló gi ca,
por tan to, as cir cuns cri ções são di fe ren tes.

A lei diz que as vin cu la ções de vem exis tir den tro 
da mesma cir cuns cri ção. Ora, vin cu lar uma can di da tu -
ra que se es ta be le ce na cir cuns cri ção do Esta do com
uma can di da tu ra que se es ta be le ce em ou tra cir cuns -
cri ção, que é a cir cuns cri ção na ci o nal, é vin cu lar can di -
da tu ras que es tão lo ca li za das, ba se a das em cir cuns -
cri ções di fe ren tes. E as cir cuns cri ções não são igua is,
não são as mes mas por uma ra zão mu i to sim ples: em-
bo ra o can di da to a Pre si den te da Re pú bli ca pos sa re-
ce ber vo tos em todo País, e essa é a ca rac te rís ti ca da
cir cuns cri ção na ci o nal, quem está den tro da cir cuns -
cri ção na ci o nal pode re ce ber vo tos em todo o País. É
o caso do can di da to a Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Se as sim fora no caso dos can di da tos a De pu ta -
do Fe de ral, ou dos can di da tos ao Se na do Fe de ral,
es ses can di da tos, à Câ ma ra dos De pu ta dos e ao Se-
na do tam bém po de ri am re ce ber vo tos em todo o País.
Aliás, como acon te ceu em 1946, quan do Ge tú lio Var-
gas, lan ça do can di da to pelo Par ti do Tra ba lhis ta Bra si -
le i ro do Rio Gran de do Sul, re ce beu vo tos em todo o
País, por que a cir cuns cri ção era na ci o nal.

É, por tan to, uma fa lá cia, um equí vo co, uma
aber ra ção ace i tar a tese de que a cir cuns cri ção na ci -
o nal é a mes ma cir cuns cri ção dos Esta dos. Não é.
Admi nis tra ti va men te não é, do pon to de vis ta da ló gi -
ca e da vir tu a li da de do con ce i to, ob vi a men te, não
cabe essa con fu são.

Por ou tro lado, se a cir cuns cri ção ma i or abran ge 
a me nor, a vin cu la ção tam bém deve va ler para os Mu-
ni cí pi os, que são uma cir cuns cri ção me nor den tro da
ma i or, que é a cir cuns cri ção es ta du al.

Por que não se apli ca rá na ele i ção mu ni ci pal a
mes ma co li ga ção de ci di da, ago ra, para Pre si dên cia
da Re pú bli ca? Os Mu ni cí pi os es tão lo ca li za dos na
mes ma es fe ra de abran gên cia fí si co-ge o grá fi ca da
cir cuns cri ção na ci o nal. Alguém po de rá di zer que, por
ser em data di fe ren te, não há vin cu la ção. Nes se caso,
é pre ci so per gun tar qual é o ob je ti vo da vin cu la ção.
Não é a co e rên cia en tre os par ti dos? Não é a uni for -
mi da de de com por ta men to? Não é a ri gi dez de li nha
po lí ti ca a ser ado ta da? Se mu dar mos a data da ele i -
ção, a vin cu la ção não exis ti rá mais? Sr. Pre si den te,
os fun da men tos da vin cu la ção es tão com ple ta men te
com pro me ti dos, por que bas ta mu dar a data da ele i -
ção para que a vin cu la ção não exis ta mais.

Fico, por tan to, per ple xo e ab so lu ta men te abis-
ma do de ver como esse con ce i to tão me ri di a no, sim-
ples e ob je ti vo não é en ten di do por al gu mas pes so as.
É um des res pe i to à his tó ria po lí ti ca dos Esta dos e do
País. No fim de tudo, dá-se um po der inu si ta do, des-
me di do e to tal men te au to ri tá rio às cú pu las na ci o na is,
por que o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral de ci diu que o Par-
ti do que não lan çar can di da to à Pre si dên cia da Re pú -
bli ca está li be ra do para fa zer uma mi xór dia po lí ti ca:
pode lan çar can di da tos nas mais di fe ren tes con di -
ções de co li ga ção nos 27 Esta dos bra si le i ros; pode
fa zer um mo sa i co de con tra di ções e mon tar uma con-
fu sa e inin te li gí vel vi são do Bra sil por meio das mais
múl ti plas e di fe ren ci a das co li ga ções. Bas ta não ter
can di da to a Pre si dên cia da Re pú bli ca. Entre tan to, se
as cú pu las par ti dá ri as fe cha rem a ques tão em tor no
de um can di da to, os 27 Esta dos te rão que se ajo e lhar, 
se sub me ter e se su bor di nar a essa de ci são.

Qual é, por tan to, o efe i to prá ti co, con cre to e ine-
lu tá vel da de ci são do TSE? O efe i to prá ti co, con cre to,
ab so lu ta men te vi sí vel e in dis far çá vel é o de que o que
se quer é dar po der to tal, ab so lu to e au to ri tá rio às cú-
pu las par ti dá ri as. Não se quer uni for mi da de? Não!
Não se quer co e rên cia? Não! Não se quer uni da de
po lí ti ca dos Par ti dos? Não! Não se que rem Par ti dos
ide o lo gi za dos de ba i xo a cima? Não! O que se quer é
cú pu las par ti dá ri as com po der ab so lu to e in con tras tá -
vel; isso é o que quer, é o que ob je ti va, é o que pre vê,
é o que su põe a de ci são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to -
ral. Se os Par ti dos po dem, de um lado, ao não ter can-
di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca, fa zer a co li ga ção
que bem en ten de rem nos di ver sos Esta dos bra si le i -
ros e são obri ga dos a se sub me ter à de ci são da cú pu -
la quan do ela as sim de ter mi na e quan do ela tem, ou
es ta be le ce, can di da tu ras à Pre si dên cia da Re pú bli ca, 
aí en tão as co i sas an dam de acor do com a von ta de
de Bra sí lia. Todo o po der a Bra sí lia, po der con cen tra -
do em Bra sí lia, cen tra lis mo to tal em Bra sí lia, for ça ab-
so lu ta a Bra sí lia, po der au to ri tá rio a Bra sí lia, este é o
re sul ta do prá ti co e con cre to do que re ti ra mos e con-
clu í mos da de ci são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. É
to tal men te fal so o ar gu men to da co e rên cia. Na ver da -
de, o que se quer é ape nas e tão-so men te for ta le cer
as cul pas par ti dá ri as.

Enten do que essa é uma op ção que te mos e de-
ve mos ado tar, lu tar con tra a de ci são do TSE, mas in-
fe liz men te não po de mos ado tar o de cre to le gis la ti vo,
por que o de cre to le gis la ti vo é tam bém uma exor bi tân -
cia no caso do Po der Le gis la ti vo.

Qu an do a Cons ti tu i ção diz que de ve mos ze lar
por nos sa com pe tên cia le gis la ti va, não nos dá o po-
der de sus tar um ato de ou tro po der. Por que, quan do
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a Cons ti tu i ção de se ja atri bu ir ao Con gres so tal prer-
ro ga ti va, a Cons ti tu i ção diz cla ra men te ”sus tar“, e não
ze lar. De modo que, em bo ra con cor dan do com o mé-
ri to, não po de rei vo tar fa vo ra vel men te a este de cre to
le gis la ti vo.

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

em dis cus são a ma té ria.
Com a pa la vra o Se na dor Car los Pa tro cí nio. Em

se gui da, os Se na do res Jef fer son Pé res e Se bas tião
Ro cha.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, é
evi den te que esta ma té ria, este pro je to de de cre to le-
gis la ti vo de i xa cla ro que a Re so lu ção do TSE tem que
ser ob ser va da por meio do seu mé ri to e do ins tru men -
to me lhor para se sus tar o ato do Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral. Não que ro en trar no mé ri to, Sr. Pre si den te,
pro cu ro fi car com os gran des ju ris tas, os gran des no-
mes do Di re i to bra si le i ro, que acham que hou ve in ter -
fe rên cia no Po der Le gis la ti vo, pra ti ca da pelo Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral. Hou ve a ex tem po ra ne i da de, pelo
me nos, da me di da da in ter pre ta ção do tex to le gal.

Mas eu gos ta ria de di zer, Sr. Pre si den te, que
não me pa re ce ser este, o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo, o ins tru men to apro pri a do para se sus tar o efe i to
da ins tru ção nor ma ti va do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral.

Eu gos ta ria de ler a Cons ti tu i ção, Sr. Pre si den te. 
O seu art. 102 diz ex pli ci ta men te:

”Art. 102. Com pe te ao Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral pre ci pu a men te, a guar da da
Cons ti tu i ção, ca ben do-lhe:

..............................................................
III – jul gar, me di an te re cur so ex tra or di -

ná rio, as ca u sas de ci di das em úni ca ou úl ti -
ma ins tân cia, quan do a de ci são re cor ri da:

a) con tra ri ar dis po si ti vo des ta Cons ti tu i -
ção;“

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

Por tan to, Sr. Pre si den te, cre io que o ins tru -
men to le gal apro pri a do para ten tar sus tar a efi cá cia
des sa ins tru ção nor ma ti va do Tri bu nal Su pe ri or se-
ria, con for me es ta be le ce a Cons ti tu i ção Fe de ral em
seu art. 102, um re cur so ex tra or di ná rio. Ou uma
ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da de pe ran te o Su-
pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Sr. Pre si den te, V. Exª con vo cou o Co le gi a do de
Lí de res com as sen to no Se na do Fe de ral a fim de, em
tem po há bil, se di ri gir ao Pre si den te do Tri bu nal Su-
pe ri or Ele i to ral e de mons trar a pre o cu pa ção que pa i -

ra va no seio do Con gres so Na ci o nal com a pos si bi li -
da de de uma in ter pre ta ção que pu des se al te rar o pro-
ces so ele i to ral. Sem pre hou ve essa pre o cu pa ção no
Con gres so Na ci o nal. Mas esta Casa tam bém tem cul-
pa. Há tan to tem po fa la mos em vo tar as leis de fi de li -
da de par ti dá ria, em aca bar com a bal búr dia, a ba gun -
ça par ti dá ria exis ten te no País. Obser va mos aqui, ali,
alhu res, co li ga ções as mais es pú ri as ou es ta pa fúr di -
as. É por isso que a clas se po lí ti ca é a mais de pre ci a -
da de to das no País. Era ne ces sá rio que al guém to-
mas se de ci são nes se sen ti do. Evi den te men te que sa-
be mos da ex tem po ra ne i da de des se ato, e pen so que
o Con gres so Na ci o nal tem essa cul pa.

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, pen so que vá ri os
Par ti dos po lí ti cos já en tra ram no Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral com ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da de. E
que ro di zer, mais uma vez, que esse de cre to le gis la ti -
vo não é o ins tru men to ade qua do, e te nho cer te za de
que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral ha ve rá de de ci dir,
por meio da apre ci a ção das di ver sas ADIN por lá.

Por tan to, Sr. Pre si den te, pen so que de ve ría mos
re je i tar esse pro je to de de cre to le gis la ti vo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei mu i to bre ve. Ra ti fi co
tudo que foi dito pe los Se na do res Amir Lan do e José
Fo ga ça. Não há dú vi da de que o Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral exor bi tou ao ba i xar a ins tru ção nor ma ti va, in-
va diu a nos sa com pe tên cia, le gis lou usan do de um
po der que a Cons ti tu i ção não lhe deu. O prin cí pio da
anu a li da de foi vi o la do. Do pon to de vis ta po lí ti co, a de-
ci são foi de sas tro sa, in co e ren te e con tra di tó ria, tam-
bém, ao per mi tir que os ”par ti dos mula-sem-ca be ça“
se co li guem li vre men te nos Esta dos. Por tan to, o prin-
cí pio da ver ti ca li za ção, que o Tri bu nal de fen de, foi
con tra ri a do na se gun da de ci são.

Tudo isso é ver da de, Sr. Pre si den te. Só que o
Con gres so Na ci o nal não tem po der para anu lar uma
de ci são ju di ci al, ain da que seja uma de ci são de ca rá -
ter nor ma ti vo. Como bem dis se o Se na dor José Fo ga -
ça, quan do a Cons ti tu i ção deu o po der ao Con gres so
de anu lar um de cre to do Exe cu ti vo que exor bi te no
seu po der re gu la men ta dor, ela o dis se ex pres sa men -
te; não po de mos, na in ter pre ta ção do in ci so XI, pen-
sar que lá está im plí ci to que po de mos anu lar uma de-
ci são de um Tri bu nal. ”Ze lar“ deve ser in ter pre ta do
como o de ver que tem V. Exª, por exem plo, Se na dor
Ra mez Te bet, na con di ção de Pre si den te do Se na do
Fe de ral, de in gres sar com uma ação jun to ao Su pre -
mo para anu lar essa de ci são equi vo ca da e in cons ti tu -
ci o nal do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. V. Exª es ta ria
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ma ni fes tan do o seu zelo pela de fe sa das prer ro ga ti -
vas e da com pe tên cia do Con gres so Na ci o nal.

De for ma, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, 
que, em bo ra tor cen do mu i to para que o Su pre mo Tri-
bu nal Fe de ral der ru be essa de ci são in fe liz e in cons ti -
tu ci o nal do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, não pos so res-
pon der a isso co me ten do ou tra in cons ti tu ci o na li da de.
Embo ra com pre en den do as ra zões que le va ram o
ilus tre Se na dor Re nan Ca lhe i ros a apre sen tar o de-
cre to, vou ser obri ga do a vo tar con tra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o ilus tre Se na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora do.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, não pre ten do apre ci ar a cons-
ti tu ci o na li da de do de cre to le gis la ti vo, haja vis ta que
há con tro vér si as. O no bre re la tor Amir Lan do en ten -
de, por exem plo, como per fe i ta men te ade qua do o de-
cre to le gis la ti vo para pro du zir o efe i to que se quer,
qual seja, sus tar a re so lu ção do Tri bu nal Su pe ri or Ele-
i to ral no que diz res pe i to à ver ti ca li za ção das co li ga -
ções. Já os no bres co le gas Se na do res José Fo ga ça,
Jef fer son Pé res e Car los Pa tro cí nio en ten dem o con-
trá rio, ou seja, que, de fato, o ins tru men to não é ade-
qua do para o que de se jam as Li de ran ças do Con-
gres so Na ci o nal ou a ma i o ria dos Par la men ta res do
Con gres so Na ci o nal.

Sem ser ju ris ta – e por este mo ti vo não me apro-
fun da rei no mé ri to – pre fi ro me ali ar aos que en ten -
dem que o de cre to le gis la ti vo não é o ins tru men to
ade qua do; que é um ins tru men to ina de qua do para
ata car o equí vo co do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. Equí-
vo co esse que, na mi nha opi nião, de cor re sim ples -
men te da ex tem po ra ne i da de da in ter pre ta ção da lei.
Mes mo as sim, a mi nha per cep ção é a de que o Tri bu -
nal Su pe ri or Ele i to ral não exor bi tou de suas fun ções e
de ne nhu ma for ma in ter fe riu nas prer ro ga ti vas do
Con gres so Na ci o nal, pois não fez uma nova lei. Me ra -
men te in ter pre tou-a, como eu dis se, de ma ne i ra ex-
tem po râ nea, já que teve tem po su fi ci en te para res-
pon der à con sul ta en ca be ça da pelo Lí der do PDT na
Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do Miro Te i xe i ra. Infe-
liz men te, res pon deu à con sul ta de po is de um ano –
pra zo tra di ci o nal men te uti li za do para que to das as re-
gras ele i to ra is se jam ins ti tu í das às cla ras, a fim de
que os Par ti dos e Li de ran ças que pre ten dam dis pu tar
as ele i ções pos sam, am pa ra dos na le gis la ção, ado tar 
os pro ce di men tos, me di das e de ci sões que acha rem
con ve ni en te.

La men to a de ci são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to -
ral no pra zo em que foi ado ta da. Enten do, como os
de ma is Se na do res que apói am o de cre to le gis la ti vo,

que o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral agiu de ma ne i ra ina-
de qua da quan do res pon deu à con sul ta fora do pra zo
de um ano, ou seja, a me nos de ano ano das ele i ções. 
É mu i to co mum em mi nha re gião o se guin te di ta do:
”Um erro não con ser ta o ou tro.“ Não de ve rá ser o de-
cre to le gis la ti vo o ins tru men to a ser uti li za do pelo
Con gres so Na ci o nal para pro por sus tar uma re so lu -
ção do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. O ins tru men to ade-
qua do – se ad mi ti do pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral –
será, sem dú vi da, a Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li -
da de. 

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, an tes de ana li sar o
mé ri to das ações que es tão tra mi tan do no Su pre mo,
cer ta men te vai exa mi nar a pre li mi nar: se cabe ou não
Adin – Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de, para ato
nor ma ti vo ou para re so lu ção de ou tro Po der. A im-
pres são que te nho é a de que o Su pre mo Tri bu nal Fe-
de ral não deve ad mi tir a Adin.

Cre io que, em bo ra haja por par te do Con gres so
Na ci o nal uma gran de von ta de de al te rar a de ci são do
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, la men ta vel men te, não en-
con tra mos ain da o ins tru men to ade qua do, o meio le-
gí ti mo e le gal para sus tar a re so lu ção do Tri bu nal Su-
pe ri or Ele i to ral. Pa re ce-me – e as sim pen sam os Se-
na do res que me an te ce de ram – que o de cre to le gis la -
ti vo é o meio me nos ade qua do para esse caso. De
fato, na mi nha con cep ção, o de cre to le gis la ti vo não é
o meio apro pri a do para tra tar o as sun to.

Por isso, Sr. Pre si den te, eu, como Lí der do PDT
no Se na do, te nho a res pon sa bi li da de de acom pa nhar 
a po si ção da Exe cu ti va Na ci o nal do meu Par ti do, ad-
mi tin do a de ci são do Su pe ri or Tri bu nal Ele i to ral. A
pro pó si to, o PDT op tou por não in gres sar no Su pre mo 
Tri bu nal Fe de ral com qual quer es pé cie de ação ju di ci -
al para ten tar sus tar a de ci são.

Eu par ti cu lar men te – e que ro de i xar isso cla ro –
sigo não ape nas a ori en ta ção par ti dá ria mas tam bém
uma pos tu ra mu i to pes so al do Se na dor Se bas tião
Ro cha – e os de ma is Se na do res do PDT es tão à von-
ta de para vo tar a ma té ria, pois não hou ve fe cha men to 
de ques tão. A mi nha po si ção pes so al é de que o Con-
gres so Na ci o nal não deve apro var qual quer ins tru -
men to le gal ou cons ti tu ci o nal, seja de cre to le gis la ti vo, 
seja emen da cons ti tu ci o nal vi san do a mo di fi car o que
de ci diu o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. Res ta-nos, por-
tan to, aguar dar. 

Qu e ro di zer que, em tese, sou fa vo rá vel à ver ti -
ca li za ção. Só en ten do, como já dis se no co me ço e
que ro ago ra res sal tar – que foi ex tem po râ nea a re so -
lu ção. Por tan to, se hou ver um meio ju di ci al de tor nar
sem efe i to aqui lo que de ci diu o Tri bu nal Su pe ri or Ele i -
to ral, ad mi to que pos sa mos, en tão, en ca mi nhar nes-
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se sen ti do ou pelo me nos aguar dar as de ci sões que
es tão por vir do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Há uma
ex pec ta ti va de que, pro va vel men te em tor no do dia 10
des te mês – por tan to, na se ma na que vem – o Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral se po si ci o ne so bre as ADIN
(Ações Di re tas de Incons ti tu ci o na li da de) que in gres -
sa ram na Su pre ma Cor te do País. E não há ne nhu ma
dú vi da de que, apro va do o de cre to le gis la ti vo pe las
duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal, ele será ata ca do 
jun to ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral no sen ti do de con-
si de rá-lo in cons ti tu ci o nal.

Então, en ten do que não se ria pru den te para o
Se na do da Re pú bli ca e para o Con gres so Na ci o nal
apro var esse tipo de me di da. Po de ria re ca ir so bre o
Con gres so Na ci o nal a pe cha de cor po ra ti vis ta, apro-
van do me di das que vi sem a de fen der in te res ses dos
Par la men ta res e dos Par ti dos po lí ti cos em de tri men to 
do in te res se ma i or da ci da da nia, da co le ti vi da de. Não
con cor do com o de cre to, mu i to me nos pela pe cha
que, sem dú vi da ne nhu ma, re ca i rá so bre os om bros
dos Con gres sis tas e do Con gres so Na ci o nal, mas,
prin ci pal men te, por que mi nha con vic ção é de que o
de cre to le gis la ti vo não re sis ti rá a uma ação no Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral. Isso fará com que as de ci sões
par ti dá ri as se jam ain da mais re tar da das, por que
ter-se-á que aguar dar no va men te o pro nun ci a men to
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral so bre a ace i ta ção ou
não do de cre to le gis la ti vo como ins tru men to le gal
para sus tar um ato nor ma ti vo do Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral.

Sr. Pre si den te, mi nha po si ção é con trá ria ao de-
cre to le gis la ti vo, meu voto é con trá rio ao de cre to le-
gis la ti vo. Mas, como dis se, os de ma is Se na do res do
PDT es tão li be ra dos e à von ta de para vo ta rem de
acor do com suas con vic ções e com sua cons ciên cia.

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 José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, esta Casa já vo tou, em
di ver sas oca siões, ma té ri as de cons ti tu ci o na li da de
du vi do sa. Algu mas, in clu si ve, fo ram der ru ba das pos-
te ri or men te pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral exa ta -
men te por se rem in cons ti tu ci o na is. Nes te caso es pe -
cí fi co, es ta mos, pelo me nos, di an te de uma cons ti tu -
ci o na li da de du vi do sa. Os Se na do res José Fo ga ça e
Jef fer son Pé res le van ta ram ar gu men tos que apon tam 
no sen ti do de que ela se ria in cons ti tu ci o nal. O Se na -
dor Amir Lan do, Re la tor da ma té ria, apre sen tou ar gu -
men tos em sen ti do con trá rio.

Ora, já hou ve quem dis ses se que a Cons ti tu i ção 
é aqui lo que os tri bu na is di zem que é. Vou vo tar esta
ma té ria com base em uma aná li se po lí ti ca, até por-
que, em mi nha ava li a ção, a de ci são do TSE foi po lí ti -
ca. O pró prio fato de ele ter to ma do uma de ci são pos-
te ri or que se cho ca fron tal men te com os prin cí pi os ju-
rí di cos apre sen ta dos para em ba sar a de ci são an te ri -
or me au to ri za a de du zir que a se gun da de ci são foi
uma es pé cie de li be ra ção de pres sões, uma es pé cie
de aber tu ra de fen da na bar re i ra ini ci al para evi tar que
as pres sões, que eram gran des, em fun ção da de ci -
são ini ci al, pu des sem aca bar por der ru bar a de ci são
ini ci al.

Por isso, vou vo tar esta ma té ria por uma po si ção 
po lí ti ca em re la ção à de ci são to ma da. Eu tam bém me
so ma va, como ain da o faço, àque les que en ten dem
que o ins tru men to mais efi caz por par te do Con gres -
so Na ci o nal fe ria uma emen da cons ti tu ci o nal, tan to
que esse tema foi ob je to de de ba te na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia ime di a ta men te
após o sur gi men to da re so lu ção. Hou ve o en ten di -
men to con sen su al, na que la Co mis são, de que o me-
lhor ca mi nho se ria a emen da cons ti tu ci o nal. For-
mou-se uma co mis são para ela bo rar a emen da, que
foi apre sen ta da no mes mo dia, in clu si ve com um nú-
me ro de as si na tu ras su pe ri or ao mí ni mo ne ces sá rio
para a sua apro va ção. E a emen da não foi vo ta da na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia por-
que al guns Se na do res, le gi ti ma men te, pe di ram vis ta
do pro ces so. Digo le gi ti ma men te, mas foi algo que, na
ver da de, mos trou a quem in te res sa ou fa vo re ce essa
me di da do TSE.

Sr. Pre si den te, al guns ata cam a re so lu ção em
fun ção, sim ples men te, da sua ino por tu ni da de e di-
zem que a ver ti ca li za ção se ria im por tan te. Alguns
che gam a di zer que a cul pa é nos sa, por que não vo ta -
mos ou tras ma té ri as, como se o fato de não ter mos
vo ta do a re for ma po lí ti ca des se au to ri za ção ou po de -
res ao TSE para fazê-lo. Os que pen sam as sim se so-
mam ao Pre si den te da Re pú bli ca, que afir mou, no ex-
te ri or, que o TSE ini ci ou a re for ma po lí ti ca, numa vi-
são au to ri tá ria de que o TSE – por não sei que car gas
d’água ou por que po de res que lhe te ri am sido atri bu í -
dos – po de ria es ta be le cer uma tu te la so bre os par ti -
dos po lí ti cos e o con jun to da so ci e da de.

Diz-se que a base para a re so lu ção é a exi gên -
cia do par ti do na ci o nal. Ora, a Lei Orgâ ni ca dos Par ti -
dos Po lí ti cos de fi ne o que se en ten de por par ti do na-
ci o nal: ”Só é ad mi ti do o re gis tro do es ta tu to de par ti do 
po lí ti co que te nha ca rá ter na ci o nal, con si de ran do-se
como tal aque le que com pro ve o apo i a men to de ele i -
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to res cor res pon den te a, pelo me nos, meio por cen to
dos vo tos da dos...“

A Lei Orgâ ni ca es ta be le ce o que se en ten de por
par ti do de ca rá ter na ci o nal. Mas mes mo aque les que
ad mi tem a pos si bi li da de de o TSE im por a ver ti ca li za -
ção como se fos se de in te res se da so ci e da de es que -
cem-se de que nós vi ve mos em uma fe de ra ção e que
a po lí ti ca, ou mes mo o ca rá ter na ci o nal da po lí ti ca ou
dos par ti dos po lí ti cos, não é es ta be le ci da nos ma nu a -
is, mas a par tir da re a li da de so ci al e eco nô mi ca dos
di ver sos Esta dos da Fe de ra ção. Per ten ço a um par ti -
do po lí ti co que tem ca rá ter na ci o nal, não ape nas por
aqui lo que está es ta be le ci do na LOPP, mas por que é
um par ti do que es ta be le ce po lí ti cas na ci o na is, que
leva em con si de ra ção as es pe ci fi ci da des dos di ver -
sos Esta dos, pois o Bra sil é um país que têm Esta dos
como São Pa u lo, com uma tal re la ção eco nô mi ca e,
con se qüen te men te, uma re la ção po lí ti ca, e tam bém
Esta dos ab so lu ta men te di fe ren ci a dos do pon to de
vis ta eco nô mi co e so ci al e, ne ces sa ri a men te, com re-
la ções po lí ti cas tam bém di fe ren ci a das.

Por tan to, é fa lá cia di zer que os par ti dos que se
co li gam, em ní vel na ci o nal, em uma ele i ção para Pre-
si den te da Re pú bli ca, em que es ta rá em jogo o po der
na ci o nal, a po lí ti ca na ci o nal, o Con gres so Na ci o nal,
obri ga to ri a men te, têm de se guir esse mes mo fi gu ri no
nas ele i ções es ta du a is, em que exis tem re a li da des di-
fe ren ci a das não ape nas pelo in te res se par ti cu lar des-
se ou da que le par ti do po lí ti co, mas pelo fato de que o
País é uma fe de ra ção. E isso, in clu si ve, é uma cláu su -
la pé trea da Cons ti tu i ção, que, no nos so en ten di men -
to, a re so lu ção do TSE fere, ca rac te ri zan do-se, pois,
como uma de ci são in cons ti tu ci o nal.

Então, Sr. Pre si den te, sou con tra a men ci o na da
re so lu ção, não ape nas pela sua ino por tu ni da de, mas
por que não en ten do que o TSE te nha o po der de es-
ta be le cer a tu te la so bre os par ti dos po lí ti cos. E é fal so
pen sar que a in tro du ção des sa me di da pos si bi li ta rá o
for ta le ci men to dos par ti dos po lí ti cos. Isso não acon te -
ce rá. Bas ta ve ri fi car a re a li da de dos Esta dos, os ar-
ran jos que es tão sen do fe i tos nos di ver sos Esta dos,
com ”can di da to la ran ja“, ”tan ge ri na“, ”ma ra cu já“, de
to das as es pé ci es. É esse tipo de co i sa que for ta le ce -
rá par ti do po lí ti co?

Um ou tro ab sur do é o aden do do TSE, se gun do
o qual o par ti do que deve ter ca rá ter na ci o nal é o que
lan ce can di da to à Pre si dên cia; os de ma is não. O ar-
gu men to de que a re so lu ção an te ri or pos si bi li ta va o
res sur gi men to do Par ti do Re pu bli ca no, de Mi nas Ge-
ra is, ou do Par ti do Pro gres sis ta, do Rio Gran de do
Sul, caiu por ter ra. Aqui lo que se afir ma va se ria a
base ju rí di ca, po lí ti ca, ide o ló gi ca e mo ra li za do ra, pre-

ten sa men te mo ra li za do ra, do qua dro po lí ti co na ci o -
nal, o pró prio TSE en car re gou-se de jo gar por ter ra ao
res pon der a con sul ta pos te ri or.

Por tan to, Sr. Pre si den te, como já dis se, o pro je -
to de de cre to le gis la ti vo é, no mí ni mo, um pro je to de
cons ti tu ci o na li da de du vi do sa! E como é uma ques tão
de cons ti tu ci o na li da de du vi do sa, vo ta rei po li ti ca men -
te, da mes ma for ma que en ten do te nha agi do o TSE
ao to mar sua de ci são.

Voto a fa vor do PDL, em bo ra re a fir me que os ar-
gu men tos sus ci ta dos na Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça e de Re da ção, como qual quer ou tra ini ci a ti va
fu tu ra, aca ba rão ca in do nas mãos do Ju di ciá rio. O
PDL ca i rá nas mãos do Ju di ciá rio, pois, com cer te za,
aca ba ria no STF. A ADIn tam bém fica nas mãos do
STF. Ao fi nal, a úni ca ini ci a ti va su je i ta à pa la vra fi nal
do Con gres so Na ci o nal se ria ape nas a Emen da
Cons ti tu ci o nal, que ain da es pe ro ve nha a ser vo ta da
na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção
ama nhã, para que en tre em tra mi ta ção no Se na do
Fe de ral a par tir da se ma na se guin te.

Con tu do, mes mo con si de ran do que esse não é
o ins tru men to mais ade qua do, en ten den do os ar gu -
men tos que co lo cam em dú vi da a sua cons ti tu ci o na li -
da de, vo ta rei po li ti ca men te a fa vor do PDL. E não en-
ten do que essa ques tão seja cor po ra ti vis ta! Para al-
guns, pa re ce que ago ra as su mi re mos que o Con gres -
so Na ci o nal so men te de fen de in te res ses cor po ra ti -
vos, en quan to quem de fen de o in te res se da Na ção é
o TSE. Não con cor do com esse tipo de ava li a ção e de
aná li se! Enten do que, nes sa ques tão, o que está em
jogo é prin ci pal men te a au to no mia dos par ti dos po lí ti -
cos, in se ri da na Cons ti tu i ção Fe de ral.

Por isso, como já dis se, voto po li ti ca men te a fa-
vor do PDL.

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) – Con ce -
do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Ge ral do Melo.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, até cer to pon to, é de li ca do
para mim, como Lí der do PSDB nes ta Casa, dis cu tir
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essa ques tão, de po is de ter vis to, com gran de na tu ra -
li da de, re gis trar-se na im pren sa na ci o nal que essa
de ci são ha via sido to ma da a ser vi ço do PSDB e do
seu can di da to. Essa apre ci a ção  que, além de apres-
sa da, é le vi a na  não res pe i ta a in te gri da de ins ti tu ci o -
nal do TSE e mu i to me nos o pas sa do, a his tó ria e a
dig ni da de dos Mi nis tros que têm as sen to na que le tri-
bu nal su pe ri or.

Como essa ques tão não foi le va da ao TSE pelo
meu Par ti do e foi fe i ta num mo men to em que o qua dro 
dos can di da tos à su ces são es ta va lon ge de de fi -
nir-se, in clu si ve no PSDB  pois a con sul ta foi for mu la -
da ao TSE no dia 8 de agos to de 2001 , isso cria para
o nos so Par ti do uma si tu a ção de al gum des con for to.
Mas isso não me im pe de de vir à tri bu na para fa zer al-
gu mas pon de ra ções.

Apa ren te men te, quan do se afir ma que o TSE
usur pou atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal, pre ten -
de-se di zer que o TSE in tro du ziu, no con jun to de leis
e nor mas que re gem o pro ces so ele i to ral e o re ge rão
em 2002, al gu ma co i sa nova, que ele es cre veu lei.

Aqui eu que ria co me çar con vi dan do esta Casa a
res pon der a uma in da ga ção: se nada exis tis se na lei
que pu des se sus ci tar a dú vi da re sol vi da pelo TSE ao
res pon der a uma con sul ta, por que al guém fa ria uma
con sul ta àque la Cor te? A con sul ta só foi fe i ta exa ta -
men te por que o tex to le gal  o art. 6º da Lei nº 9.504, de
1997  con tém dis po si ções que sus ci tam a dú vi da. E
foi fe i ta pre ci sa men te por um De pu ta do que não é do
PSDB, mas, ao con trá rio, é de um par ti do que faz
opo si ção ao Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so  este, sim, do PSDB. A con sul ta teve
como pri me i ro sig na tá rio o De pu ta do Miro Te i xe i ra,
do PDT, acom pa nha do pe los De pu ta dos José Ro ber -
to Ba to chio, Fer nan do Co ru ja e Pom peo de Mat tos.

Srªs e Srs. Se na do res, o que foi per gun ta do ao
TSE? ”Pode de ter mi na do par ti do po lí ti co  par ti do ”a“
ce le brar co li ga ção para a ele i ção de Pre si den te da
Re pú bli ca com al guns ou tros par ti dos  par ti dos ”b“,
”c“ e ”d“  e, ao mes mo tem po, ce le brar co li ga ção com
ter ce i ros par ti dos  ”e“, ”f“ e ”g“  que tam bém pos su am
can di da to a Pre si den te da Re pú bli ca, vi san do a ele i -
ção de Go ver na dor de Esta do da Fe de ra ção?“

Por que essa ques tão foi for mu la da ao TSE?
Pre ci sa men te por que a dis po si ção le gal que es ta be -
le ce a re gra para o País sus ci ta esse tipo de dú vi da.

Cou be ao TSE, no caso, exer cer a sua atri bu i -
ção e cum prir a sua obri ga ção de di ri mir a dú vi da, res-
pon den do àque la con sul ta con cre ta. Ao res pon der, o
TSE in ter pre tou o dis po si ti vo le gal.

Com o bri lho ha bi tu al, o Se na dor José Fo ga ça
fa la va que a ques tão gira em tor no do con ce i to de ”cir-
cuns cri ção“, en ten den do S. Exª que não se de ve ria
apli car a es tas ele i ções, em to das as hi e rar qui as da
dis pu ta ele i to ral, o con ce i to de ”cir cuns cri ção úni ca“.

Como não exis te, a não ser nos di ci o ná ri os, uma
dis po si ção que nos es cla re ça, ab so lu ta men te, o sig-
ni fi ca do de cir cuns cri ção, no mo men to em que essa
ex pres são, in se ri da no tex to da lei, gera uma dú vi da,
qual é o con ce i to de cir cuns cri ção que a lei está ob je -
ti van do? É im por tan te a in ter pre ta ção des se dis po si ti -
vo, que ide al men te de ve ria ser fe i ta por quem tem,
nas ins ti tu i ções bra si le i ras, a atri bu i ção de in ter pre tar
a Lei Ele i to ral.

A dú vi da, por tan to, nas ce do con ce i to da pa la -
vra cir cuns cri ção, já ex pli ca do ao País por quem tem
a res pon sa bi li da de de fazê-lo. O en ten di men to do
TSE le vou a uma res pos ta que, ex pres sa men te, uni-
for mi za a es tru tu ra ou es ta be le ce os li mi tes para as
co li ga ções que se ce le bra rem no País vi san do às ele-
i ções de 2002.

O que es tou que ren do di zer, Sr. Pre si den te, é
que a dú vi da so men te exis te por que foi ge ra da pela
lei an te ri or a tudo isso, sur gin do, por sua vez, a ne ces -
si da de de se fa zer a con sul ta. Aliás, nes se caso, o
TSE não ino vou por que, re fe rin do-se ao ple i to de
1998, quan do res pon deu a uma con sul ta so bre as
pos si bi li da des que ti nham os Par ti dos de fa zer co li ga -
ções na cha pa pro por ci o nal, en ten deu, com base pre-
ci sa men te no art. 6º da Lei nº 9.504, que os Par ti dos
que in te gram uma co li ga ção po dem ou não fa zer uma
co li ga ção tam bém na cha pa pro por ci o nal. Entre tan to, 
não po dem fazê-la com ne nhum Par ti do que per ten ça 
a ou tra co li ga ção.

Por tan to, o fun da men to ex pli ci ta do na de ci são
des te ano é o mes mo que o TSE já en con tra va para a
con sul ta for mu la da em 1998. To da via, na que le ano, a
con sul ta tra ta va de co li ga ção nas ele i ções par la men -
ta res. A re fe ri da Cor te não ti nha mo ti vo para res pon -
der ao que não lhe fora per gun ta do.

Vou en cer rar, Sr. Pre si den te. Qu e ro, en tre tan to,
pe dir li cen ça a V. Exª para con clu ir a mi nha ar gu men -
ta ção com re la ção a um pon to. Apa ren te men te, a
gran de ques tão de ri va do fato de que a pre sun ção do
sis te ma po lí ti co era que a nor ma para co li ga ção nos
Esta dos fos se ou tra. Par tin do des sa su po si ção, a es-
tru tu ra po lí ti ca nos Esta dos co me çou a dis cu tir hi pó -
te ses de co li ga ção, que, em al guns ca sos, es bar ra -
ram no en ten di men to do TSE – que in vi a bi li zou a con-
su ma ção for mal de co li ga ções que es ta vam ama du -
re cen do nos Esta dos.
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Na ver da de, o que ca u sou tudo isso foi o so bres -
sal to que o en ten di men to ex pli ci ta do pelo TSE pode
ter ca u sa do à re a li da de po lí ti ca dos di ver sos Esta dos. 
O fun da men to ju rí di co cons ti tu ci o nal tem sido bus ca -
do com boa-fé, com bri lho e com in te li gên cia por mu i -
tos que são con tra e a fa vor, mas, por trás de todo
esse es for ço de her me nêu ti ca, de in ter pre ta ção da lei
e da Cons ti tu i ção, exis te o so bres sal to que ca u sou
nos Esta dos a nor ma con tra ri an do in te res ses que es-
ta vam em cur so. 

Ago ra, tra go um ar gu men to de re a lis mo po lí ti co.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te ra pi dís si mo?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Se na dor José Fo ga ça, o Pre si den te já me está cha-
man do a aten ção pelo tem po.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – De se jo
ape nas fa zer um re gis tro ra pi dís si mo.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Ao con clu ir, se o Pre si den te per mi tir, ou vi rei V. Exª
com o ma i or pra zer e mu i to hon ra do.

Con cor do com o Se na dor José Fo ga ça quan do
diz que o de cre to le gis la ti vo é uma exor bi tân cia. Cha-
mo a aten ção do Se na do Fe de ral para o fato de que
esse de cre to le gis la ti vo será o se gun do so bres sal to a
que se vai sub me ter o pro ces so ele i to ral nes te ano,
por que é ir re a lís ti co ad mi tir que o pro ces so po lí ti co
nos Esta dos será pa ra li sa do ago ra, para que toda a
clas se po lí ti ca pos sa sa ber se afi nal vai pre va le cer o
en ten di men to do TSE, se a Câ ma ra dos De pu ta dos
vai apro var esse de cre to le gis la ti vo, se o Po der Ju di -
ciá rio vai man ter a de ci são do Con gres so Na ci o nal,
caso se apro ve o de cre to le gis la ti vo en quan to o pro-
ces so po lí ti co está em mar cha.

Sr. Pre si den te, con cor do tam bém com o Se na -
dor José Edu ar do Du tra, que abor da a cons ti tu ci o na li -
da de dis cu tí vel da ini ci a ti va.

Por essa ra zão, o meu voto será con trá rio ao de-
cre to le gis la ti vo, em bo ra, na con di ção de Lí der de
Ban ca da, co mu ni co aos meus com pa nhe i ros de Ban-
ca da que da rei o meu voto pes so al, con trá rio ao de-
cre to, mas con si de ro a ques tão aber ta ao Par ti do, de-
i xan do aos Se na do res a de ci são so bre seu voto.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – V. Exª
per mi te que eu faça um re gis tro em ape nas trin ta se-
gun dos?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sim, Exce lên cia.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Em meu
Esta do, es tou lu tan do para fa zer a mes ma co li ga ção

que está sen do fe i ta em ní vel na ci o nal. Por tan to, não
es tou to ma do de ne nhum so bres sal to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, ao ilus tre Se na dor 
José Agri pi no, Lí der do PFL.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o meu Par ti do, o PFL, é a fa vor da re-
for ma po lí ti ca e do for ta le ci men to dos par ti dos po lí ti -
cos não so men te no dis cur so, mas no voto. Qu an do
pre si di a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia do Se na do, di ver sos itens im por tan tes que com-
põem a re for ma po lí ti ca e que ob je ti vam jus ta men te o
for ta le ci men to dos par ti dos po lí ti cos fo ram vo ta dos e
apro va dos, como, por exem plo, a fi de li da de par ti dá -
ria, a pro i bi ção de co li ga ção na ele i ção pro por ci o nal,
o fi nan ci a men to pú bli co de cam pa nha, o en cur ta men -
to de pe río do de cam pa nha, a cláu su la de de sem pe -
nho de par ti dos po lí ti cos. Essas ma té ri as, vo ta das na
CCJ e em ple ná rio, fo ram apro va das e re me ti das à
Câ ma ra, onde se en con tram re pre sa das. Aque la
Casa en ten deu que não te ria tem po há bil para apre-
ciá-las, apro vá-las e ob ser var a an te ri o ri da de de um
ano para sua apli ca ção. Re sol veu, por tan to, pro cras ti -
nar a re for ma po lí ti ca, ba se a da na an te ri o ri da de de
um ano. As ma té ri as en con tram-se, por tan to, po li ti ca -
men te re pre sa das na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Con-
gres so pro cu rou e está pro cu ran do fa zer a sua par te.
Não se omi tiu nes sa ques tão.

Esta mos, ago ra, dis cu tin do um PDL de au to ria
do Se na dor Re nan Ca lhe i ros, que me re ceu o pa re cer
fa vo rá vel do Se na dor Amir Lan do e que re to ma a
ques tão em fun ção de de ci são re cen te do Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral. 

O TSE não jul ga, a não ser em caso de pro vo ca -
ção de con fli to; o TSE res pon de a con sul tas. E, no
caso es pe cí fi co do pro je to de que es ta mos tra tan do,
so bre a ver ti ca li za ção, o TSE ba i xou uma nor ma re-
gu la men ta do ra em fun ção de in ter pre ta ção da Cons-
ti tu i ção e de lei vi gen te, po rém, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, com um atra so que não pa re ce jus ti -
fi cá vel.

A con sul ta foi fe i ta por al guns par la men ta res do
PDT em agos to do ano pas sa do. Se ela ti ves se sido
res pon di da um mês de po is, em se tem bro, a an te ri o ri -
da de de um ano te ria sido aten di da, e os po lí ti cos
ter-se-iam po si ci o na do par ti da ri a men te em fun ção da
de ci são à con sul ta fe i ta um mês an tes. Ha ve ria tem po 
para que o TSE se re u nis se, de sig nas se um re la tor e
ofe re ces se, para ma té ria de ta ma nha im por tân cia –
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tão im por tan te que gera toda essa po lê mi ca no pla no
po lí ti co par ti dá rio na ci o nal –, em se tem bro ou no co-
me ço de ou tu bro, aos par la men ta res e àque les que
exer cem fun ção pú bli ca a opor tu ni da de de um re po si -
ci o na men to po lí ti co par ti dá rio. Isso não ocor reu.

O Con gres so Na ci o nal está, por tan to, nes te mo-
men to – por meio des se PDL, de PECs ou de ADIN
que se en con tram no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral ques-
ti o nan do a cons ti tu ci o na li da de do TSE –, agin do não
em le gí ti ma de fe sa, mas no in tu i to de es cla re cer um
fato que, no seu en ten di men to, fere algo que já era
pra xe de mu i tos e mu i tos anos, de mu i tas e mu i tas
ele i ções: a an te ri o ri da de de um ano para a de fi ni ção
de nor ma e le gis la ção ele i to ral. Esse fato foi agre di do
pela de ci são do TSE, e ques ti o na-se a cons ti tu ci o na -
li da de des se PDL.

Te nho em mão, Sr. Pre si den te, pa re ce res de ju-
ris tas re no ma dos, a quem no mí ni mo se tem a obri ga -
ção de con ce der cré di to pelo sa ber ju rí di co e pelo
acer to de seus pa re ce res. Re fi ro-me aos Drs. Ives
Gan dra, Pa u lo Bros sard e Sa u lo Ra mos.

Sr. Pre si den te, leio um tre cho do pa re cer do Dr.
Ives Gan dra, Pro fes sor Emé ri to da Uni ver si da de
Mac ken zie, em cuja fa cul da de de Di re i to foi ti tu lar de
Di re i to Eco nô mi co e de Di re i to Cons ti tu ci o nal.

Diz ele, ao fi nal do seu pa re cer:

..............................................................
1) Enten do que o TSE, ao trans for mar, 

por in te i ro, o re gi me ju rí di co apli cá vel às ele-
i ções de 2002, em pra zo in fe ri or a um ano,
ma cu lou o art. 16 da C. F., so bre ter pre ten -
di do exer cer atri bu i ções le gis la ti vas po si ti -
vas e não me ra men te re gu la men ta res. Em
face des sa in va são de com pe tên cia le gis la ti -
va, cabe ao Con gres so Na ci o nal de fen der
suas atri bu i ções, ze lan do por sua com pe -
tên cia le gis la ti va.

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

É o que es ta mos, nes te mo men to, pra ti can do,
por meio de um pro je to de de cre to le gis la ti vo, am pa -
ra do por pa re ce res de gran des ju ris tas, pro cu ran do
re to mar a nor ma li da de do pro ces so po lí ti co-ele i to ral.

O voto do PFL, as sim como o meu – e que ro
con cor dar in te i ra men te com a opi nião aqui ex pres sa -
da pelo Lí der do PT, Se na dor José Edu ar do Du tra –, é
um voto po lí ti co, por que não te nho dú vi da com re la -
ção à efi cá cia ju rí di ca do PDL, até am pa ra do nos pa-
re ce res, mas, nes te mo men to, o Con gres so Na ci o nal, 
pelo seu Se na do, está se ma ni fes tan do – e es pe ro
que de for ma ex plí ci ta, cla ra e ma jo ri tá ria – so bre

uma ques tão que é da com pe tên cia do Con gres so
bra si le i ro, que vem de sem pe nhan do as suas fun ções, 
que pa rou de apre ci ar, pela ques tão da an te ri o ri da de
de um ano, mas que, no mo men to em que se dis cu te
a ques tão, ma ni fes ta-se num PDL, dan do a sua opi-
nião pe los Par ti dos po lí ti cos que com põem o Con-
gres so bra si le i ro e que ha ve rão de vo tar.

O PFL, o meu Par ti do, vo ta rá a fa vor des te PDL,
para, in clu si ve, si na li zar ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
o pen sa men to do Se na do do Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

Antes, po rém, a Mesa faz um ape lo às Srªs e
aos Srs. Se na do res que não se en con tram no ple ná -
rio para que ve nham a ele e exer çam o seu di re i to de
voto.

O Se na dor Anto nio Car los Va la da res é o úl ti mo
ora dor ins cri to.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre-
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Lei n.º 9.504, na
qual se ba se ou o TSE para to mar essa de ci são ex-
tem po râ nea, é de 1997. No ano se guin te à sua apro-
va ção, re a li za ram-se ele i ções ge ra is em todo o País:
para Pre si den te da Re pú bli ca, Se na do res da Re pú -
bli ca, De pu ta dos Fe de ra is, Go ver na do res e De pu ta -
dos Esta du a is. Essa foi uma ele i ção, pelo me nos até
ago ra, não con tes ta da pelo pró prio TSE e, por tan to,
le gí ti ma, ba se a da na Lei nº 9.504, que foi re gu la men -
ta da por ins tru ções ba i xa das pelo pró prio Tri bu nal,
que re gu lou a ma té ria e, em ne nhum mo men to, es ta -
be le ceu qual quer re gra de pro i bi ção de co li ga ções
em âm bi to es ta du al, que ti ves sem ou não ali an ças
em âm bi to na ci o nal.

Por tan to, Sr. Pre si den te, em cima da ele i ção,
como aqui tan tas ve zes já foi dito pe los nos sos Se na -
do res, o TSE, aten den do con sul ta do De pu ta do Miro
Te i xe i ra, re sol ve mu dar as re gras do jogo, quan do, em
1998, quan do da re gu la men ta ção da Lei n.º 9.504, de
1997, teve opor tu ni da de de mo di fi car, e não ca u sar,
como ago ra, trans tor nos ir re pa rá ve is aos Par ti dos po-
lí ti cos e à pró pria de mo cra cia bra si le i ra.

Par ti dos de Opo si ção, como o nos so PSB, es tão 
na imi nên cia de per der a sua re pre sen ta ção po pu lar e
de mo crá ti ca no Con gres so Na ci o nal, na Câ ma ra dos
De pu ta dos, no Se na do, numa ver da de i ra cas sa ção
bran ca de um Tri bu nal que sem pre ze lou pela boa
apli ca ção da le gis la ção ele i to ral.

E eu ti nha, como ain da te nho, uma ad mi ra ção
pela Insti tu i ção, pois em pou cos pa í ses do mun do há
um ór gão, como o que te mos, que pos sa dar tran qüi li -
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da de aos ple i tos como o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral.
Daí ca u sar-me ad mi ra ção essa in tem pes ti vi da de,
esse zelo tar dio, pos so di zer, até pre con ce i tu o so,
con tra Par ti dos que, ao não fa ze rem par te da base de
sus ten ta ção do Go ver no, como o PSB, se rão os mais
pre ju di ca dos.

Lo gi ca men te, ou tros Par ti dos, como o PFL e o
PMDB, têm aqui ma ni fes ta do o seu pro tes to di an te da
re le vân cia des sa ação ne ga ti va do Tri bu nal – e, nes se 
pon to, que ro enal te cer a po si ção do PMDB e do PFL.
Mas me pre o cu po, ao mes mo tem po, com o po si ci o -
na men to do PSDB, que, em vez de fi car ao lado da-
que les que re al men te sus ten tam a de mo cra cia, que
são os Par ti dos po lí ti cos, re sol ve fi car ao lado de um
can di da to sem se im por tar com o des ti no do Bra sil de
ama nhã.

Sr. Pre si den te, por que as mu dan ças não es tão
acon te cen do nes te País? Mu i tas ve zes, por que Par la -
men ta res que po de ri am ser ele i tos não o fo ram, e em
seu lu gar vi e ram pes so as que não es ta vam com pro -
me ti das com as trans for ma ções que o Bra sil pre ci sa -
va so frer.

Ao tér mi no de mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te,
su po nha mos que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral – que,
de acor do com o art. 101 da nos sa Cons ti tu i ção, é o
guar dião de nos sas leis – to mas se uma de ci são que
re pre sen tas se uma exor bi tân cia, que in va dis se as atri-
bu i ções do Po der Le gis la ti vo, como re sol ve ría mos
esse pro ble ma? Se o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral re sol -
ves se le gis lar, re ti ran do, sub tra in do, in va din do as atri-
bu i ções de nos so Po der, algo te ria que ser fe i to. Do
con trá rio, as nos sas ins ti tu i ções es ta ri am em jogo. Um
po der não pode se so bre por ao ou tro: é a re gra do pre-
si den ci a lis mo. O Po der Le gis la ti vo, o Po der Exe cu ti vo
e o Po der Ju di ciá rio são au tô no mos e in de pen den tes
en tre si; mas não po dem fe rir nos sa Cons ti tu i ção.

Se ar gu men tar mos, de acor do com o art. 49, XI,
da Cons ti tu i ção, que ze lar pela pre ser va ção da com-
pe tên cia le gis la ti va não sig ni fi ca fa zer como fez o Lí-
der do PMDB, Se na dor Re nan Ca lhe i ros: apre sen tar
uma pro po si ção que im pe ça a in va são de um Po der
so bre o ou tro. Se ria, sim ples men te, Sr. Pre si den te,
con tri bu ir para o fa le ci men to da De mo cra cia, co lo car
em xe que a im por tân cia ou a va li da de do fun ci o na -
men to do Po der Le gis la ti vo. Ze lar sig ni fi ca an tes de
tudo, a meu ver, pro te ger. E como po de mos pro te ger
a Cons ti tu i ção, Sr. Pre si den te, se não apre sen tan do
um ato que pos sa anu lar um ou tro que se con tra pôs
às nos sas atri bu i ções?

Por isso o PSB vota fa vo ra vel men te ao de cre to
le gis la ti vo, na cer te za de que o faz com o ob je ti vo de
pre ser var o equi lí brio de nos sas ins ti tu i ções e o for ta -

le ci men to da de mo cra cia. E que ne nhum Po der seja
mais for te do ou tro, por que mais for te do que o po der,
Sr. Pre si den te, são as pes so as que acom pa nham a
TV Se na do e que es pe ram uma so lu ção jus ta, eqüi-
do sa e le gí ti ma para co i bir o abu so do Po der Ju di ciá -
rio, no caso o Su pe ri or Tri bu nal Ele i to ral, por quem,
re pi to, te nho o ma i or res pe i to, mas de quem dis cor do
fron tal men te. 

Por isso, voto fa vo ra vel men te ao de cre to le gis la -
ti vo. Espe ro que essa de ci são seja po si ti va aqui no
Se na do Fe de ral e que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
tam bém nos aju de a cor ri gir essa im pro pri e da de.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à ilus tre Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Sras e Srs Se na do res, é evi den te que con cor do
com mu i tas das ob ser va ções fe i tas pe los Se na do res
e res pe i to os ar gu men tos apre sen ta dos. No caso es-
pe cí fi co do Esta do de Ala go as, a re vo ga ção de re so -
lu ção do TSE tra ria al guns be ne fí ci os para meu Par ti -
do, por exem plo com o PPS – es tou aqui ao lado do
De pu ta do Fe de ral Re gis Ca val can te, que é um ho-
mem de bem, me re ce ser re e le i to, in de pen den te men -
te de es tar ou não na mi nha co li ga ção – e o PDT tam-
bém. São dois Par ti dos com os qua is com po mos um
nú cleo de Opo si ção ao Go ver no do Esta do. Se ria mu-
i to po si ti vo para mim res ta be le cer a ali an ça com o
PPS, com o PDT, com com pa nhe i ros pe los qua is te-
nho o mais ab so lu to res pe i to.

Vou me abs ter des sa vo ta ção, mas te ce rei al gu -
mas con si de ra ções a res pe i to do as sun to em pa u ta.
Con cor do in te i ra men te com o de ba te so bre a in de -
pen dên cia en tre os Po de res, so bre a im por tân cia do
for ta le ci men to do Con gres so Na ci o nal e das es tru tu -
ras par ti dá ri as, so bre a ne ces si da de de o Con gres so
Na ci o nal le gis lar e pre en cher os va zi os que pos si bi li -
ta ri am ao TSE le gis lar. Entre tan to, é im por tan te as su -
mir mos que é nos sa res pon sa bi li da de, do Con gres so
Na ci o nal, a não re a li za ção da re for ma po lí ti ca. Qu e ro
ver se o Con gres so Na ci o nal, de po is des sa ele i ção,
fará um de ba te sé rio so bre a re fe ri da re for ma. 

Enten do, ain da, que o TSE cer ta men te agiu po-
li ti ca men te e que po de mos es tar es pe cu lan do em re-
la ção a isso. Mas tam bém não é jus to atri bu ir à re so lu -
ção do TSE a qui tan da ele i to ral – a qui tan da ele i to ral
de can di da tu ra de ”cha pa ca ma rão“ e de can di da tu ra
de ”la ran ja“ sem pre exis tiu. Quem acom pa nha a his-
tó ria re cen te do País sabe que a po lí ti ca de ali an ças e
a tá ti ca ele i to ral não são de fi ni das pela co e rên cia pro-
gra má ti ca. Na gran de ma i o ria dos ca sos, a ma te má ti -
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ca ele i to ral do co e fi ci en te, a dis tri bu i ção dos car gos
na ten ta ti va de re e le i ção, en fim, são nú me ros que de-
fi nem a tá ti ca ele i to ral. Então, não se tra ta da co e rên -
cia pro gra má ti ca. 

Está cer to quem diz que a ver ti ca li za ção não es-
ta be le ce por si só a co e rên cia pro gra má ti ca, é ver da -
de. De re pen te, pode-se jun tar um par ti do de Esquer-
da a um par ti do de Di re i ta, na ci o nal men te, e, de al gu -
ma for ma, com essa in co e rên cia pro gra má ti ca, im por
esse tipo de tá ti ca ele i to ral. Mas ao me nos, Sr. Pre si -
den te, es ta be le ce o que acre di to ser im por tan te: a co-
e rên cia da tá ti ca ele i to ral. Ou seja, su põe-se que os
par ti dos sé ri os es ta be le cem uma tá ti ca ele i to ral con-
for me seus ob je ti vos es tra té gi cos; con for me o con te -
ú do pro gra má ti co que dá sus ten ta ção ao pro je to que
eles apre sen tam à so ci e da de, e não con for me a me-
dío cre ma te má ti ca ele i to ral.

Por tan to, não va mos di zer que é só o res pe i to à
Cons ti tu i ção, a in tem pes ti vi da de. Tudo isso é ver da -
de. Mas a an gús tia é ou tra: a an gús tia da ma te má ti ca
ele i to ral, das con tas a se rem fe i tas, do co e fi ci en te ele-
i to ral a ser mon ta do. Isso é o que de fato está sen do
am pla men te dis cu ti do.

Espe ro que essa nos sa an gús tia pos si bi li te o
de ba te da re for ma po lí ti ca. É isso o que o Con gres so
Na ci o nal tem de ter a co ra gem de dis cu tir. Não fi ze -
ram a re for ma po lí ti ca e ago ra se es tre bu cham, por-
que quan do fi ze ram as con tas nos Esta dos, vi ram as
di fi cul da des para se mon tar as ali an ças ele i to ra is.

Vou me abs ter, por que se a ver ti ca li za ção não
im põe a co e rên cia pro gra má ti ca, ao me nos es ta be le -
ce a co e rên cia da tá ti ca ele i to ral. E es pe ra mos que a
tá ti ca ele i to ral de um Par ti do, na ci o nal men te, seja co-
e ren te com os ob je ti vos es tra té gi cos e o con te ú do
pro gra má ti co do pro je to que apre sen ta à so ci e da de, e
não a gran de far sa da ma te má ti ca ele i to ral.

Por tan to, Sr. Pre si den te, res pe i to am pla men te
os ar gu men tos aqui apre sen ta dos. Mas, como de fen -
do que haja ao me nos co e rên cia da tá ti ca ele i to ral
para ex por as vís ce ras de Par ti dos que, mu i tas ve zes, 
sub me tem-se e do bram-se à ma te má ti ca ele i to ral,
de i xan do de lado o con te ú do pro gra má ti co e seus ob-
je ti vos es tra té gi cos, efe ti va men te vou me abs ter da
vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sras e
Srs Se na do res, con ce do a pa la vra ao au tor do pro je -
to, Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Sras e Srs Se na do res, pen so que che gou a hora de
vo tar mos. Essa ma té ria já foi su fi ci en te men te dis cu ti -
da. Eu mes mo, Sr. Pre si den te, já tive a opor tu ni da de
de fa zer, da que la tri bu na, um lon go dis cur so ci tan do

pa re ce res, in clu si ve de re no ma dos ju ris tas que se po-
si ci o na ram es pe ci fi ca men te so bre o as sun to. Re fi -
ro-me ao Dr. Ives Gan dra Mar tins, ao Mi nis tro Pa u lo
Bros sard, ao Ex-Se na dor Jo sap hat Ma ri nho e a tan-
tos ou tros que ti ve ram, como o Sr. Sa u lo Ra mos, a
opor tu ni da de de tra tar a ma té ria.

O que acon te ceu? A pre tex to de res pon der a
uma con sul ta, o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral sur pre en -
deu o País ao der ro gar uma nor ma vi gen te. Em 1997,
apro va mos uma lei ele i to ral que pre ten día mos de fi ni -
ti va, para aca bar, de uma vez por to das, com o ca su -
ís mo que até en tão im pe ra va nas ele i ções na ci o na is.
Esta lei ba li zou as ele i ções de 1998 e as co li ga ções,
de modo abran gen te, a per mi ti-las, do pon to de vis ta
dos Esta dos, na ple ni tu de. E o TSE, em uma de ci são,
a pre tex to de nor ma ti zar as ele i ções, dis se, de uma
vez por to das, que o que va leu para 1998 não vale
para 2002, in va din do, sem dú vi da, a com pe tên cia le-
gis la ti va do Con gres so Na ci o nal.

Os ju ris tas ci ta dos dis se ram que o de cre to le gis -
la ti vo é uma sa í da cons ti tu ci o nal, por que é com pe tên -
cia ex clu si va do Con gres so Na ci o nal – art.49, in ci so
XI, da Cons ti tu i ção Fe de ral – ze lar pela pre ser va ção
da sua com pe tên cia le gis la ti va di an te da atri bu i ção
nor ma ti va dos ou tros Po de res.

O de cre to le gis la ti vo é uma cri a ção da Cons ti tu i -
ção de 1988; o co man do con ti do no ar ti go 49, in ci so
XI, não exis tiu em ne nhu ma ou tra Car ta. Por tan to, o
Con gres so não pode fi car pas si vo, alhe io; deve vo tar
nes te mo men to o de cre to le gis la ti vo para pôr li mi te
cons ti tu ci o nal ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral.

Faço um ape lo a to dos os Srs. Se na do res para
que co lo que mos esse fre io cons ti tu ci o nal; se não fi-
zer mos isso ago ra va mos ter mu i ta di fi cul da de de
fazê-lo ama nhã. Só res ta ao Con gres so de fen der a
sua prer ro ga ti va que foi la men ta vel men te in va di da
pelo TSE, que exor bi tou de sua com pe tên cia ao nor-
ma ti zar as ele i ções. Nos sa pos tu ra é pela apro va ção
do de cre to le gis la ti vo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De cla ro
en cer ra da a dis cus são.

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 130, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do art. 311, in ci so IV do Re gi men -
to Inter no, re que i ro pre fe rên cia para vo ta ção do
Subs ti tu ti vo ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
6/2002.
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Sala das Ses sões, 2 de abril de 2002. – Se na dor
Amir Lan do.

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

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

Apro va do.
Em vo ta ção o Subs ti tu ti vo.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a
vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para en-
ca mi nhar, con ce do a pa la vra ao Se na dor Artur da Tá-
vo la por cin co mi nu tos.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, este pro je to não é uma ma té ria go-
ver na men tal, ra zão pela qual o Go ver no não se ma ni -
fes ta rá es pe ci fi ca men te so bre ela. O Lí der do PSDB
já ex pri miu a po si ção do Par ti do e li be rou o voto. Con-
se qüen te men te, não há pro pri a men te um voto de Li-
de ran ça do Go ver no quan to a esta pro po si ção que é
de na tu re za pes so al e en vol ve uma ques tão da Casa.
O meu voto pes so al será fa vo rá vel ao pro je 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 emi nen te Re la tor da ma té ria, Se na dor
Amir Lan do.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para en ca mi -
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, não po de ria de i xar de ma ni -
fes tar na opor tu ni da de a po si ção fa vo rá vel do PMDB.
Por tan to, teço bre ves con si de ra ções e não vou gas tar
os cin co mi nu tos que o Re gi men to me con fe re.

Não es ta mos sus tan do de ci são ju di ci al, mas
dis po si ção nor ma ti va ema na da do Po der Ju di ciá rio.
São duas cir cuns tân ci as bem di fe ren tes que gos ta ria
de sa li en tar nes te mo men to. Ao in ter pre tar mos o art.
49, in ci sos V e XI, fi ze mos uma in ter pre ta ção, não
uma mera le i tu ra do tex to. Inter pre tar é bus car o sen ti -
do, é dar har mo nia às dis po si ções, é bus car a uti li da -
de do dis po si ti vo le gal para que ele, re al men te, ofe re -
ça uma con se qüên cia ju rí di ca. Se gun do a li ção de
Bros sard, o ar ti go 11 é com ple men ta do pelo ar ti go
15. A in ter pre ta ção bus ca exa ta men te en ca de ar esse
ca rá ter sis te má ti co das dis po si ções. Eu não fa ria uma
le i tu ra. Bus quei dar uma in ter pre ta ção à luz da her-
me nêu ti ca se gun do os prin cí pi os, para mim, sem pre
pre sen tes de Car los Ma xi mi li a no em seu bre viá rio ju-
rí di co – que cada ad vo ga do de ve ria le var no bol so,
como fa zem os re li gi o sos com o seu bre viá rio – que é

um li vro fan tás ti co: uma des co ber ta que ilu mi nou toda
a mi nha vida ju rí di ca. Tra ta-se de Her me nêu ti ca e
Apli ca ção do Di re i to. É aqui lo que te nho como re fe -
ren ci al. Não que ro di zer que ou tros não te nham; ape-
nas que eu bus quei essa re fe rên cia na mi nha vida
como ad vo ga do, como ho mem que ope ra no Di re i to.
Eram es sas as con si de ra ções para de i xar cla ro à
Casa que in cons ti tu ci o na li da des sem pre são pos sí -
ve is de ser ve ri fi ca das. Mas que cabe ao Su pre mo di-
ri mi-las; sem pre será o Su pre mo, não se re mos nós.
Devo di zer que nada me ani ma, se não con vic ção ju rí -
di ca.

Qu e ro até afir mar que no Esta do de Ron dô nia,
man ten do essa in ter pre ta ção do eixo do po der, da
ver ti ca li za ção, eu te ria um be ne fí cio. Estou vo tan do
con tra os meus in te res ses, em de fe sa da lei e de prin-
cí pi os que en ten do devo ser vir. Nada mais que isso
me ani ma. Não há ne nhu ma mo ti va ção pes so al, que-
ro de i xar isso mu i to cla ro. Nun ca ser vi a mim mes mo,
sem pre ser vi à lei e ao Di re i to, como pro cu rei fazê-lo
nes se pa re cer.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

fala do emi nen te Re la tor, de cla ro en cer ra do o pe río do 
de en ca mi nha men to.

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

A ma té ria está apro va da, com o voto con trá rio
do Se na dor Car los Pa tro cí nio e a abs ten ção da Se na -
do ra He lo í sa He le na. Apro va do o subs ti tu ti vo, fica
pre ju di ca do o pro je to.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção do ven ci do para o tur no su ple men tar.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sr.
Pre si den te, re gis tro mi nha abs ten ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, re gis tro meu voto ”sim“.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Sr. Pre si den te, re gis tro meu voto ”não“.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, re gis tro meu voto ”não“.

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

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 do ven ci do para o tur no su ple men tar do
subs ti tu ti vo ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 6, 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
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PARECER Nº 201, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção do ven ci do, para o tur no
su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 6, de 2002.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção do
ven ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 6, de 2002, que dis-
põe so bre as ele i ções ge ra is de 2002.

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

ANEXO AO PARECER N 201, DE 2002

Sus ta a apli ca ção do § 1º do art. 40
da Re so lu ção nº 20.993, de 2002, do Tri-
bu nal Su pe ri or Ele i to ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º E sus ta da a apli ca ção do dis pos to no § 1º

do art. 4º da Re so lu ção nº 20.993, de 2002, do Tri bu -
nal Su pe ri or Ele i to ral, pelo pra zo de 1 (um) ano da
data de sua vi gên cia, na for ma do art. 16 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a -
ta apre ci a ção da re da ção do ven ci do para o tur no su-
ple men tar.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das ao subs ti tu ti vo até o en-
cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o Subs ti tu ti vo, em tur no su ple -
men tar. (Pa u sa.)

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

Encer ra da a dis cus são, sem apre sen ta ção de
emen das, o subs ti tu ti vo é dado como de fi ni ti va men te
ado ta do sem vo ta ção, nos ter mos do art. 284 do Re gi -
men to Inter no. Em con se qüên cia, de ter mi no que a
ma té ria vá ime di a ta men te à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, 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 55, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 4, de 2002 (nº 4.476/2001,
na Casa de ori gem), que acres cen ta in ci sos

aos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.394, de 20 de
de zem bro de 1996, que es ta be le ce as di re -
tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal e dá
ou tras pro vi dên ci as.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são 
de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Mo re i ra
Men des.)

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do 
teve sua apre ci a ção adi a da por fal ta de quo rum.

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 131, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 352 do Re gi men to Inter no,

re que re mos a ex tin ção da ur gên cia para o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 4, de 2002.

Sala das Ses sões, 2 de abril de 2002. – Ro me ro 
Jucá – Edu ar do Su plicy – Ge ral do Melo – Car los
Pa tro cí nio.

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

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

Apro va do.
Apro va da a ex tin ção da ur gên cia, a ma té ria vol-

ta à tra mi ta ção nor mal, re tor nan do à Co mis são de
Edu ca ção para exa me, acom pa nha da de duas emen-
das da ilus tre Se na do ra Ma ri na Sil va.

São as se guin tes as emen das apre-
sen ta das:

Emen das (De Ple ná rio), ofe re ci das ao Pro je to de
Lei da Ca ma ra nº4, de 2002 (nº4.476/2001, na Casa de
Ori gem), Que Acres cen ta Inci sos Aos Arti gos 10 e 11
da Lei Nº 9.394, de 20 de De zem bro de 1996, Que
Esta be le ce As Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o -
nal e da Ou tras Pro vi dên ci as.

EMENDA Nº 1-PLEN

Alte rar o Art. 1º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
4, de 2002, dan do a se guin te re da ção:

”Art. 1º ..................................................
..............................................................
Art.10. ...................................................
VII – de fi nir, com os mu ni cí pi os, for-

mas de co la bo ra ção na ofer ta do trans por te
es co lar, quan do ne ces sá rio, dos alu nos da
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rede pú bli ca de edu ca ção bá si ca, re si den te
na área ru ral, as su min do en car gos re la ti vos
ao trans por te de alu nos na rede es ta du al.“

Jus ti fi ca ção

Sem dú vi da, faz-se ne ces sá rio as su mir o trans-
por te es co lar dos alu nos que re si dem no meio ru ral
de cada Esta do, com o ob je ti vo de pos si bi li tar o aces-
so des ses alu nos à edu ca ção bá si ca do sis te ma pú-
bli co es ta du al.

A au sên cia do trans por te tem sido uma das ca u -
sas mo ti va do ras da au sên cia das cri an ças e ado les -
cen tes do meio ru ral na es co la, por tan to, mes mo que
o trans por te seja com po nen te ine ren te a ou tro se tor
de ser vi ços - o se tor de trans por te - a edu ca ção está
as su min do este ele men to como ma nu ten ção e de-
sen vol vi men to de en si no, des de a Cons ti tu i ção Fe de -
ral de 1988, vi san do ga ran tir o aces so de toda po pu -
la ção es co la ri zá vel à edu ca ção bá si ca. Assim, o
trans por te es co lar so men te po de rá ser dis pen sa do
quan do hou ver es co las pró xi mas às re si dên ci as des-
ses alu nos.

Sala das Ses sões, 25 de mar ço de 2002. – Se-
na dor Ma ri na Sil va,PT/Acre.

EMENDA Nº 2 - PLEN

Alte ra o art. 1º Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 4, de
2002, dan do a se guin te re da ção:

“Art. 1º ..................................................
..............................................................
Art. 11. ..................................................
VI - ofe re cer trans por te es co lar, quan-

do ne ces sá rio, aos alu nos da rede pú bli ca
de edu ca ção bá si ca, re si den tes na área ru-
ral, as su min do en car gos re la ti vos ao trans-
por te dos alu nos da rede mu ni ci pal."

Jus ti fi ca ção

Sem dú vi da, far-se-á ne ces sá rio as su mir o
trans por te es co lar dos alu nos que re si dem no meio
ru ral de cada Mu ni cí pio, com o ob je ti vo de pos si bi li tar
o aces so des ses alu nos à edu ca ção bá si ca do sis te -
ma pú bli co mu ni ci pal.

A au sên cia do trans por te tem sido uma das ca u -
sas mo ti va do ras da au sên cia das cri an ças e ado les -
cen tes do meio ru ral na es co la, por tan to, mes mo que
o trans por te seja com po nen te ine ren te a ou tros se tor
de ser vi ços - o se tor trans por te - a edu ca ção está as-
su min do este ele men to como ma nu ten ção e de sen -
vol vi men to e en si no, des de a Cons ti tu i ção Fe de ral de
1988, vi san do ga ran tir o aces so de toda po pu la ção

es co la ri zá vel à edu ca ção bá si ca. Assim, o trans por te
es co lar so men te po de rá ser dis pen sa do quan do hou-
ver es co las pró xi mas às re si dên ci as des ses alu nos.

Sala das Ses sões, 25 de mar ço de 2002 – Se-
na do ra Ma ri na Sil va, PT/Acre.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5 DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia art. 336, II, com bi na do

com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no
nos ter mos do Re que ri men to nº 66, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 5, de 2002 (apre sen ta do
como con clu são do Pa re cer nº 110, de
2002, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra), que
au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a
con ce der ga ran tia à ope ra ção de cré di to ex-
ter no, a ser con tra ta da pelo Ban co do Nor-
des te do Bra sil S.A., no va lor equi va len te a
até US$240,000,000.00 (du zen tos e qua ren -
ta mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca), com o Ban co Inte ra me ri ca no
de De sen vol vi men to (BID), des ti na do ao fi-
nan ci a men to par ci al do Pro gra ma de De-
sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor des te –
PRODETUR/NE II.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quo rum.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa, foi apre sen ta da uma emen da à ma-
té ria.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Wal deck Orne-
las, como re la tor de sig na do, em subs ti tu i ção à Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, para pro fe rir pa re -
cer so bre a emen da.

PARECER Nº 202, DE 2002-PLENÁRIO

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Para
pro fe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pro je to re ce beu uma
emen da do Se na dor Pa u lo Har tung, que ob je ti va as-
se gu rar a in clu são do Esta do do Espí ri to San to no
Pro de tur.

Isso se jus ti fi ca na me di da em que o Esta do do
Espí ri to San to in te gra hoje a área de atu a ção da Ade-
ne – Agên cia de De sen vol vi men to do Nor des te– e,
por con se guin te, do Pla no de De sen vol vi men to Re gi -
o nal.
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Con tu do, S. Exª, na sua pro pos ta ini ci al, ha via
vin cu la do par ce las de re cur sos, o que tu mul tu a ria a
exe cu ção do pro je to em face das ne go ci a ções que já
fo ram re a li za das com o Ban co Inte ra me ri ca no de De-
sen vol vi men to.

Por ou tro lado, há tam bém um re sí duo de re cur -
sos do Pro de tur I, que ti ve ram au to ri za ção de con tra -
ta ção pelo Se na do, mas cu jos con tra tos não pu de ram 
ser fir ma dos por mo ti vos alhe i os à von ta de dos res-
pec ti vos Esta dos.

Des sa for ma, o meu pa re cer mo di fi ca a emen da 
do Se na dor Pa u lo Har tung na for ma de duas emen-
das de Re la tor.

A Emen da nº 2 pre ce i tua:
”Art. 4º. Os pra zos a que se re fe re o art. 3º da

Re so lu ção nº 11, o art. 3º da Re so lu ção nº 14 e o art.
3º da Re so lu ção nº 15, to das de 2001, fi cam re no va -
dos por 270 dias a con tar da pu bli ca ção des ta Re so -
lu ção.“

A Emen da nº 3 es ta be le ce um novo ar ti go: 
Os re cur sos alo ca dos ao Pro de tur Nor des te

des ti nam-se aos Esta dos que in te gram o Pla no de
De sen vol vi men to do Nor des te, con for me o art. 2º da
Me di da Pro vi só ria nº 2.156-5, de 24 de agos to de
2001.

Por tan to, fica ex pres so que o Espí ri to San to in-
te gre esse Pro gra ma.

Des sa for ma, aten de-se à emen da dos Se na do -
res Pa u lo Har tung e Ri car do San tos.

É o se guin te o pa re cer na ín te gra:

PARECER DE PLENÁRIO

I – Re la tó rio

A Emen da nº 1 ao Pro je to de Re so lu ção nº 5, de
2002, de au to ria do Se na dor Pa u lo Har tung acres-
cen ta dis po si ti vo à re fe ri da pro po si ção, de for ma a ga-
ran tir que 50% dos re cur sos alo ca dos ao Pro gra ma
de De sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor des te II –
PRODETUR/NE II se jam dis tri bu í dos igua li ta ri a men -
te en tre to dos os Esta dos que in te gram o Pla no de
De sen vol vi men to do Nor des te.

Jus ti fi ca o au tor que a me di da visa ga ran tir que
o Pro de tur II des ti ne re cur sos aos Esta dos do Espí ri to 
San to, que está fora do Pro gra ma, e de Mi nas Ge ra is,
que, em bo ra for mal men te den tro do Pro de tur/NE II,
não teve ne nhum pro je to con tem pla do.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A ne go ci a ção de pro gra mas que con tam com
re cur sos ad vin dos de ope ra ções de cré di to ex ter nas,
como é o caso do Pro de tur/NE II, são de mo ra das. O

pe río do de cor ri do en tre a idéia ini ci al e a con clu são
do acor do de em prés ti mo é em tor no de dois anos,
en vol ven do um gran de nú me ro de ato res e fa to res até
a as si na tu ra fi nal.

Assim, em que pese as boas in ten ções do au tor
da Emen da, não é per ti nen te que o Se na do Fe de ral
mude, de modo uni la te ral, a dis tri bu i ção dos re cur sos
en tre os di ver sos Esta dos par ti ci pan tes do Pro gra ma, 
após con clu í das as ne go ci a ções. Se ria ne ces sá rio
abrir uma nova ro da da de ne go ci a ções, com a par ti ci -
pa ção do BID, do Ban co do Nor des te e dos Esta dos.
Isso, por cer to, pre ju di ca ria a to dos os Esta dos e atra-
sa ria a im ple men ta ção do pro gra ma, sem be ne fi ci ar,
de ime di a to, o Espi ri to San to e Mi nas Ge ra is.

Ade ma is, cabe lem brar que os re cur sos do Pro-
gra ma cons tam do Orça men to Ge ral da União e do
Orça men to dos Esta dos res pec ti vos, nos res pec ti vos
PPAs e Orça men tos Anu a is, in clu si ve com as con tra -
par ti das ne ces sá ri as, e sua al te ra ção não pode ser
fe i ta por Re so lu ção do Se na do Fe de ral, mas so men te 
por le gis la ção es pe cí fi ca, da União e dos Esta dos
pro pos tos na Emen da.

Res sal te-se que a apro va ção do Pro de tur/NE II
na for ma pro pos ta pelo Pro je to de Re so lu ção nº 5, de
2002, não in vi a bi li za nem im pe de a par ti ci pa ção do
Esta do do Espí ri to San to no mes mo, pois sem pre ha-
ve rá a pos si bi li da de de aque le ente fe de ra ti vo pe dir
sua en tra da no Pro gra ma, para tan to bas ta abrir ne-
go ci a ções com o BNB e o BID.

Há, po rém, ain da pen den te, uma ques tão que
en vol ve o re sí duo dos re cur sos da pri me i ra fase do
Pro gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor-
des te – PRODETUR/NE. As Re so lu ções nº 11, nº 14
e nº 15, to das de 2001, do Se na do Fe de ral, au to ri za -
ram os Esta dos da Ba hia, do Ce a rá e de Per nam bu -
co, res pec ti va men te, a con tra tar ope ra ções de cré di -
to, jun to ao Ban co do Nor des te do Bra sil – BNB, com
re cur sos de re pas se do Ban co Inte ra me ri ca no de De-
sen vol vi men to – BID, para o fi nan ci a men to de pro je -
tos de in fra-es tru tu ra no âm bi to da que le Pro gra ma.

Por ra zões de or dem téc ni ca e pro ce di men tal,
fora do con tro le des ses Esta dos, o exer cí cio das au to -
ri za ções em tela não ocor reu den tro dos pra zos ori gi -
nal men te con ce di dos pelo Se na do Fe de ral. Por essa
ra zão, e por mo ti vos de eco no mia pro ces su al, apre-
sen to uma su be men da à pre sen te pro po si ção para
re no var os re fe ri dos pra zos por mais du zen tos e se-
ten ta dias, con for me nor mal men te fi xa do por esta
Casa para a con tra ta ção de ope ra ções de cré di to in-
ter no.

III – Voto

Pelo ex pos to, voto pela re je i ção da Emen da nº 1
ao Pro je to de Re so lu ção nº 5, de 2002, e, em face das
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ra zões ex pos tas no pa rá gra fo an te ri or pela apre sen -
ta ção das se guin tes Emen das:

EMENDA Nº 2 – RELATOR

Acres cen te-se o se guin te art. 4º ao Pro je to de
Re so lu ção nº 5, de 2002, re nu me ran do-se o atu al:

Art. 4º Os pra zos a que se re fe rem o art. 3º da
Re so lu ção nº 11, o art. 3º da Re so lu ção nº 14 e o art.
3º da Re so lu ção nº 15, to das de 2001, fi cam re no va -
dos por du zen tos e se ten ta dias a con tar da pu bli ca -
ção des ta Re so lu ção. (NR)

EMENDA Nº 3 – RELATOR

Os re cur sos alo ca dos ao PRODETUR/NE des ti -
nam-se aos es ta dos que in te gram o pla no de de sen -
vol vi men to do Nor des te con for me o art. 2º da Me di da
Pro vi só ria nº 2.156-5 de 24 de agos to de 2001.

Sala das Ses sões, – Wal deck Ornel las, Re la -
tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, o pa re cer con clui pela re je i ção da
Emen da nº 1, de Ple ná rio, apre sen tan do, ain da, as
Emen das nºs 2 e 3, de Re la tor. 

Có pia do pa re cer en con tra-se à dis po si ção 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, em con jun to, do pro je to e das emen-
das, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo das emen-
das.

Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Ro me ro
Jucá para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esse é um
pro je to ex tre ma men te im por tan te para o Nor des te
por que fi nan cia in fra-es tru tu ra para o tu ris mo. Além
dis so, está sen do aguar da do por to dos os Go ver nos 
es ta du a is. Tra ta-se de des do bra men to de um pro je to 
já em an da men to.

Por tan to, ape la mos pela apro va ção des se pro-
je to sem as emen das, por que, da for ma como fo ram 
fe i tas, cri a rão uma si tu a ção de in vi a bi li za ção de al-
guns pro je tos já ne go ci a dos. Ti ve mos con ta to com o
Ban co do Nor des te, que ex pli ci tou po lí ti ca e tec ni ca -
men te es sas ques tões. 

Assim, en ca mi nho fa vo ra vel men te ao pro je to e
con tra ri a men te às emen das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há
mais ora do res ins cri tos para o en ca mi nha men to da
vo ta ção.

Em vo ta ção o Pro je to de Re so lu ção nº 5, 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, con tra o voto do ilus tre Se na dor La u -
ro Cam pos.

Vo ta ção em glo bo das Emen das nºs 2 e 3 de
Re la tor, com pa re cer fa vo rá vel.

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

Apro va das.
Em vo ta ção a Emen da nº 1, de Ple ná rio, de pa-

re cer con trá rio.
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.
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 5, 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 203, 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 5, 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 nº5, de 2002, que au to ri za a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con ce der ga ran tia à
ope ra ção de cré di to ex ter no, a ser con tra ta da pelo
Ban co do Nor des te do Bra sil S.A., no va lor equi va len -
te a até US$ 240,000,000.00 (du zen tos e qua ren ta
mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), com o Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID, des ti na do
ao fi nan ci a men to par ci al do Pro gra ma de De sen vol vi -
men to do Tu ris mo no Nor des te – Pro de tur/NE II

Sala de Re u niões da Co mis são, 3 de abril de
2002. – Ra mez Te bet – Pre si den te – Ro nal do Cu nha 
Lima Re la tor – Anto nio Car los Va la da res – Mo za ril -
do Ca val can ti – Ante ro Paes de Bar ros
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ANEXO AO PARECER Nº 203, DE 2002

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28, do Re-
gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO , DE 2002

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a con ce der ga ran tia à ope ra ção de
cré di to ex ter no, a ser con tra ta da pelo
Ban co do Nor des te do Bra sil S.A, no va-
lor equi va len te a até US$240,000,000.00
(du zen tos e qua ren ta mi lhões de dó la res
nor te-ame ri ca nos), com o Ban co Inte ra -
me ri ca no de De sen vol vi men to – BID, des-
ti na do ao fi nan ci a men to par ci al do Pro-
gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo
no Nor des te – Pro de tur/NE II.

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

za da a con ce der ga ran tia à ope ra ção de cré di to ex ter -
no a ser con tra ta da pelo Ban co do Nor des te do Bra sil
S.A. – BNB, no va lor equi va len te a até
US$240,000,000.00 (du zen tos e qua ren ta mi lhões de
dó la res nor te-ame ri ca nos), com o Ban co Inte ra me ri -
ca no de De sen vol vi men to – BID.

§ 1º Os re cur sos ad vin dos des sa ope ra ção de
cré di to des ti nam-se ao fi nan ci a men to par ci al do Pro-
gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor des te –
Pro de tur/NE II.

§ 2º Os re cur sos alo ca dos ao Pro de tur/NE des-
ti nam-se aos Esta dos que in te gram o Pla no de De-
sen vol vi men to do Nor des te, con for me o art. 2º da Me-
di da Pro vi só ria nº 2.156-5, de 24 de agos to de 2001.

§ 3º A au to ri za ção pre vis ta no ca put é con di ci o -
na da a que o Ban co do Nor des te do Bra sil S.A. –
BNB, vin cu le re ce i tas e pro ce da à ces são e trans fe -
rên cia de cré di tos, como con tra ga ran tia à União, me-
di an te for ma li za ção de con tra to de con tra ga ran tia
com me ca nis mo que per mi ta ao Go ver no Fe de ral re-
que rer as trans fe rên ci as de re cur sos ne ces sá ri os
para co ber tu ra dos com pro mis sos hon ra dos.

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

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

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

III – va lor to tal: US$240,000,000.00 (du zen tos e
qua ren ta mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos);

IV – pra zo: 354 (tre zen tos e cin qüen ta e qua tro)
me ses;

V – ca rên cia: 60 (ses sen ta) me ses;
VI – ju ros: cal cu la dos so bre os sal dos de ve do -

res diá ri os do em prés ti mo, a uma taxa anu al para
cada se mes tre de ter mi na da pelo cus to dos Emprés ti -
mos Uni mo ne tá ri os to ma dos pelo Ban co du ran te o
se mes tre an te ri or, acres ci do de um di fe ren ci al ex-
pres sa do em ter mos de uma por cen ta gem anu al, que
o Ban co fi xa rá pe ri o di ca men te de acor do com sua po-
lí ti ca so bre taxa de ju ros. Assim que for pos sí vel, após
o tér mi no de cada se mes tre, o Ban co no ti fi ca rá à Mu-
tuá ria a taxa de ju ros para o se mes tre se guin te;

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

VIII – co mis são de su per vi são: 1% (um por cen-
to) so bre o va lor do em prés ti mo, em pres ta ções tri-
mes tra is, tan to quan to pos sí vel igua is;

IX – pra zo para de sem bol so: até 4 (qua tro) anos
X – con di ções de pa ga men to:
a) do prin ci pal: em 50 (cin qüen ta) par ce las se-

mes tra is e con se cu ti vas, tan to quan to pos sí vel igua is, 
ven cen do-se a pri me i ra 6 (seis) me ses a par tir da
data pre vis ta para o de sem bol so fi nal e a úl ti ma o
mais tar dar 25 (vin te e cin co) anos após a as si na tu ra
do Con tra to;

b) dos ju ros: se mes tral men te ven ci dos, em 15
de fe ve re i ro e 15 de agos to de cada ano.

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

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

Art. 4º Os pra zos a que se re fe rem o art. 3º da
Re so lu ção nº 11, de 2001, o art. 3º da Re so lu ção nº
14, de 2001 e o art. 3º da Re so lu ção nº 15, de 2001,
to das do Se na do Fe de ral, são re no va dos por 270 (du-
zen tos e se ten ta) dias a con tar da pu bli ca ção des ta
Re so lu ção.

Art. 5º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a -
ta apre ci a ção da re da ção fi nal.
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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.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 7, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do

com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no
nos ter mos do Re que ri men to nº 72, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 7, de 2002 (apre sen ta do
como con clu são do Pa re cer nº 145, de
2002, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, Re la tor: Se na dor Pa u lo Har tung, com
vo tos con trá ri os da Se na do ra He lo í sa He le -
na e do Se na dor La u ro Cam pos), que au to -
ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con-
ce der ga ran tia da à ope ra ção de cré di to ex-
ter no, a ser con tra ta da pelo Ban co Na ci o nal
de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al –
BNDES, no va lor equi va len te a até U$
900,000,000.00 (no ve cen tos mi lhões de dó-
la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), com
o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men -
to – BID. (Fi nan ci a men to par ci al do Pro gra -
ma de De sen vol vi men to de Mi cro, Pe que nas 
e Mé di as Empre sas – Mul tis se to ri al III).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quo rum.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni-
co.(Pa u sa.)

Há ora dor ins cri to.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung.
O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Para dis-

cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que ria ra pi da men te me re fe rir ao
item an te ri or, que aca bou de ser apro va do, e de po is
fa lar um pou co des se pro je to de que fui Re la tor na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. 

Qu an to ao item an te ri or, gos ta ria ape nas de fa-
zer o re gis tro do acor do que es ta be le ci com o Re la tor
da ma té ria, Se na dor Wal deck Orne las, no sen ti do de

ga ran tir a to dos os Esta dos per ten cen tes à re gião da
Su de ne os re cur sos do Pro de tur II. Sua Exce lên cia,
de mons tran do sen si bi li da de, aca tou a Emen da que
apre sen tei, in clu in do Espí ri to San to e Mi nas Ge ra is
no âm bi to do re fe ri do Pro gra ma. É um avan ço im por -
tan te, par ti cu lar men te para o nos so Esta do, o Espí ri to 
San to, que es te ve ex clu í do da apli ca ção des ses re-
cur sos na sua pri me i ra fase e ago ra, fi nal men te, vai
ter um tra ta men to equâ ni me.

Esse pro je to que en tra em apre ci a ção ago ra, Sr.
Pre si den te, tive a opor tu ni da de de re la tá-lo, é uma
ope ra ção de cré di to ex ter no com a ga ran tia da União,
no va lor de no ve cen tos mi lhões de dó la res dos Esta-
dos Uni dos da Amé ri ca de prin ci pal en tre o Ban co
Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al –
BNDES e o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to – BID.

A pro po si ção des ti na-se a fi nan ci ar par ci al men -
te o pro gra ma de de sen vol vi men to de mi cro, pe que -
nas e mé di as em pre sas. É um pro gra ma im por tan te e
o BNDES ain da é, in fe liz men te, a úni ca fon te es tá vel
de fi nan ci a men to de lon go pra zo em nos so País.
Como to dos sa be mos, no de sen vol vi men to eco nô mi -
co, o cré di to de lon go pra zo é fun da men tal, até por-
que gran de par te dos pro je tos na área da agri cul tu ra,
na área dos ser vi ços, na área de in dús tria e tam bém
na área co mer ci al, mais re cen te men te, são pro je tos
de ma tu ra ção len ta. 

Por isso, é es sen ci al para um país ter fon tes al-
ter na ti vas de fi nan ci a men to de lon go pra zo. Esses re-
cur sos têm um di re ci o na men to im por tan te e é im pe ri -
o so que seja ga ran ti da sua apli ca ção jus ta men te no
se tor da eco no mia bra si le i ra que mais ne ces si ta de
cré di to, nas ati vi da des em pre sa ri a is de me nor por te.

Apre sen tei pa re cer fa vo rá vel na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos. Ago ra, ra pi da men te, para
man ter o rit mo da ses são, que ro re i te rar mi nha po si -
ção ab so lu ta men te fa vo rá vel à apre ci a ção e à apro-
va ção da pre sen te ope ra ção de cré di to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se-
na do res, a exem plo do que ocor reu hoje, este ple ná -
rio está brin da do. O nos so co le ga, hoje Mi nis tro da
Inte gra ção Na ci o nal, está em vi si ta in for mal ao Se na -
do. Anun cio, com mu i ta hon ra e pra zer, a pre sen ça do
Se na dor-Mi nis tro Ney Su as su na.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá e,
logo em se gui da, ao Se na dor La u ro Cam pos, pela or-
dem de ins cri ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, en ca mi nho tam bém fa vo ra vel men te. Enten do que
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é um em prés ti mo im por tan te, por que dá ao BNDES
con di ções de am pli ar o fi nan ci a men to para mi cro e
pe que nas em pre sas. 

Já apro va mos, al guns me ses atrás, a pri me i ra
eta pa do Pro jer e, ago ra, es ta mos apro van do mais
R$900 mi lhões, ob je ti van do am pli ar es sas li nhas de
cré di to. 

Por tan to, é um pro je to ex tre ma men te re le van te.
Enca mi nha mos pela Li de ran ça do Go ver no, fa vo rá ve -
is à apro va ção.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, mais uma vez, que ro me ma ni fes tar 
con trá rio ao en di vi da men to bra si le i ro.

Che guei à con clu são de que o prin ci pal in gre di -
en te na for ma ção de um eco no mis ta é a dig ni da de. É
isso o que nos fal ta. Por isso o Dr. Schacht, o mago
das fi nan ças de Hi tler, pas sou a ser ob je to da mi nha
ad mi ra ção. Um ho mem que era Pre si den te do Ban co
Cen tral, Mi nis tro es pe ci al, Mi nis tro da Fa zen da de Hi-
tler, fa lou a Hi tler que ele iria per der a guer ra. Himm ler 
que ria matá-lo. Schacht dis se: ”Ati re pela fren te, pe las 
cos tas não vai con se guir“. Esse ho mem, de uma dig-
ni da de in ve já vel dis se, na pá gi na 343 de seu li vro in ti -
tu la do Se ten ta e Seis Anos de Mi nha Vida: ”Os
Esta dos Uni dos es tão fa zen do um gran de mal à Ale-
ma nha ao nos em pres tar essa quan ti da de de di nhe i -
ro. O que pro po nho é que se crie um ban co in ter na ci o -
nal para fa zer mos em prés ti mos à Amé ri ca do Sul, ao
in vés de em prés ti mos à Ale ma nha, o que nos pre ju di -
ca até hoje. Assim, em pres tan do para a Amé ri ca do
Sul, o di nhe i ro será alo ca do em ati vi da des agrí co las,
em ati vi da des não com pe ti ti vas com a nos sa pro du -
ção. E es ses pa í ses, que se tor na rão de ve do res, au-
men ta rão sua dí vi da ex ter na e im por ta rão nos sas
má qui nas e equi pa men tos, per mi tin do que a Ale ma -
nha saia des sa cri se.“

Em 1944, na Con fe rên cia de Bret ton Wo ods,
Lord Key nes pe gou idéi as que não fo ram pos tas em
prá ti ca e, em vez de cri ar o ban co in ter na ci o nal e uma
mo e da es pe ci al, pro pôs a cri a ção do ban cor, uma
mo e da in ter na ci o nal que ser vi ria para las tre ar a dí vi -
da dos pa í ses po bres, a dí vi da da Amé ri ca La ti na.
Com esse en di vi da men to, a Amé ri ca La ti na fi ca ria à
mer cê das gran des po tên ci as vi to ri o sas na Se gun da
Gu er ra Mun di al.

Em 1976, o pro je to ja po nês Glo bal New Deal
que ria cri ar uma mu ra lha da Chi na na Amé ri ca La ti na, 
por meio de em prés ti mos ex ter nos, para que a Amé ri -
ca La ti na gas tas se esse di nhe i ro em ir ri ga ção, em
bol sa-es co la e no au xí lio às pe que nas e mé di as em-
pre sas, de tal ma ne i ra que não con cor res se com os
pro du tos ja po ne ses, por que, em 1976, os Ti gres

Asiá ti cos já es ta vam pro du zin do um va lor de ex por ta -
ção cor res pon den te a 60% das ex por ta ções ja po ne -
sas. Di zi am os ja po ne ses: se a Amé ri ca La ti na se gue
o exem plo dos ti gres asiá ti cos, nós es ta mos per di dos.

Sr. Pre si den te, os em prés ti mos ex ter nos ser-
vem para nos con ge lar, para cri ar uma mu ra lha da
Chi na, im pe din do que nos de sen vol va mos em se to -
res com pe ti ti vos com os pa í ses lá de cima – Ja pão,
Ale ma nha e Esta dos Uni dos. De modo que é uma
mor da ça, uma for ma de es po li a ção a que es ta mos
su je i tos. 

Aqui nes ta Casa, não vi nin guém, a não ser eu,
até hoje, em oito anos, pro tes tar con tra essa for ma de
do mi na ção in ter na ci o nal, de im pe ri a lis mo, que está
nos su fo can do vi si vel men te. A Argen ti na já che gou lá.
Esta mos amor da ça dos e ce gos, se guin do o mes mo
ca mi nho da Argen ti na. Bre ve es ta re mos lá.

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

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Para dis-
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, até para usar do con tra di tó rio, o ilus-
tre pro fes sor, nos so mes tre, Se na dor La u ro Cam pos,
de Bra sí lia, dis se algo mu i to im por tan te e ver da de i ro:
S. Exª sem pre vo tou con tra qual quer tipo de em prés ti -
mo. Então, não é no vi da de, hoje, a ma ni fes ta ção do
Se na dor La u ro Cam pos. E nós aqui, como sem pre,
re pre sen ta mos o Nor te, prin ci pal men te a nos sa Ama-
zô nia, no meu caso es pe ci al o Esta do do Pará.

Na vo ta ção do item 6, apro va mos um em prés ti -
mo de US$240 mi lhões do Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to – BID, para o fi nan ci a men to do tu-
ris mo no Nor des te, o Pro de tur/NE. So mos tes te mu -
nhas do que re al men te acon te ceu no Nor des te, na
ge ra ção de em pre go e ren da, e de como esse re cur -
so, apli ca do cor re ta men te – como no caso do Go ver -
na dor Tas so Je re is sa ti –, tem trans for ma do o Ce a rá
em um gran de pólo de tu ris mo do Bra sil. Hoje, o Ce a -
rá tem vôos in ter na ci o na is di re to, ho téis de pri me i ra
qua li da de, mão-de-obra já tre i na da. Vi mos tam bém o
Se na dor Pa u lo Har tung que ren do in clu ir o Espí ri to
San to nes sa li nha de cré di to, para igual men te di na mi -
zar o seu Esta do.

Nós, do Nor te, ain da não ti ve mos essa opor tu ni -
da de. Ain da há pou co fa la mos com o Lí der do Go ver -
no que tam bém va mos ter a opor tu ni da de, com cer te -
za, de apro var nes ta Casa re cur sos para a área de tu-
ris mo da Ama zô nia, do Nor te, por que lá está a en tra -
da dos por tos bra si le i ros, o in ter câm bio en tre as eco-
no mi as da Amé ri ca do Nor te, da Amé ri ca Cen tral,
onde aten de mos uma quan ti da de mu i to gran de de
na vi os de tu ris tas. Só nes te ano, de ja ne i ro até ago ra,
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47 na vi os de tu ris mo che ga ram à re gião Ama zô ni ca,
tra zen do tu ris tas, que lá de po si ta ram e gas ta ram par-
te de seus dó la res. Isso deu opor tu ni da de para mais
ge ra ção de em pre go e ren da, com cer te za.

No Item 7, que ago ra es ta mos vo tan do, des ses
US$900 mi lhões que o BNDES terá a opor tu ni da de
de con tra tar com o BID, em ta xas de ju ros, eu di ria
bas tan te ra zoá ve is den tro do mer ca do in ter na ci o nal,
que ser vi rão para mi cro e pe que nas em pre sas, prin ci -
pal men te para o Pro gra ma de De sen vol vi men to da
Mi cro, Pe que na e Mé dia Empre sa Mul tis se to ri al III.

Para en cer rar, como sei que o Sr. Pre si den te
está hoje em pro je to ace le ra do de apro va ção e dis-
cus são de ma té ri as que vêm se acu mu lan do na nos-
sa pa u ta, vez por ou tra, em vis ta de nos sas me di das
pro vi só ri as, eu gos ta ria de acres cen tar ao ilus tre Se-
na dor La u ro Cam pos que, den tro da Se cre ta ria do Te-
sou ro Na ci o nal, e aqui está bem ex pli ca do na nota
téc ni ca e na aná li se fe i ta des se pro je to, com in for ma -
ções con ti das no re fe ri do pa re cer da Se cre ta ria de
Te sou ro Na ci o nal, ine xis tem dé bi tos em nome do
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al jun to à União e en ti da des da Admi nis tra ção
Pú bli ca Fe de ral. Não há tam bém – isso é im por tan te
di zer – re gis tro de com pro mis sos hon ra dos pelo Te-
sou ro Na ci o nal, pelo Go ver no Fe de ral, de fi nan ci a -
men tos jun to ao BID, prin ci pal men te, no caso aqui, no
Ban co de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al –
BNDES.

Por tan to, tra ta-se de uma apro va ção tran qüi la.
Esse é o en ca mi nha men to fa vo rá vel que faço a esse
pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De cla ro
en cer ra da a dis cus são.

Em vo ta ção o Pro je to de Re so lu ção nº 7, de
2002. (Pa u sa.)

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

As Sr.ªs 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 Re so lu ção nº 7, 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 204, 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 7, 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 7, de 2002, que au to ri za a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con ce der ga ran tia à
ope ra ção de cré di to ex ter no, a ser con tra ta da pelo
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al (BNDES), no va lor to tal equi va len te a até
US$900,000,000.00 (no ve cen tos mi lhões de dó la res
nor te-ame ri ca nos), com o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to (BID).

Sala de Re u niões da Co mis são, 2 de abril de
2002. – Ra mez Te bet, Pre si den te – Ro nal do Cu nha
Lima, Re la tor – Anto nio Car los Va la da res – Mo za -
ril do Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 204, DE 2002

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28, do Re-
gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº       , DE 2002

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a con ce der ga ran tia à ope ra ção de
cré di to ex ter no, a ser con tra ta da pelo
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to
Eco nô mi co e So ci al (BNDES), no va lor
to tal equi va len te a até US$900,000,000.00
(no ve cen tos mi lhões de dó la res nor-
te-ame ri ca nos), com o Ban co Inte ra me ri -
ca no de De sen vol vi men to (BID).

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

za da a con ce der ga ran tia à ope ra ção de cré di to ex ter -
no a ser con tra ta da pelo Ban co Na ci o nal de De sen -
vol vi men to Eco nô mi co e So ci al (BNDES), no va lor to-
tal equi va len te a até US$900,000,000.00 (no ve cen tos 
mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), com o Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID).

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos des sa
ope ra ção de cré di to des ti nam-se ao fi nan ci a men to
par ci al do Pro gra ma De sen vol vi men to de Mi cro, Pe-
que nas e Mé di as Empre sas – Mul tis se to ri al III.

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

I – de ve dor: Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men -
to Eco nô mi co e So ci al (BNDES);
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II – cre dor: Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol -
vi men to (BID);

III – va lor to tal: até US$900,000,000.00 (no ve -
cen tos mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos);

IV – pra zo: 240 (du zen tos e qua ren ta) me ses;
V – ca rên cia: 54 (cin qüen ta e qua tro) me ses;
VI – ju ros: cal cu la dos so bre os sal dos de ve do -

res diá ri os do em prés ti mo, a uma taxa anu al para
cada se mes tre de ter mi na da pelo cus to dos Emprés ti -
mos Uni mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos to ma dos pelo Ban co 
du ran te o se mes tre an te ri or, acres ci do de um di fe ren -
ci al, ex pres sa do em ter mos de uma por cen ta gem
anu al, que o Ban co fi xa rá pe ri o di ca men te de acor do
com sua po lí ti ca so bre taxa de ju ros. Assim que for
pos sí vel, após o tér mi no de cada se mes tre, o Ban co
no ti fi ca rá à Mu tuá ria a taxa de ju ros para o se mes tre
se guin te;

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

VIII – co mis são de su per vi são: 1% (um por cen-
to) so bre o va lor do em prés ti mo [US$9,000,000.00
(nove mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos)], em
pres ta ções tri mes tra is, tan to quan to pos sí vel igua is;

IX – pra zo para de sem bol so: até 3 (três) anos;
X – con di ções de pa ga men to:
a) do prin ci pal: em 32 (trin ta e duas) par ce las

se mes tra is e con se cu ti vas, tan to quan to pos sí vel
igua is, ven cen do-se a pri me i ra 6 (seis) me ses a par tir
da data pre vis ta para o de sem bol so fi nal, a ser paga
na pri me i ra data em que deva ser efe tu a do o pa ga -
men to de ju ros, e a úl ti ma até o dia 15 de ou tu bro de
2021;

b) dos ju ros: se mes tral men te ven ci dos, em 15
de abril e 15 de ou tu bro de cada ano.

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

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

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Apro va -
do o pro je to e es tan do a ma té ria em re gi me de ur gên -
cia, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são 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 que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do

com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no
nos ter mos do Re que ri men to nº 73, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 3, de 2002, de au to ria do
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra a re da -
ção dos ar ti gos 4º §§ 3º e 4º; 5º, V; 9º, 13,
ca put, 15, ca put, 16 e 21; bem como re vo ga
os arts. 8º e 43, to dos da Re so lu ção nº 43,
de 2001, do Se na do Fe de ral, que dis põe so-
bre ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter no
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni -
cí pi os, in clu si ve con ces são de ga ran ti as,
seus li mi tes e con di ções de au to ri za ção e
dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 146, de
2002, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, Re la tor: Se na dor Pa u lo Sou to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do 
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quo rum.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias, pe-
ran te a Mesa, fo ram ofe re ci das três emen das à ma té -
ria.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Sou to,
Re la tor da ma té ria, na Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, para pro fe rir pa re cer so bre as emen das.

PARECER Nº 205, DE 2002-PLENÁRIO

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Para pro fe rir
pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, as emen das, que têm to das o
mes mo teor, fo ram apre sen ta das pe los Se na do res
Ro meu Tuma, Ge ral do Althoff, Ari Stad ler, Mo re i ra
Men des e Tião Vi a na. E elas que rem, ba si ca men te,
re cons ti tu ir pra zos que são de tra di ção no Se na do
com re la ção à ve da ção das ope ra ções de cré di to.
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Tra di ci o nal men te, es ses pra zos eram es ta be le -
ci dos em cer ca de seis me ses an tes do tér mi no do
man da to. Esse era o pra zo que cons ta va, tra di ci o nal -
men te, em to das as re so lu ções do Se na do so bre ope-
ra ções de cré di to dos Esta dos, Mu ni cí pi os e do Dis tri -
to Fe de ral.

Entre tan to, na que la re so lu ção apro va da ao fi nal
do ano, uma re so lu ção que o Se na do, efe ti va men te,
teve di fi cul da des em apre ci ar com o de vi do cu i da do,
esse pra zo foi au men ta do para dois qua dri mes tres,
ou seja, oito me ses.

E até hoje não se sabe bem qual te ria sido a jus-
ti fi ca ti va. Pre su me-se que hou ve um en ga no e que
esse pra zo de oito me ses foi es ta be le ci do por ana lo -
gia com ou tro pra zo que cons ta na Lei de Res pon sa -
bi li da de Fis cal e que nada tem a ver com o pro ble ma
de ope ra ção de cré di to, que é aque le re fe ren te aos
res tos a pa gar.

Assim, o Se na dor Lú cio Alcân ta ra, quan do
apre sen tou um pro je to mo di fi can do aque la re so lu ção
do Se na do, re cons ti tu iu esse pra zo para o pra zo que
era, como fa lei, da tra di ção do Se na do, um pra zo de
seis me ses.

No meu pa re cer, fui fa vo rá vel à pro po si ção do
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, en tre tan to a Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos mu dou, e man te ve o pra zo de
oito me ses. Hoje, o ob je to do meu pa re cer são to das
es sas emen das aqui apre sen ta das e que ro di zer que
mu i tos Esta dos te ri am frus tra das as suas ope ra ções
de cré di to caso esse pra zo fi que am pli a do para oito
me ses, e não os seis me ses, que são da tra di ção do
Se na do.

Por isso, e con si de ran do ain da que es sas ope-
ra ções são ope ra ções que, na ver da de, pas sam por
uma sé rie de pa re ce res, são ope ra ções que se pro-
ces sam e são dis cu ti das ao lon go de mu i to tem po,
não há ab so lu ta men te ne nhum ris co em re to mar mos
a tra di ção do Se na do Fe de ral e res ta be le cer mos o
pra zo de seis me ses an tes do tér mi no do man da to.
Isso in clu si ve fa ci li ta as ope ra ções que es tão em cur-
so, de di ver sos Esta dos da Fe de ra ção.

Por isso, meu pa re cer é fa vo rá vel às emen das
que fo ram apre sen ta das pe los Se na do res Ro meu
Tuma, Ge ral do Althoff, Ari Stad ler, Mo re i ra Men des e
Tião Vi a na, re cons ti tu in do o pra zo de seis me ses, e
isso dá ple na ga ran tia aos ob je ti vos do Se na do Fe de -
ral, do pon to de vis ta de se ri e da de das ope ra ções de
cré di to fe i tas pe los Esta dos, Mu ni cí pi os e pelo Dis tri to 
Fe de ral.

É o meu pa re cer, Sr. Pre si den te.

É o se guin te o pa re cer na ín te gra:

PARECER DE PLENÁRIO

As emen das apre sen ta das ob je ti va o re tor no da
nor ma tra di ci o nal men te ado ta da pelo Se na do Fe de -
ral de ve dar a con tra ta ção de ope ra ções de cré di to
nos cen to e oi ten ta dias an te ri o res ao fi nal do man da -
to dos che fes do po der exe cu ti vo nos Esta dos, Dis tri to 
fe de ral e Mu ni cí pi os.

Acon te ce que , ao fi nal de 2001, o Se na do Fe-
de ral, den tre tan tas ou tras ma té ri as que fo ram apre ci -
a das de afo ga di lho, apro vou a Re so lu ção 43, de
2001, ”que dis põe so bre ope ra ções de cré di to in ter no
e ex ter no dos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os,
in clu si ve con ces são de ga ran ti as, seus li mi tes e con-
di ções de au to ri za ção e dá ou tras pro vi den ci as.“ Essa
Re so lu ção con ti nha di ver sas im pro pri e da des, en tre
as qua is, ino pi na da men te, a que au men ta va para 270
dias, ou seja dois qua dri mes tres, an tes do en cer ra -
men to dos man da tos o pra zo de pro i bi ção da con tra -
ta ção de ope ra ções de cré di to.

Enten di men tos ha vi dos en tre o Go ver no Fe de -
ral, atra vés da Se cre ta ria do Te sou ro e os Go ver nos
Esta du a is, re sul ta ram no Pro je to de Re so lu ção 3, de
2002, de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al-
te rou di ver sos pon tos da Re so lu ção 43, de 2001,
man ten do en tre tan to a fi lo so fia de res pon sa bi li da de
fis cal ado ta da por este Se na do, aten den do, como não
po de ria de i xar de ser, os prin cí pi os da Lei de Res pon -
sa bi li da de Fis cal.

Como Re la tor do Pro je to de Re so lu ção 3, de
2002, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos apre-
sen tei pa re cer fa vo rá vel, in tro du zin do al gu mas emen-
das que aper fe i ço a ram o Pro je to, ace i tan do o pra zo
de ve da ção de 180 dias que sem pre foi a von ta de do
Se na do Fe de ral.

No exa me da CAE per sis tiu en tre tan to a dis po -
si ção con ti da na Re so lu ção 43, de 2001, que au men -
ta va o pra zo de ve da ção para con tra ta ção de ope ra -
ções de cré di to para 270 dias an tes do en cer ra men to
dos man da tos.

As Emen das de Ple ná rio dos Se na do res Ro-
meu Tuma, Ge ral do Althoff e Ari Stad ler, ile gí vel ob je -
to des se pa re cer re com põe a nor ma usu al do Se na do 
de fi xar este pra zo em 180 dias.

Qu an do da al te ra ção des se pra zo atra vés da
Re so lu ção 43, de 2001, não hou ve qual quer jus ti fi ca -
ti va pla u sí vel; o que pro va vel men te ocor reu foi um
lap so ao se fa zer ana lo gia des se pra zo com o pra zo
de dois qua dri mes tres pre vis tos pela LRF. Entre tan to
na LRF o pra zo de dois qua dri mes tres re por ta-se a
pro i bi ção de res tos a pa gar e não de ope ra ções de
cré di to.
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O au men to de pra zo é al ta men te pre ju di ci al a
con cre ti za ção de ope ra ções que es tão em an da men -
to por vá ri os es ta dos bra si le i ros que se pla ne ja ram de
acor do com as nor mas há mu i tos anos ado ta da pelo
Se na do Fe de ral. A frus tra ção des sas ope ra ções se ria 
la men tá vel, pois que elas re sul tam de de mo ra dos
pro ces sos de ne go ci a ção com or ga nis mos in ter na ci -
o na is e ins ti tu i ções fe de ra is de fo men to.

Além dis so são ope ra ções com de sem bol sos
gra du a is em pra zos lon gos, com fi na li da des es pe cí fi -
cas, não ha ven do pois qual quer ris co que elas se con-
cre ti zem no pra zo pre vis to.

Por to dos es ses mo ti vos o meu Pa re cer é fa vo -
rá vel as Emen das de Ple ná rio dos Se na do res Ro meu 
Tuma, Ge ral do Althoff e Ari Stad ler. – Se na dor Pa u lo
Sou to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sras e
Srs. Se na do res, o pa re cer con clui pela apro va ção das
emen das, e có pi as dele en con tram-se nas Ban ca das
dos Srs. Se na do res.

Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, do pro je to e
das emen das, em tur no úni co. (Pa u sa.)

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Peço a
pa la vra, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Para dis-
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, vou usar da pa la vra mu i to ra pi da -
men te ape nas por que que ro re gis trar a mu dan ça da
mi nha po si ção, aqui no ple ná rio, em fun ção de ar gu -
men tos que fo ram tra zi dos ao meu co nhe ci men to.

Na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, como
Re la tor o Se na dor Pa u lo Sou to, fui um dos Se na do res 
que me bati por esse pra zo. Mas, pro cu ra do prin ci pal -
men te pelo Se na dor Tião Vi a na, que me apre sen tou
um pro je to de qua li da de do Esta do do Acre, que está
em apre ci a ção, fi nan ci an do a idéia de um novo mo de -
lo de de sen vol vi men to para uma re gião tão im por tan -
te do nos so País, que é o Ama zo nas, eu me sen si bi li -
zei, e S. Exª me pro vou, com to das as le tras, que o
pra zo fi xa do an te ri or men te se ria in su fi ci en te para o
de ba te e para a con tra ta ção des sa im por tan te ope ra -
ção de cré di to. Por isso, Sr. Pre si den te, re gis tro aqui a
mi nha mu dan ça de po si ção.

Tam bém, na que le mo men to, eu es ta va achan do 
que toda a re so lu ção es ta va sen do mo di fi ca da mu i to
di re ci o na da para o Esta do de São Pa u lo. Re ce bi um
ape lo do Lí der Jucá; on tem, tive uma lon ga con ver sa

com o Go ver na dor Alckmin; re gis trei, na Co mis são,
na que le dia, que o diá lo go en tre o sa u do so Go ver na -
dor Má rio Co vas e o Esta do de Espí ri to San to era um
diá lo go fir me, aber to, cla ro e trans pa ren te, e que esse
diá lo go não es ta va ten do a mes ma con du ção que
dava o sa u do so Go ver na dor Má rio Co vas. E va leu a
pena ace i tar a pon de ra ção do Lí der do Go ver no, lá na
Co mis são; on tem, res ta u ra mos esse ca mi nho, não só
em meu nome, mas tam bém em nome dos Se na do -
res Ri car do San tos, Ger son Ca ma ta, en fim, da Re-
pre sen ta ção ca pi xa ba.

É mu i to im por tan te, Sr. Pre si den te, num país he-
te ro gê neo, num país de si gual como o nos so, com de-
si gual da des eco nô mi cas e so ci a is como o nos so, que
os en tes fe de ra dos se en ten dam. E o Se na do tem
esse pa pel. Acre di to que a Re pre sen ta ção ca pi xa ba
exer ceu, na dis cus são des se pro je to, o pa pel de fa zer
va ler a sua re pre sen ta ção, mas está aber to ao diá lo -
go. Um diá lo go é cons tru ti vo, prin ci pal men te por que
não se tra ta só dos in te res ses de São Pa u lo, mas de
mu i tos Esta dos da Fe de ra ção  o Se na dor Pa u lo Sou-
to re fe riu ao Ce a rá, à Ba hia e ou tros Esta dos. É um
pro je to im por tan te, Se na dor Tião Vi a na. E apro ve i to
para pa ra be ni zar o Go ver na dor Jor ge Vi a na, que foi
meu co le ga – fo mos pre fe i tos de ca pi tal jun tos. Ago ra, 
S. Exª, ,à fren te do Go ver no, faz um bom tra ba lho e
apre sen ta um pro je to im por tan te que que ro ver sen do 
exe cu ta do. Espe ro vi si tar o Acre fu tu ra men te e ver o
mo de lo. O Bra sil pre ci sa mu i to da que la re gião in te -
gra da ao de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al do
nos so País.

Mu i to obri ga do.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra a Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, ti ve mos opor tu ni da de de,
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, dis cu tir a ma-
té ria exa us ti va men te de for ma fran ca, ana li san do
prin cí pi os im por tan tes para a atu a ção da Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos. Com base na dis cus são
que ti ve mos na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
ma ni fes ta rei no ple ná rio a mes ma po si ção que tive na
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Co mis são, quan do vo tei con tra as mo di fi ca ções da
Re so lu ção.

Não te nho dú vi da da im por tân cia do pro je to aqui
re la ta do pelo Se na dor Pa u lo Har tung e que será de-
sen vol vi do no Acre. Não te nho dú vi da da im por tân cia
de um pro je to de de sen vol vi men to sus ten tá vel. Não te-
nho dú vi da da ho nes ti da de e do res pe i to aos prin cí pi -
os de mo ra li da de pú bli ca de que será re ves ti do o pro je -
to exe cu ta do pe los com pa nhe i ros Go ver na dor Jor ge
Vi a na e Se na do res Tião Vi a na e Ma ri na Sil va.

Mas sus ten ta rei a mes ma po si ção que tive na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. Em de ter mi na do 
mo men to na Co mis são, apre sen tei um qua dro onde
de i xa va cla ro uma das mo di fi ca ções da re so lu ção. O
pró prio Pre si den te da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, de for ma res pe i to sa e sin ce ra, ver ba li zou que
a au to ri za ção, a mo di fi ca ção da re so lu ção, es ta va
sen do fe i ta em fun ção da ques tão das ga ran ti as e de
uma so li ci ta ção es pe cí fi ca de São Pa u lo – e o úni co
Mu ni cí pio que ga nha ria se ria São Pa u lo.

Como usei esse ar gu men to ali, eu não po de ria
ago ra por que a mo di fi ca ção de data sig ni fi ca in ves ti -
men tos para o Esta do do Acre, mu dar a mi nha po si -
ção em fun ção de con ve niên cia po lí ti ca, das re la ções
po lí ti cas de res pe i to que te nho para com os nos sos
com pa nhe i ros do Acre.

Man te nho a mi nha po si ção con trá ria, por que
es tru tu ras ex tre ma men te com ple xas são mon ta das
para vi a bi li zar a im ple men ta ção des ses re cur sos. As
pró pri as co mis sões ini ci am o pa ga men to e não ne-
ces sa ri a men te se dá iní cio a es sas obras.

Uma ou tra ques tão se ria de fun da men tal im por -
tân cia que nós ti vés se mos tido a opor tu ni da de de dis-
cu tir, em bo ra al guns en ten dam que é im pru den te e
inú til tra zer o de ba te da guer ra fis cal re la ci o nan do au-
to ri za ções de ope ra ções de cré di to. Eu acho que se-
ria de fun da men tal im por tân cia que o Se na do, cuja
ra zão de exis tir é o prin cí pio fe de ra ti vo, pu des se fa zer
esse de ba te. Que tipo de prin cí pio fe de ra ti vo nós que-
re mos dis cu tir? Sem pre per de mos a opor tu ni da de
dis cu tir essa cláu su la pé trea cons ti tu ci o nal. Que mo-
de lo de fe de ra ção nós que re mos? Com pe ti ti vo? Co o -
pe ra ti vo? 

Infe liz men te, um ele men to in tro du zi do nes sa re-
so lu ção aca bou sen do de i xa do de lado em fun ção de
aná li se que al guns fa zem da im por tân cia da guer ra
fis cal, da im por tân cia do fe de ra lis mo com pe ti ti vo,

algo que por prin cí pio eu tam bém te nho dis cor dân cia. 
Cre io que é che ga da a hora de nós fa zer mos esse de-
ba te, pois a ra zão de exis tir do Se na do é jus ta men te o
prin cí pio fe de ra ti vo, é jus ta men te a Fe de ra ção. Se-
não, o Se na do ti nha de aca bar. E não te mos apro ve i -
ta do a opor tu ni da de; não te mos per ce bi do a im por -
tân cia de dis cu tir o mo de lo de fe de ra ção nós que re -
mos, se co o pe ra ti vo ou com pe ti ti vo. 

Como a guer ra fis cal tem es tra ça lha do as fi nan -
ças pú bli cas! Não tem pro mo vi do a pos si bi li da de de
di mi nu ir as de si gual da des re gi o na is. Mu i to pelo con-
trá rio! Tem apro fun da do as de si gual da des re gi o na is,
onde os mais for tes, os que pos su em os ins tru men tos 
mais for tes, os que con tam com os me ca nis mos mais
vo ra zes aca bam cri an do pro ble mas gra vís si mos para
al gu mas Uni da des da Fe de ra ção.

Por tan to, Sr. Pre si den te, para man ter a co e rên -
cia de prin cí pio que de fen di na Co mis são de Assun-
tos Eco nô mi cos, em bo ra te nha ab so lu ta con vic ção
de que os com pa nhe i ros do Acre agi rão, te nho ago ra
a obri ga ção de vo tar con tra, Sr. Pre si den te.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha-
ven do mais quem que i ra dis cu tir, en cer ra da a dis cus -
são.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal-
da ner.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 132, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 311, in ci so II, do Re gi men to

Inter no, re que i ro pre fe rên cia para a Emen da nº 1 ao
Pro je to de Re so lu ção nº 3/2002, a fim de ser vo ta da
an tes da do Pro je to.

Sala das Ses sões, em 2 de abril de 2002. – Pa u -
lo Sou to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to de pre fe rên cia para a vo ta ção da
Emen da nº 1, da CAE, an tes do 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. 
Pas sa-se à vo ta ção da Emen da nº 01-CAE.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá

para en ca mi nhar.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a emen da
apro va da na CAE cria mais um me ca nis mo que di fi -
cul ta rá o an da men to dos pro je tos já apro va dos.

Ora, es sas ma té ri as, quan do apro va das, são
ana li sa das e, pos te ri or men te, nas li be ra ções, há o
acom pa nha men to do Tri bu nal de Con tas da União.
Essa emen da cria mais um re la tó rio, mais um ar ti fí cio, 
mais uma aná li se, ou seja, mais per da de tem po, mais
atra so para as li be ra ções. Por tan to, apre sen to um
des ta que para re ti rar do tex to a emen da apro va da na
Co mis são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Per fe i ta -
men te.

Peço ao Sr. 1º Se cre tá rio, em exer cí cio, Se na dor 
Ca sil do Mal da ner, que leia o ou tro re que ri men to que
se en con tra so bre a mesa.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 133, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do in ci so II, do art. 312, do Re gi -
men to Inter no do Se na do, re que i ro des ta que para vo-
ta ção em se pa ra do do Inci so IV, do art. 23, cons tan te
do art. 1º da Emen da nº 1-CAE ofe re ci do pela Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos ao Pro je to de Re so lu -
ção nº 3, de 2002.

Sala das Ses sões, 2 de abril de 2002. – Se na dor 
Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para en-
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, para en ca mi nhar, eu gos ta ria de re fe ren -
dar to dos os fun da men tos sus ci ta dos pelo Re la tor,
Se na dor Pa u lo Sou to. Ron dô nia é um dos Esta dos
que se en con tra nes ta si tu a ção, tal qual o Acre, o
Espí ri to San to. Dada a exi gui da de de tem po, para não
me alon gar mu i to, o meu en ca mi nha men to é ape nas
para que os Srs. Se na do res vo tem fa vo ra vel men te,
nos ter mos do que pro põe o Se na dor Pa u lo Sou to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ção
do re que ri men to de des ta que para vo ta ção em se pa -
ra do do in ci so IV do art. 23, cons tan te do art. 1º da
Emen da nº 1 da CAE.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma ques tão de
or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pois,
não, Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para uma ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.)
– Ten do em vis ta o pa re cer do Se na dor Pa u lo Sou to,
e como S. Exª con du ziu o pro ces so de ne go ci a ção na
Co mis são, eu re ti ro o meu des ta que, para que te nha -
mos con di ção de vo tar. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Eu vou
de fe rir. 

Não é me lhor V. Exª re ti rar o re que ri men to?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Eu re ti ro o re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esta de-
fe ri da a re ti ra da do re que ri men to de V. Exª.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Mu i to obri-
ga do, Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço
ape nas um pou co de pa ciên cia à Casa. (Pa u sa)

Srªs e Srs. Se na do res, como hou ve apro va ção
do re que ri men to de pre fe rên cia para vo ta ção da
Emen da nº 1-CAE, va mos votá-la, sem pre ju í zo do
pro je to e das de ma is emen das.

O re que ri men to de des ta que para o in ci so IV do
art. 23, cons tan te do art. 1º da Emen da nº 1-CAE já foi
re ti ra do.

É o se guin te o re que ri men to de fe ri do:

REQUERIMENTO Nº 134, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Re que i ro, nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so I,
do Re gi men to Inter no, a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti -
vo, do Re que ri men to nº 133, de 2002.

Sala das Ses sões, em 2 de abril de 2002. – Ro-
me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção a Emen da nº 1, da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha
fa vo ra vel men te à apro va ção da ma té ria.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha-
ven do mais quem que i ra en ca mi nhar a vo ta ção, está
en cer ra do 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 emen da.
Vo ta ção em glo bo das Emen das nºs 2 a 4, de

Ple ná rio, que têm pa re cer fa vo rá vel.
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.
As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va das as emen das.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para re da ção

fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re-
da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 3, 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 206, 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 3, 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 3, de 2002, que al te ra a
re da ção dos arts. 4º, §§ 3º e 4º; 5º, V; 9º, 13, ca put;
15, ca put; 16 e 21; bem como re vo ga os arts. 8º e 43
to dos da Re so lu ção nº43, de 2001, do Se na do Fe de -
ral, que dis põe so bre Ope ra ções de Cré di to Inter no e
Exter no dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni -
cí pi os, in clu si ve con ces são de ga ran ti as, seus li mi tes
e con di ções de au to ri za ção e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 2 de abril de
2002. – Ra mez Te bet – Re la tor, Ro nal do Cu nha
Lima – Anto nio Car los Va la da res – Mo za ril do Ca-
val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 206, DE 2002

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28, do Re-
gi men to Inter no, pro mul go a se guin te.

RESOLUÇÃO Nº , DE 2002

Alte ra a re da ção dos arts. 4º, §§ 3º e
4º; 5º, V; 9º; 13, ca put e § 3º; 15 16, 18, §

2º; 21 e 23; bem como re vo ga os arts. 8º e
43, to dos da Re so lu ção nº 43, de 2001, do
Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:

Art. 1º Os arts. 4º §§ 3º e 4º; 5º, V; 9º; 13, ca put e
§ 3º; 15; 16; 18, § 2º; 21 e 23 da Re so lu ção nº 43, de
2001, do Se na do Fe de ral, pas sam a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

“Art. 4º ..................................................
..... .........................................................
§ 3º A re ce i ta cor ren te lí qui da será

apu ra da so man do-se as re ce i tas ar re ca da -
das no mês em re fe rên cia e nos onze me-
ses an te ri o res ex clu í das as du pli ci da des.

§ 4º A aná li se das pro pos tas de ope ra -
ções de cré di to

será re a li za da to man do-se por base a
re ce i ta cor ren te lí qui da de até dois me ses
an te ri o res ao mês de apre sen ta ção do ple i -
to ou da do cu men ta ção com ple ta, con for me
o caso." (NR)

“Art. 5º .... ..............................................
.... ..........................................................

V – con ce der qual quer sub sí dio ou
isen ção, re du ção da base de cál cu lo, con-
ces são de cré di to pre su mi do, in cen ti vos,
anis ti as, re mis são, re du ções de alí quo tas e
qua is quer ou tros be ne fí ci os tri bu tá ri os, fis-
ca is ou fi nan ce i ros, não au to ri za dos na for-
ma de lei es pe cí fi ca, es ta du al ou mu ni ci pal,
que re gu le ex clu si va men te as ma té ri as re tro 
enu me ra das ou o cor res pon den te tri bu to ou
con tri bu i ção.

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

“Art. 9º ..................................................

Pa rá gra fo úni co. O li mi te de que tra ta o
ca put po de rá ser ele va do para 32% (trin ta e
dois por cen to) da re ce i ta cor ren te lí qui da,
des de que, cu mu la ti va men te, quan do apli-
cá vel, o ga ran ti dor:

I – não te nha sido cha ma do a hon rar,
nos úl ti mos 24 (vin te e qua tro) me ses, a
con tar do mês da aná li se, qua is quer ga ran ti -
as an te ri or men te pres ta das;

II – es te ja cum prin do o li mi te da dí vi da
con so li da da lí qui da, de fi ni do na Re so lu ção
nº 40, de 2001, do Se na do Fe de ral;
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III – es te ja cum prin do os li mi tes de
des pe sa com pes so al pre vis tos na Lei Com-
ple men tar nº 101, de 2000;

IV – es te ja cum prin do o Pro gra ma de
Ajus te Fis cal acor da do com a União, nos
ter mos da Lei nº 9.496, de 1997."(NR)

“Art. 13. A dí vi da mo bi liá ria dos Esta-
dos e do Dis tri to Fe de ral, ob je to de re fi nan -
ci a men to ao am pa ro da Lei nº 9.496, de
1997, e a dos Mu ni cí pi os po de rá ser paga
em até 360 (tre zen tas e ses sen ta) pres ta -
ções men sa is e su ces si vas, nos ter mos dos
con tra tos fir ma dos en tre a União e a res pec -
ti va uni da de fe de ra da.

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

§ 3º O re fi nan ci a men to de tí tu los pú bli -
cos emi ti dos após 13 de de zem bro de 1995,
para pa ga men to de pre ca tó ri os ju di ci a is,
nos ter mos do art. 33 do Ato das Dis po si -
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, ex clu í dos
os não ne go ci a dos, têm pra zo de re fi nan ci a -
men to li mi ta do a até 120 (cen to e vin te) par-
ce las men sa is, igua is e su ces si vas, nos ter-
mos do ca put des te ar ti go, des de que os
Esta dos e os Mu ni cí pi os emis so res com pro -
vem que to ma ram as pro vi dên ci as ju di ci a is
ca bí ve is, vi san do o res sar ci men to dos va lo -
res re fe ren tes a de sá gi os con ce di dos e “ta-
xas de su ces so” pa gas.

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

“Art. 15. É ve da da a con tra ta ção de
ope ra ção de cré di to nos 180 (cen to e oi ten -
ta) dias an te ri o res ao fi nal do man da to do
Che fe do Po der Exe cu ti vo do Esta do, do
Dis tri to Fe de ral ou do Mu ni cí pio.

“Art. 16. É ve da da a con tra ta ção de
ope ra ção de cré di to por to ma dor que es te ja
ina dim plen te com ins ti tu i ções in te gran tes do
sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. O Mi nis té rio da Fa-
zen da não en ca mi nha rá ao Se na do Fe de ral
pe di do de au to ri za ção para con tra ta ção de
ope ra ção de cré di to de to ma dor que se en-
con tre na si tu a ção pre vis ta no ca put."(NR)

“Art. 18. .................................................

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

§ 2º A com pro va ção do dis pos to no in-
ci so II será fe i ta por meio de cer ti dão do Tri-

bu nal de Con tas a que es te ja ju ris di ci o na do
o ga ran ti dor ou, al ter na ti va men te, me di an te
de cla ra ção for ne ci da pelo Esta do, Dis tri to
Fe de ral ou Mu ni cí pio que es ti ver con ce den -
do a ga ran tia, di re ta men te ou por meio do
agen te fi nan ce i ro que es ti ver ope ra ci o na li -
zan do a con ces são da ga ran tia.

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

“Art. 21. .................................................

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

IV – .......................................................

a) em re la ção às con tas do úl ti mo
exer cí cio ana li sa do, o cum pri men to do dis-
pos to no § 2º do art. 12; no art. 23; no art.
33; no art. 37; no art. 52; no § 2º do art. 55; e
no art. 70, to dos da Lei Com ple men tar nº
101, de 2000;

b) em re la ção às con tas dos exer cí ci os 
ain da não ana li sa dos, e, quan do per ti nen te,
do exer cí cio em cur so, o cum pri men to das
exi gên ci as es ta be le ci das no § 2º do art. 12;
no art. 23; no art. 52; no § 2º do art. 55; e no
art. 70, to dos da Lei Com ple men tar nº 101,
de 2000, de acor do com as in for ma ções
cons tan tes nos re la tó ri os re su mi dos da exe-
cu ção or ça men tá ria e nos de ges tão fis cal;

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

VII – no caso es pe cí fi co de ope ra ções
de Mu ni cí pi os com ga ran tia de Esta dos, cer-
ti dão emi ti da pela Se cre ta ria res pon sá vel
pela ad mi nis tra ção fi nan ce i ra do ga ran ti dor,
que ates te a adim plên cia do to ma dor do
cré di to pe ran te o Esta do e as en ti da des por
ele con tro la das, bem como a ine xis tên cia de
dé bi to de cor ren te de ga ran tia a ope ra ção de
cré di to que te nha sido, even tu al men te, hon-
ra da;

VIII – cer ti dões que ates tem a re gu la ri -
da de jun to ao Pro gra ma de Inte gra ção So ci -
al (PLS), ao Pro gra ma de For ma ção do Pa-
tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co (PASEP), ao
Fun do de Inves ti men to So ci al (FINSOCIAL),
à Con tri bu i ção So ci al para o Fi nan ci a men to
da Se gu ri da de So ci al (COFINS), ao Insti tu to 
Na ci o nal do Se gu ro So ci al (INSS) e ao Fun-
do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço
(FGTS) e, quan do cou ber, na for ma re gu la -
men ta da pelo Mi nis té rio da Pre vi dên cia e
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Assis tên cia So ci al, o cum pri men to da Lei nº
9.717, de 27 de no vem bro de 1998.

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

§ 3º Os pro ces sos re la ti vos às ope ra -
ções de cré di to ao am pa ro das Re so lu ções
nº 47, de 2000, e nº 17, de 2001, am bas do
Se na do Fe de ral, se rão ins tru í das ape nas
com os do cu men tos es pe ci fi ca dos nos in ci -
sos II, III, IV e XIII.

§ 4º A apre sen ta ção dos do cu men tos
es pe ci fi ca dos nos in ci sos IX, X e XI po de rá
ser dis pen sa da, a cri té rio do Mi nis té rio da
Fa zen da, des de que o ór gão já dis po nha
das in for ma ções con ti das na que les do cu -
men tos em seus ban cos de da dos. (NR)"

“Art. 23. .................................................

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

IV – No caso de ope ra ções de cré di to
des ti na das ao fi nan ci a men to de eta pas
com ple men ta res ou sub se qüen te dos res-
pec ti vos pro je tos, o ple i te an te de ve rá apre-
sen tar ao Se na do Fe de ral o de mons tra ti vo
fí si co-fi nan ce i ro dos de sem bol sos ocor ri dos, 
com pa ran do-o com o cum pri men to das me-
tas apre sen ta das ao Se na do Fe de ral por
oca sião da so li ci ta ção do fi nan ci a men to do
pro je to." (NR)

Art. 2º Re vo gam-se os arts. 8º e 43 da Re so lu -
ção nº 43, de 2001, do Se na do Fe de ral.

Art. 3º O Se na do Fe de ral fará pu bli car, no Diá rio 
Ofi ci al da União, a Re so lu ção nº 43, de 2001, com al-
te ra ções de cor ren tes da apro va ção des ta Re so lu ção, 
no pra zo de quin ze dias após sua pro mul ga ção.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a -
ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são 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 pro mul ga ção.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – Sr.
Pre si den te, re gis tro meu voto con trá rio.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do

com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no,
nos ter mos do Re que ri men to nº 74, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 4, de 2002, de au to ria do
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o § 3º e
re vo ga o § 4º do art. 2º da Re so lu ção nº 40,
de 2001, do Se na do Fe de ral, que ”dis põe
so bre os li mi tes glo ba is para o mon tan te da
dí vi da pú bli ca con so li da da e da dí vi da pú bli -
ca mo bi liá ria dos Esta dos, do Dis tri to Fe de -
ral e dos Mu ni cí pi os, em aten di men to ao
dis pos to no art. 52, VI e IX, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 147, de
2002, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, Re la tor: Se na dor Pa u lo Sou to, com vo-
tos con trá ri os da Se na do ra He lo í sa He le na
e do Se na dor La u ro Cam pos.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do 
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quo rum.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma-
té ria.

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. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra para en ca -

mi nhar a vo ta ção, en ce ro a 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 da.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 4, 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:
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PARECER Nº 207, 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 4, 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 nº4, de 2002, que al te ra o §
3º e re vo ga o § 4º do art. 2º da Re so lu ção nº 40, de
2001, do Se na do Fe de ral, que dis põe so bre os li mi tes 
glo ba is para o mon tan te da dí vi da pú bli ca con so li da -
da e da dí vi da pú bli ca mo bi liá ria dos Esta dos, do Dis-
tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, em aten di men to ao
dis pos to no art. 52, VI e IX da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sala de Re u niões da Co mis são, 2 de abril 2002.
– Ra mez Te bet, Pre si den te – Ro nal do Cu nha Lima,
Re la tor  – Anto ni Car los Va la da res – Mo za ril do Ca-
val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 207, DE 2002

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28, do Re-
gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº , DE 2002

Alte ra o § 3º e re vo ga o § 4° do art.
2º da Re so lu ção nº 40, de 2001, do Se na -
do Fe de ral, que dis põe so bre os li mi tes
glo ba is para o mon tan te da dí vi da pú bli -
ca con so li da da e da dí vi da pú bli ca mo bi -
liá ria dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os, em aten di men to ao dis-
pos to no art. 52, VI e IX da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O § 3º do art. 2º da Re so lu ção nº 40, de

2001, do Se na do Fe de ral, pas sa a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

”Art. 2º ..................................................
..............................................................
§ 3º A re ce i ta cor ren te lí qui da será

apu ra da so man do -se as re ce i tas ar re ca da -
das no mês em re fe rên cia e nos onze me-
ses an te ri o res ex clu í das as du pli ci da des.“
(NR)

Art. 2º Re vo ga-se o § 4º do art. 2º da Re so lu -
ção nº 40, de 2001, do Se na do Fe de ral.

Art. 3º O Se na do Fe de ral fará pu bli car, no Diá rio 
Ofi ci al da União, a Re so lu ção nº 40, de 2001, com al-
te ra ções de cor ren tes da apro va ção des ta Re so lu ção, 
no pra zo de 15 (quin ze) dias após sua pro mul ga 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) – Pror ro go

a ses são pelo pra zo ne ces sá rio à con clu são da
Ordem do Dia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma ques tão de
or dem.

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.
Para uma ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, a Co mis são de Infra-Estru tu ra, pre-
si di da pelo Se na dor Na bor Jú ni or, está re a li zan do
uma re u nião nes te mo men to para apre ci ar o pa re cer
re la ti vo à pes soa que irá pre si dir a Agên cia Na ci o nal
de Águas.

Gos ta ria de in for mar que, du ran te Ordem do
Dia, não é pos sí vel que isso ocor ra, até por que es tão
pre sen tes aqui Se na do res que são mem bros da Co-
mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra e que de ve ri am 
es tar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª fez
a ob ser va ção, mas es ta mos em ple na Ordem do Dia.

Va mos pas sar à dis cus são, em se gun do tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 27, de
2001, que tem, como pri me i ro sig na tá rio, o Se na dor
Anto nio Car los Va la da res.

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

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 27, DE 2001

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

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são,
em se gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 27, 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 acres cen ta ar ti go ao Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri -
as, a fim de ins ti tu ir o Fun do para Re vi ta li za -
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ção Hi dro am bi en tal e o De sen vol vi men to
Sus ten tá vel da Ba cia do Rio São Fran cis co,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar-
ço úl ti mo, quan do teve sua dis cus são adi a -
da por fal ta de quo rum.

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.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, o Se na dor Edu ar do Su plicy não fez uma ob-
ser va ção. Eu sou mem bro da Co mis são de Ser vi ços
de Infra-Estru tu ra, que está re u ni da en quan to trans-
cor re a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Após a
vo ta ção des ta ma té ria, con vo ca rei os mem bros da
Co mis são para que com pa re çam ao Ple ná rio.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Re gi men tal men te, isso não é pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Per fe i ta -
men te.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – 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. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Sr. Pre si den te, tra ta-se do Item nº 10
da pa u ta.

Ten do em vis ta que a PEC nº 27, que tra ta da
re vi ta li za ção do rio São Fran cis co, de ve ria ser vo ta -
da hoje e con si de ran do o nú me ro de Se na do res
pre sen tes em ple ná rio, de ci di mos pe dir o adi a men to 
– o re que ri men to está nas mãos de V. Exª – para o
pró xi mo dia 10.

Agra de ço a V. Exª.

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 135, DE 2002

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

Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são em se gun do
tur no de Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 27, de
2001, a fim de ser fe i ta na ses são de 10-4-2002.

Sala das Ses sões, 2 de abril de 2002. – Anto nio 
Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to de adi a men to para a ses são do
dia 10 de abril do cor ren te ano.

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) – De ter mi -

no à Se cre ta ria-Ge ral que en tre em con ta to com a
Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra para sus-
pen der a re u nião, aca tan do, as sim, ques tão de or-
dem, por que es ta mos em ple na Ordem do Dia.

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

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 3, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12,

de 2000, e 14, de 2001)
Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri-

me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja der Bar ba lho,
que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção
Fe de ral (al te ra ção dos pe río dos das ses-
sões le gis la ti vas e a ex tin ção do pa ga men to 
de par ce la in de ni za tó ria de con vo ca ção ex-
tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá -
vel, e pela pre ju di ci a li da de das Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do 
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quo rum.

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são as Pro pos tas de Emen da à Cons-

ti tu i ção nºs 3 e 12, de 2000, e 14, de 2001, que tra mi -
tam em con jun to. (Pa u sa.)

Não há ora do res ins cri tos.
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As ma té ri as cons ta rão da Ordem do Dia da ses-
são de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã para o pros se -
gui men to da dis cus são.

São os se guin tes os itens que tra mi tam em con-
jun to:

Item 12

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 12, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3,

de 2000, e 14, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 12, de 2000, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u lo Har tung,
que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de
fun ci o na men to do Con gres so Na ci o nal, de-
ter mi nar o re ces so cons ti tu ci o nal de 21 de
de zem bro a 1º de ja ne i ro e es ta be le cer que
o ca len dá rio le gis la ti vo será de fi ni do por re-
so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con tem -
pla rá pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con-
gres sis tas, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá -
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da ma té -
ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção 
nº 14, de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar-
ço úl ti mo, quan do teve sua dis cus são adi a -
da por fal ta de quo rum.

Item 13

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2001

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3 e 12, 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 14, de 2001, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma gui to Vi le la,
que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
para re du zir o pe río do de re ces so do Con-
gres so Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as,
ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá -
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da ma té -
ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção 
nº 12, de 2000, que tra mi tam em con jun to.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar-
ço úl ti mo, quan do teve sua dis cus são adi a -
da por fal ta de quo rum.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 14:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 32, de 2001, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o Se na dor Se bas tião Ro-
cha, que al te ra o in ci so II do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral para per mi tir o de sen -
vol vi men to fun ci o nal de ocu pan te de car go
efe ti vo ou em pre go per ma nen te, me di an te
pro ces so se le ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1.179, 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 Fo ga ça, fa vo rá -
vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ (Subs-
ti tu ti vo), que ofe re ce.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do 
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quo rum.

Dis cus são, em con jun to, da Pro pos ta e da
Emen da nº 1, da CCJ (Subs ti tu ti vo).

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro-
cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para discu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, se rei bre ve para co la bo rar com a Mesa em
ra zão do adi an ta do da hora. Mas não pos so de i xar
de men ci o nar a im por tân cia des ta ma té ria, que se
en con tra em dis cus são no Se na do Fe de ral e que
de ve rá ser vo ta da nos pró xi mos dias, haja vis ta que
o ob je ti vo é ga ran tir aos ser vi do res pú bli cos não a
as cen são fun ci o nal, que é ve da da pela Cons ti tu i -
ção Fe de ral, que es ta be le ce que o aces so a car go
pú bli co deve ser, obri ga to ri a men te, por meio de
con cur so pú bli co. Se ria, no en tan to, um pro ces so
si mi lar à as cen são fun ci o nal, num ní vel de de sen -
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vol vi men to fun ci o nal, para que os ser vi do res que
in gres sam numa car re i ra de ní vel ele men tar, ao al-
can ça rem um ní vel mais ele va do de edu ca ção – ní-
vel su pe ri or, por exem plo –, pos sam, de al gu ma for-
ma, ser be ne fi ci a dos no pro ces so se le ti vo por meio
de me ca nis mos que ga ran tam uma fa ci li da de para
o aces so aos car gos even tu al men te va gos nas car-
re i ras de ní vel su pe ri or, le van do-se em con ta a an ti -
güi da de, a ex pe riên cia ou o cur rí cu lo.

Há vá ri as ma ne i ras de es ses ser vi do res se-
rem be ne fi ci a dos. Não sen do pos sí vel a as cen são
fun ci o nal, que pelo me nos es ses ser vi do res, quan-
do hou ver dis po ni bi li da de de car gos no ser vi ço pú-
bli co, pos sam ser con tem pla dos com al gu mas van-
ta gens nas dis pu tas com as de ma is pes so as.
Embo ra con si de ran do que o prin cí pio cons ti tu ci o -
nal é o da eqüi da de, não es ta mos vo tan do aqui
nada que fira a Cons ti tu i ção Fe de ral. Enten do que
o Re la tor, Se na dor José Fo ga ça, en con trou uma
sá bia so lu ção, uma so lu ção mu i to boa, no sen ti do
de per ma ne cer o cri té rio do con cur so pú bli co,
mas, ao mes mo tem po, pri vi le gi ar em al guns as-
pec tos, com al gu mas van ta gens, os ser vi do res pú-
bli cos que já in gres sa ram na car re i ra e que ad qui ri -
ram ex pe riên cia no de cor rer do exer cí cio de seus
car gos. Des sa for ma, eles se rão con tem pla dos
num pro ces so tam bém de con cur so pú bli co, ga-
ran ti da, lo gi ca men te, a par ti ci pa ção de to dos os in-
te res sa dos.

Então, é uma emen da cons ti tu ci o nal ex tre ma -
men te im por tan te para o ser vi dor pú bli co fe de ral, e,
no mo men to da vo ta ção, não te nho dú vi da de que
con ta re mos com o apo io da Casa para sua apro va -
ção.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Se bas tião
Ro cha, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de-
i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa -
da pelo Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre -
tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ti nua em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, a ma-
té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti -
va or di ná ria de ama nhã, para o pros se gui men to da
dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 15:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 48, de 2001, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber nar do Ca-
bral, que al te ra o “ca put” do ar ti go 27 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. (re pre sen ta ção nas
Assem bléi as Le gis la ti vas), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.436, 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 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 de 27 de mar ço úl ti mo, quan do 
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quó rum.

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus -
são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or-
di ná ria de ama nhã, para o pros se gui men to da dis cus -
são.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 16:

REQUERIMENTO Nº 12, DE 2002
(Inclu í do em Ordem do dia nos ter mos
do art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 12, de 2002, de au to ria do Se na -
dor Ma u ro Mi ran da, so li ci tan do voto de lou-
vor à Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do
Bra sil – CNBB, pelo lan ça men to da Cam pa -
nha da Fra ter ni da des 2002, cujo tema é Fra-
ter ni da de e os Po vos Indí ge nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 194, 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 Pe dro Si mon.

Em vo ta ção o re que ri men to.
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 (Mo za ril do Ca val can ti) –

Tem a pa la vra V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re co men do a
apro va ção des se re que ri men to do Se na dor Ma u ro
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Mi ran da e de pa re cer fa vo rá vel do Se na dor Pe dro Si-
mon, que pro põe voto de lou vor à Con fe rên cia Na ci o -
nal dos Bis pos do Bra sil pelo lan ça men to da Cam pa -
nha da Fra ter ni da de de 2002, cujo tema é Fra ter ni -
da de e Po vos Indí ge nas e Por uma Ter ra Sem Ma-
les.

A pro pó si to, gos ta ria de men ci o nar a en tre vis ta
de Dom Pe dro Ca sal dá li ga con ce di da à re vis ta IstoÉ
des ta se ma na, a res pe i to da Cam pa nha da Fra ter ni -
da de:

Há 500 anos os ín di os ca lam e apa-
nham com a co ni vên cia da so ci e da de e mu i -
tas ve zes com o si lên cio da igre ja. Uma
Cam pa nha da Fra ter ni da de é im por tan te
para in cen ti var o de ba te. Há mu i ta de sin for -
ma ção so bre as co mu ni da des in dí ge nas, e
os ar gu men tos são os de sem pre: para que
tan ta ter ra para pou co ín dio? Para que ín dio 
quer ter ra se ín dio não tra ba lha? Para que
ter ra para ín dio se há tan to la vra dor sem ter-
ra? Clas si fi ca mos os po vos in dí ge nas com
os nos sos pa râ me tros e es que ce mos que
to das as ter ras do Bra sil já fo ram de les. Po-
de ría mos até afir mar que todo tí tu lo não in-
dí ge na é ile gí ti mo. No en tan to, ain da não se
con se guiu se quer apro var o Esta tu to dos
Po vos Indí ge nas, em per ra do no Con gres so
des de 1991.

Mais adi an te, fa lan do so bre a Mis sa da Ter ra
sem Ma les, por ele es cri ta em 1979, diz Dom Pe dro
Ca sal dá li ga: 

É um mito gua ra ni. Numa épo ca em
que o povo gua ra ni se sen tia mu i to ma chu -
ca do, des per tou-se para pro cu rar uma ter ra
sem ma les, como a ter ra pro me ti da para os
cris tãos. Os mi tos são a base da ca mi nha da 
de um povo, mas são di nâ mi cos, tam bém
ca mi nham com o povo. Se gun do o je su í ta
ca ta lão Me liá, es pe ci a lis ta em cul tu ra gua ra -
ni, a tra du ção de ve ria ser ”Por uma eco no -
mia sem ma les“, já que os ín di os não dis so -
ci am ter ra de sus ten to. O so nho dos gua ra -
nis se ria uma eco no mia so li dá ria, vis ce ral -
men te an ti ne o li be ral, sem os ma les da con-
cen tra ção de ca pi tal, do con su mis mo de-
sen fre a do e do de sem pre go.

Assim, Sr. Pre si den te, faço esse re gis tro por-
que ava lio que as pa la vras de Dom Pe dro Ca sal dá li -
ga re pre sen tam mu i to o sen ti men to pro pug na do
pela CNBB de que ve nha mos a dar a de vi da aten-

ção às as pi ra ções de ma i or so li da ri e da de, que eram
da tra di ção e dos cos tu mes dos po vos in dí ge nas no
Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Não ha ven do mais quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o re-
que ri men to 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 (Mo za ril do Ca val can ti) –

Item 17:

REQUERIMENTO Nº 59, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 59, de 2002, de au to ria do Se na -
dor Ro me ro Jucá, so li ci tan do a tra mi ta ção
con jun ta das Pro pos tas de Emen da à Cons-
ti tu i ção nºs 3 e 6, de 2002 (au to ri zan do os
Mu ni cí pi os e o Dis tri to Fe de ral a ins ti tu í rem
con tri bu i ção para o cus te io do ser vi ço de
ilu mi na ção pú bli ca).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti mo, quan do 
teve sua dis cus são adi a da por fal ta de quó rum.

Em vo ta ção o re que ri men to.
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.
As Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3 e

6, de 2002, pas sam a tra mi tar em con jun to e re tor nam 
à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Esgo ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Pas sa-se ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to
nº 128, de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para
o Pro je to de Re so lu ção nº 69, de 2001.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter-
mos do art. 345, 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 re i ra Men-
des.

É lido o se guin te:
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Nos ter mos do art. 222, §1º, do Re gi men to Inter no, o
re que ri men to será des pa cha do à Co mis são com pe -
ten te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo re i ra Men des.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 137, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos nos ter mos do art 50, ca put, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o in ci so I, do art.
397, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, que por
oca sião da vin da do Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res, Emba i xa dor Cel so La fer, para pres tar es cla -
re ci men tos so bre a po si ção que o Go ver no bra si le i ro
ado ta rá fren te as re cen tes me di das pro te ci o nis ta im ple -
men ta das pelo go ver no ame ri ca no para be ne fi ci ar sua
in dús tria si de rúr gi ca, pos sa tam bém pres tar es cla re ci -
men tos so bre po si ção que o Go ver no bra si le i ro ado ta rá
fren te ao agra va men to da si tu a ção en tre pa les ti nos e is-
ra e len ses no Ori en te Mé dio.

Jus ti fi ca ção

O Se na do bra si le i ro vê com gran de pre o cu pa -
ção o agra va men to do con fli to en tre pa les ti nos e is ra -
e len ses. A ação mi li tar e os atos ter ro ris tas vêm fa-
zen do inú me ras ví ti mas en tre a po pu la ção ci vil atin-
gin do es pe ci al men te mu lhe res e cri an ças.

O Con se lho de Se gu ran ça das Na ções Uni das
ado tou, no úl ti mo dia 30 de mar ço, a Re so lu ção nº
1.402 que es ta be le ce um ces sar-fogo para a re gião e a
re ti ra da do exér ci to de Isra el dos ter ri tó ri os ocu pa dos.

O Go ver no bra si le i ro já emi tiu três no tas onde
con de na as ações ter ro ris tas de am bos os la dos e
exor ta o cum pri men to da Re so lu ção da ONU e a
cons tru ção de uma sa í da de paz para o con fli to.

O que se ob ser va é a pro pa ga ção da es ca la da
vi o lên cia para ou tras par tes do mun do. O Bra sil ape-
sar de suas li mi ta ções não pode per ma ne cer alhe io
ao con fli to.

Con si de ran do que o Mi nis tro Cel so La fer com pa -
re ce rá ao Ple ná rio do Se na do Fe de ral na pró xi ma quin-
ta-fe i ra, dia 4 de abril, para pres tar es cla re ci men tos so-
bre a po si ção que o Go ver no bra si le i ro ado ta rá fren te as
re cen tes me di das pro te ci o nis ta im ple men ta das pelo
go ver no ame ri ca no para be ne fi ci ar sua in dús tria si de -
rúr gi ca, e con si de ran do a ur gên cia da si tu a ção no Ori-
en te Mé dio, cre mos que será uma óti ma opor tu ni da de
para o Mi nis tro ex por as ações que o go ver no pre ten de
re a li zar com vis tas a cri ar as con di ções ne ces sá ri as
para que ces sem ime di a ta men te as ope ra ções bé li cas
e o iní cio de uma era de paz ba se a da nos prin cí pi os de
jus ti ça e de res pe i to ao di re i to dos po vos.

Sala das Ses sões, 2 de abril de 2002. – Edu ar -
do  Su plicy – Pa u lo Har tung – Jef fer son Pe res.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A
Pre si dên cia es cla re ce que, de acor do com o dis pos to
no art. 398, in ci so I, do Re gi men to Inter no, o re que ri -
men to que aca ba de ser lido deve ser pu bli ca do e
pos te ri or men te in clu í do em Ordem do Dia, para de li -
be ra ção do Ple ná rio. Uma vez apro va do o re que ri -
men to, o Mi nis tro de Esta do dis põe de 30 dias para
com pa re cer pe ran te a Casa, pra zo esse com pu ta do
após S. Exª ser ci en ti fi ca do da de ci são do Ple ná rio.

O re que ri men to lido pre ten de que, na ses são da
pró xi ma quin ta-fe i ra, o Mi nis tro abor de ou tro as sun to
além da que le para o qual foi con vo ca do. O pra zo re gi -
men tal de 30 dias é jus ta men te para que o Mi nis tro se
pre pa re para a sua ex po si ção ao Se na do.

Fe i tos es ses es cla re ci men tos, an tes de sub me -
ter o re que ri men to ao Ple ná rio, en trei em con ta to com
o Mi nis tro e con sul tei S. Exª se po de ria abor dar o as-
sun to ob je to des se re que ri men to já nes ta pró xi ma
quin ta-fe i ra. S. Exª aqui es ceu, res sal tan do que será
bre ve so bre o as sun to.

Em vo ta ção o re que ri men to.
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) – V. Exª

tem a pa la vra para en ca mi nhar.
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, con sul tei o Se na dor Pa u lo Har tung, au tor
do re que ri men to, que so li ci ta ao Emba i xa dor Cel so
La fer para pres tar es cla re ci men tos so bre a po si ção a
ser ado ta da pelo Go ver no bra si le i ro fren te às me di -
das pro te ci o nis tas to ma das pelo Go ver no nor te-ame -
ri ca no. O Se na dor Pa u lo Har tung, como tam bém o
Se na dor Jef fer son Pé res, Pre si den te da Co mis são de
Re la ções Exte ri o res, con si de ra ram mu i to im por tan te
que apro ve i tás se mos a opor tu ni da de da pre sen ça do
Emba i xa dor Cel so La fer, Mi nis tro das Re la ções Exte-
ri o res, na pró xi ma quin ta-fe i ra, para tam bém tra tar -
mos da gra ve ques tão do Ori en te Mé dio, da guer ra
que está em an da men to.

Nós do Se na do Fe de ral es ta mos pre o cu pa dos,
di an te dos di ver sos atos que cor res pon dem a um agra-
va men to ex tra or di ná rio da si tu a ção. Pes so as são mor-
tas pra ti ca men te a cada dia em atos, seja da par te dos
is ra e len ses, que, com o apo io do go ver no dos Esta dos
Uni dos, têm re a li za do ata ques, in clu si ve à sede do go-
ver no da Au to ri da de Pa les ti na, onde está o Pre si den te
Yas ser Ara fat; seja tam bém da par te dos pa les ti nos,
que, mes mo de for ma in de pen den te, per ten cen tes a di-
ver sas or ga ni za ções de re sis tên cia a esse pro ce di men -
to, re sol vem agir de ma ne i ra ex tre ma, che gan do a ex-
plo dir bom bas co la das a seus pró pri os cor pos e a ma tar 
di ver sas pes so as, mu lhe res e cri an ças.
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Tra ta-se de uma pre o cu pa ção de to dos nós bra-
si le i ros, in clu si ve por ser o Bra sil uma na ção que tem,
em gran de par te da sua po pu la ção, pes so as de ori-
gem pa les ti na ou ára be e tam bém pes so as que são
de Isra el ou de ori gem ju da i ca. Por isso, os bra si le i ros
têm mu i ta res pon sa bi li da de. E o pró prio Go ver no bra-
si le i ro, nes ses úl ti mos dias de mar ço até abril, tam-
bém fez inú me ras ma ni fes ta ções no sen ti do de que
se jam em pre en di dos to dos os es for ços para que ces-
sem as hos ti li da des vi o len tas e pos sam ser cons tru í -
das as con di ções de paz.

Sr. Pre si den te, di an te des se agra va men to da si-
tu a ção, será opor tu no que o Mi nis tro Cel so La fer tam-
bém pos sa pres tar es cla re ci men tos so bre a po si ção
do Go ver no bra si le i ro. Tam bém é opor tu na a apro va -
ção des se re que ri men to, uma vez que o Mi nis tro con-
cor dou com a con sul ta fe i ta pelo Pre si den te Ra mez
Te bet.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con for me esta Pre si dên cia es cla re ceu, o Sr. Mi nis tro
Cel so La fer aqui es ceu em abor dar o tema.

Em vo ta ção o Re que ri men to nº 137, de 2002.
Não ha ven do mais quem que i ra en ca mi nhar,

de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Sr. Mi nis tro.
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 re i ra Men des.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 138, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do

Fe de ral, fa le ceu no úl ti mo sá ba do, aos 86 anos, o ju-
ris ta e ex-Se na dor Jo sap hat Ma ri nho, na ci da de de
Sal va dor – Ba hia.

Se na dor, De pu ta do Cons ti tu in te ba i a no, se cre -
tá rio de es ta do, mes tre em di re i to com di ver sas obras
pu bli ca das, em 86 anos de vida, Jo sap hat Ma ri nho
cons tru iu uma só li da e res pe i ta da car re i ra po lí ti ca e
ca te drá ti ca. Entre seus úl ti mos e im por tan tes tra ba -
lhos está a ela bo ra ção, como re la tor, do novo Có di go
Ci vil Bra si le i ro, pro je to que tra mi ta va há cer ca de 40
anos no Con gres so Na ci o nal, e ao qual se de di cou ao
lado do Mi nis tro do STF, Mo re i ra Alves.

Pe los gran des ser vi ços pres ta dos ao País é
que, nos ter mos do art. 218 do Re gi men to Inter no e,
de acor do com as tra di ções da Casa, re que re mos se-
jam pres ta das as se guin tes ho me na gens:

• in ser ção em ata de voto de pro fun do
pe sar;

• apre sen ta ção de con do lên ci as à fa-
mí lia, à Assem bléia Le gis la ti va, ao Go ver no
do Esta do da Ba hia.

Sala das Ses sões, 2 de abril de 2002 – Se na -
dor Anto nio Car los Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo re i ra Men des.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 139, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do Re gi men to Inter no, re que i ro seja

en ca mi nha do ao Mi nis tro da Jus ti ça pe di do de in for -
ma ções so bre as pro pri e da des de sa pro pri a das em
Ro ra i ma para Re ser vas Indí ge nas, fa zen do cons tar
da tas, va lo res pa gos, e qua is pro ces sos es tão pen-
den tes de pa ga men to.

Sala das Ses sões, 2 de abril de 2002. – Mo za ril -
do Ca val can ti.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O
re que ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci -
são, nos ter mos re gi men ta is.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Na ses são de on tem, fo ram li dos os Re que ri men tos
nºs 124 a 126, de 2002, de ho me na gem de pe sar pelo
fa le ci men to do ex-Se na dor Jo sap hat Ma ri nho.

Em vo ta ção os Re que ri men tos nºs 124 a 126,
de 2002.

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.) – Sr. Pre si den te,
bre ve men te, ma ni fes to o sen ti men to de pe sar e de
ho me na gem ao ex tra or di ná rio ju ris ta e nos so com pa -
nhe i ro no Se na do, Jo sap hat Ma ri nho. Fui seu co le ga
na le gis la tu ra de 1991 a 1998 e mu i tas ve zes dele re-
ce bi, como to dos nós, ex tra or di ná ri as li ções não só
de seu sa ber ju rí di co, como tam bém da sua con di ção
hu ma na. Ho mem de bom sen so que foi, Jo sap hat Ma-
ri nho sem pre sou be lu tar pe los di re i tos da na ci o na li -
da de e da ci da da nia.

Re gis tro a ho me na gem do Blo co da Opo si ção e
do Par ti do dos Tra ba lha do res pela for ma ín te gra com
que sem pre pro ce deu Jo sap hat Ma ri nho.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Em vo ta ção os re que ri men tos.

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, de cla ro
en cer ra do o en ca mi nha men to.

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 (Mo za ril do Ca val can ti) –

Na ses são do dia 1º do cor ren te mês, foi lido o Re que -
ri men to nº 127, de 2002, de au to ria do Se na dor Ber-
nar do Ca bral e ou tros Se na do res, pro pon do a re a li za -
ção de ses são es pe ci al do Se na do, em data a ser
opor tu na men te fi xa da, em ho me na gem à me mó ria
do ex-Se na dor Jo sap hat Ma ri nho.

Em vo ta ção o re que ri men to.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, de cla ro

en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

So bre a mesa, in di ca ção que será lida pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo re i ra Men des.

É lida a se guin te:

INDICAÇÃO Nº 1, DE 2002
Se nhor Pre si den te,
Indi co, nos ter mos re gi men ta is, à Co mis são Di-

re to ra, com vis tas a que seja ob je to de es tu do, que a
sala de re u niões da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia seja de no mi na da ”Sala Se na dor Jo-
saphat Ma ri nho“.

Sala das Ses sões, 2 de abril de 2002. – Ber nar -
do Ca bral.

(À Co mis são Di re to ra)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A
in di ca ção será pu bli ca da e re me ti da à Co mis são Di-
re to ra.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – Na
ses são do dia 26 de mar ço úl ti mo, foi lido o Re que ri -
men to nº 116, de 2002, de au to ria do Se na dor Ma gui to
Vi le la e ou tros Se na do res, so li ci tan do um voto de pe sar
pelo fa le ci men to do Bis po Dom José Car los dos San tos, 
ocor ri da no dia 25 de mar ço pró xi mo pas sa do.

Em vo ta ção.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, de cla ro

en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Na ses são do dia 26 de mar ço úl ti mo, de i xou de ser
apre ci a do o Re que ri men to nº 117, de 2002, de au to -
ria dos Lí de res Ge ral do Melo, do PSDB, Gil ber to
Mes tri nho, do PMDB, Ro meu Tuma, do PFL, Edu ar do 
Su plicy, do Blo co de Opo si ção, so li ci tan do, nos ter-
mos do art. 336, II, do Re gi men to Inter no, ur gên cia
para a Emen da da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na -
do nº 131, de 1996.

Em vo ta ção.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, de cla ro

en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses são

de li be ra ti va de ama nhã, em re gi me de ur gên cia.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

So bre a mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo re i ra Men des.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 208, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 77, de 2002.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão
I – Re la tó rio

O ilus tre Se na dor Ro me ro Jucá, com base no §
2º do art. 50 da Car ta Mag na e no art. 216 do Re gi -
men to Inter no, en ca mi nhou a esta Mesa o Re que ri -
men to nº 77, de 2002, no qual re quer se jam so li ci ta -
das ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Sa ú de in for ma -
ções so bre a con tra ta ção da em pre sa FENCE – Con-
sul to ria Empre sa ri al Ltda., por aque le ór gão.

É o re la tó rio.

II – Voto
A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis-

po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe cu -
ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de exi-
gi das pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, ra zão pela qual
ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te à sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 2 de abril de 2002.
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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 Mesa apro-
vou o Re que ri men to nº 77, de 2002, cujo pa re cer foi
lido an te ri or men te, de au to ria do Se na dor Ro me ro
Jucá, so li ci tan do in for ma ções ao Mi nis tro de Esta do
da Sa ú de.

Co mu ni ca, ain da, que apro vou o Pa re cer so bre
a Pe ti ção nº 1, de 2002, lido an te ri or men te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Não há mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Iris Re zen de, Car los Be zer ra,
Ro me ro Jucá, Lú cio Alcân ta ra e Ade mir Andra de en vi a -
ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na for ma
do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje, dois de abril de
2002, o Esta do de Go iás co me mo ra a pas sa gem dos
53 anos de vida sa cer do tal do Arce bis po Me tro po li ta -
no de Go iâ nia, Sua Exce lên cia Re ve ren dís si ma Dom
Antô nio Ri be i ro de Oli ve i ra.

Tra ta-se de uma das ma i o res e mais im por tan -
tes fi gu ras ecle siás ti cas do Bra sil, um ho mem que
con sa grou a sua vida ao ma gis té rio de Deus, tor nan -
do-se não ape nas um be lís si mo exem plo de fé cris tã,
mas tam bém trans for man do-se em re fe rên cia in con -
tes tá vel da luta con tra as in jus ti ças so ci a is. 

Foi or de na do pa dre no dia 2 de abril de 1949,
sem pre sob os olha res aben ço a dos do ar ce bis po
Dom Emma nu el Go mes de Oli ve i ra, fi gu ra no tá vel do
epis co pa do bra si le i ro e co nhe ci do como o dis se mi na -
dor da ins tru ção mé dia e fun da men tal em Go iás.

Nas ci do na ci da de go i a na de Ori zo na, em 1926,
vin do de uma fa mí lia cris tã de agri cul tu res, o ar ce bis -
po Dom Antô nio Ri be i ro de Oli ve i ra é um ser vo de
Deus ab so lu ta men te fiel aos câ no nes sa gra dos da
Igre ja. 

Foi pro fes sor na Fa cul da de de Fi lo so fia, Ciên ci -
as e Le tras, a pri me i ra uni da de da atu al Uni ver si da de
Ca tó li ca de Go iás; re i tor do Se mi ná rio San ta Cruz de
Sil vâ nia; vi gá rio da Ca te dral Me tro po li ta na de Go iâ -
nia; bis po au xi li ar de Dom Fer nan do Go mes dos San-
tos, com quem tra ba lhou du ran te 14 anos con se cu ti -
vos; bis po de Ipa me ri por 10 anos e, por fim, ar ce bis -
po de Go iâ nia.

É, sem dú vi da, um dos pre la dos mais ilus tres do
ca to li cis mo bra si le i ro, se gui dor das nor mas es ta be le -
ci das pelo Va ti ca no II e par tí ci pe atu an te no mun do de
hoje de tudo quan to foi de li be ra do nas gran des as-
sem bléi as de Me de lin, na Co lôm bia, Pu e bla, no Mé xi -
co, e San to Do min go, na Re pú bli ca Do mi ni ca na. 

Qu an do com ple tou os 50 anos de sa cer dó cio,
re a fir mou o seu com pro mis so de de fen der os mais
fra cos, ad vo gan do a po si ção da Igre ja a ser vi ço da
vida e con tra a vi o lên cia. Na re a li da de, toda a sua
con du ta foi mar ca da por uma cla ra op ção pre fe ren ci al 
pe los po bres, es ti mu lan do a gran de luta con tra a in-
jus ti ça so ci al.

Já es co lhi do bis po da Igre ja, par ti ci pou ati va -
men te do Con se lho Esta du al de Edu ca ção, co le gi a do 
que pre si diu por cer ca de duas dé ca das. Ja ma is tran-
si giu nos seus prin cí pi os, foi sá bio e jus to nas pro pos -
tas que apre sen tou para a me lho ria da Edu ca ção em
Go iás, al te rou a sua voz quan do se fez ne ces sá rio
para que não fos sem agre di dos os di ta mes re la ci o na -
dos ao en si no re li gi o so. 

Nun ca fu giu ao diá lo go e por isso se viu apo i a do 
fre qüen te men te por quan tos ba ti am às por tas do
Con se lho Esta du al de Edu ca ção pro cu ran do le gi ti -
mar seus di re i tos e re gu la men tar o fun ci o na men to
das es co las, mas exi gin do a prá ti ca de um ma gis té rio
com pe ten te, de boa for ma ção pro fis si o nal, ca paz de
ori en tar a ju ven tu de pelo ca mi nho reto da mo ral cris-
tã. Des ta for ma, ele foi pre sen ça de peso na his tó ria
do en si no em nos so Esta do, prin ci pal men te no que
diz res pe i to à im plan ta ção de no vas ins ti tu i ções e no-
vos cur sos na mais di ver sas lo ca li da des.

Qu an do bis po au xi li ar de Dom Fer nan do Go-
mes dos San tos, ti tu lar da Arqui di o ce se de Go iâ nia, a
ele ser viu com de di ca ção, le al da de, fir me za, fi de li da -
de à or de na ção do go ver no epis co pal, agin do na van-
guar da do cum pri men to de sua ori en ta ção pas to ral. 

Foi um co la bo ra dor cons tan te de toda a pe re gri -
na ção de Dom Fer nan do que, nas ci do em Pa tos (na
Pa ra í ba), tor nou-se bis po nas ci da des de Pe ne do e
Ara ca ju, tra zen do para Go iâ nia, com a sua in te li gên -
cia e o seu amor à Igre ja, o fer vor pa trió ti co do bra si le -
i ro que ser ve à Pá tria com dig ni da de e es pí ri to pú bli -
co.

Jun to com Dom Fer nan do Go mes dos San tos,
par tiu para a cri a ção da Uni ver si da de Ca tó li ca de Go-
iás, hoje um ins ti tu to de en si no su pe ri or dos mais re-
no ma dos do país, man ti do pela So ci e da de Go i a na de
Edu ca ção, da qual é o seu pre si den te.

Dom Antô nio Ri be i ro de Oli ve i ra exer ceu e exer-
ce a sua mis são epis co pal par tí ci pe de to das as so li -
ci tu des em co mu nhão e sob a au to ri da de do Sumo
Pon tí fi ce, com ati va e ge nu í na ca ri da de. O seu ofí cio é
o de en si nar, anun ci ar aos ho mens o Evan ge lho e
cha má-los à fé na for ça do Espí ri to. Ele leva a dou tri na 
cris tã por um mé to do adap ta do às ne ces si da des do
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nos so tem po, bus can do am pa rar e con for tar a tan tos
que se sen tem an gus ti a dos e opri mi dos. 

Assim, ele pre ga a ver da de e a ca ri da de, a in te li -
gên cia e o amor, um diá lo go de sal va ção que se dis-
tin gue pela pers pi cá cia da pa la vra e pela hu mil da de.
Dom Antô nio zela pela ins tru ção ca te qué ti ca. Tor nou
viva, ex pres sa e ope ro sa a fé ilus tra da pela dou tri na.
Foi e é, so bre tu do, um após to lo mis si o ná rio da ação
ca tó li ca, fo men tan do di re ta ou in di re ta men te as as so -
ci a ções que bus cam um fim so bre na tu ral, isto é, con-
se guir uma vida mais per fe i ta, seja para anun ci ar o
Evan ge lho a to dos, seja para pro mo ver a dou tri na
cris tã ou o in cre men to do cul to pú bli co, seja para fins
so ci a is ou o exer cí cio de obras de pi e da de e de ca ri -
da de.

Assim, Dom Antô nio nun ca se des cu i dou de
man ter ace sa em Go iás a cha ma guar diã da de fe sa
dos di re i tos hu ma nos. Em es pe ci al, as su min do sem
medo e sem me i as pa la vras a pro mo ção das mi no ri as 
opri mi das e se re ve lan do como um au tên ti co lí der ca-
tó li co que ex tra po la os li mi tes da sua re li gião para fa-
lar e ser ou vi do pelo con jun to da so ci e da de.

Hu mil da de, fé em Deus e de di ca ção ao pró xi mo
sem pre fo ram as mar cas do com por ta men to de Dom
Antô nio como che fe da Arqui di o ce se de Go iâ nia. Per-
to de com ple tar 76 anos de vida, o que fará em ju nho
pró xi mo, ele se em pe nha em cada vez mais se aper-
fe i ço ar no ca mi nho da san ti da de, en quan to aguar da a
de ci são do San to Pa dre Papa João Pa u lo Se gun do
so bre a sua apo sen ta do ria como ar ce bis po, re tor nan -
do aos sin ge los afa ze res de pa dre, em obe diên cia às
leis ecle siás ti cas. Os go i a nos la men tam que ele es te -
ja de ci di do a afas tar-se de seu pas to re io, mas com-
pre en dem as im pe ri o sas ra zões que o le vam a as su -
mir tal ges to, se guin do os pre ce i tos da Igre ja que
sem pre age com pru dên cia e mo de ra ção. 

É as sim, como um hu mil de pro fis si o nal da Igre ja 
Ca tó li ca, que Dom Antô nio pre ten de pas sar a vi ver a
sua vida a par tir da ”apo sen ta do ria“, cer to de que já
foi por de ma is pre mi a do pela bon da de de Deus, como
ele mes mo gos ta de di zer: ”Só Deus, com a sua bon-
da de in fi ni ta, po de ria se ser vir de um ins tru men to tão
frá gil para le var sua pa la vra aos ho mens“, re pe te in-
can sa vel men te, re su min do o con te ú do dos seus 53
anos de atu a ção como pa dre e como ar ce bis po em
Go iás.

Dom Antô nio, Sras e Srs. Se na do res, não é ape-
nas o Arce bis po da Fé, mas tam bém o mes tre da
Edu ca ção, o un gi do pelo Espí ri to San to para lu tar
pela im plan ta ção de uma nova or dem so ci al, onde o
pro gres so seja re ver ti do para to das as pes so as,
cons tru í do so bre a jus ti ça, mos tran do cla ra men te que

nin guém deve ser ex clu í do da dig ni da de dada por
Deus igual a to dos. 

A sua pa la vra, cer ca da de au to ri da de mo ral,
man tém-se ele va da, ao lon go dos seus 53 anos de
vida sa cer do tal, em de fe sa da li ber da de, re a gin do
sem pre con tra os aten ta dos aos di re i tos ina li e ná ve is
do ser hu ma no, a fa vor do exer cí cio res pon sá vel da ci-
da da nia, con tra a im pu ni da de, a pas si vi da de e a aco-
mo da ção dos even tu a is do nos do po der.

É da res pon sa bi li da de de Dom Antô nio, tam-
bém, a cam pa nha que re sul tou na ins ta u ra ção do pro-
ces so ca nô ni co que es tu da a ca u sa da be a ti fi ca ção
do Pa dre Pe lá gio Sa u ter, um re li gi o so ale mão que
che gou a Go iás em 1910 e a par tir daí de vo tou-se in-
te gral men te ao tra ba lho mis si o ná rio e à di fu são da
men sa gem evan gé li ca em ter ras go i a nas. 

Pe ran te o Va ti ca no, é o pró prio Dom Antô nio
que se apre sen tou como pos tu lan te da ca u sa da ca-
no ni za ção do Pa dre Pe lá gio, um ho mem de Deus fa-
le ci do há 36 anos, que, se gun do o Arce bis po de Go iâ -
nia, vi veu na fé, pra ti cou a ca ri da de, exer ceu a op ção
pre fe ren ci al pe los po bres, pe los hu mi lha dos e pe los
ofen di dos. Essas cre den ci a is, ago ra, so ma das aos
mi la gres do cu men tal men te apre sen ta dos ao Tri bu nal
Ca nô ni co, po de rão le var ao re co nhe ci men to de um
san to de ra í zes go i a nas, cu jos res tos mor ta is es tão
guar da dos na Igre ja Ma triz de Cam pi nas, em Go iâ -
nia.

A voz de Dom Antô nio tam bém tem se fe i to ou vir 
no com ba te à cor rup ção, en gros san do o coro dos mo-
vi men tos so ci a is que con de nam a de so nes ti da de em
to das as suas ma ni fes ta ções. Em uma abor da gem
so bre o tema, as pa la vras de Dom Antô nio fi ca ram
gra va das na me mó ria do povo bra si le i ro ao con de nar
com du re za ”a hi po cri sia do cris tão que se ajo e lha di-
an te do sa crá rio, mas é co ni ven te com a cor rup ção na
sua vida co ti di a na“. 

Assim é que, na vi são do Arce bis po de Go iâ nia,
”a Igre ja tem o de ver mo ral de exi gir éti ca na po lí ti ca,
con for me as pres cri ções da sua dou tri na so ci al“. Pre-
gar o Evan ge lho é tam bém com ba ter a de gra da ção
mo ral ge ra da pe las dro gas, pela cor rup ção e pela vi o -
lên cia. 

Se gun do Dom Antô nio, o Evan ge lho exi ge dos
Po de res Pú bli cos me di das fir mes que pre ser vem a
jus ti ça, a de fe sa dos mais fra cos e a dig ni da de das
mi no ri as. So men te as sim será pos sí vel ver da de i ra -
men te cons tru ir um Bra sil que vá de en con tro à paz
den tro dos prin cí pi os da ver da de, da li ber da de, da
dig ni da de e do amor.
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Dom Antô nio já está en tro ni za do na His tó ria de
Go iás e do Bra sil como ci da dão de ex ce lên cia e pas-
tor de pro fun da vi vên cia es pi ri tu al, mis si o ná rio da paz
e da so li da ri e da de en tre os ho mens. É um re li gi o so
que se re a li zou tam bém como ci da dão, com bi nan do
com rara fe li ci da de a ati vi da de de edu ca dor com o mi-
nis té rio de ser vir ao Se nhor. Sua vida é um apos to la -
do que ilu mi na a Igre ja Ca tó li ca e apon ta aos fiéis o
ca mi nho cor re to da evan ge li za ção que li ber ta e dá
sen ti do à exis tên cia hu ma na, em co mu nhão com
Deus e uni da de com o pró xi mo.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to Obri ga do.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um dos pon tos
mais sen sí ve is da eco no mia bra si le i ra é o cus to do
trans por te de nos sa pro du ção, seja de com mo di ti es,
seja de pro du tos ma nu fa tu ra dos. To dos já sa be mos,
mais do que so be ja men te, da ne ces si da de de ra ci o -
na li zar nos so sis te ma de trans por te de mer ca do ri as e
bens. Te mos que tor ná-lo mais eco nô mi co, seja por
sua ma nu ten ção em ade qua das con di ções ope ra ci o -
na is, seja pela me lho ria de sua qua li da de.

E me lho rar sua qua li da de, Sras e Srs. Se na do -
res, sig ni fi ca in te grar de modo efi ci en te os di fe ren tes
mo da is que de vem com por nos sa ma triz de trans por -
te, que deve ser di ver si fi ca da con for me a re gião, os
pro du tos trans por ta dos e sua des ti na ção.

Sr. Pre si den te, pa ga mos hoje um alto cus to pe-
las dé ca das de atre la men to ao trans por te es sen ci al -
men te ro do viá rio. Tal es co lha se mos trou ade qua da,
num de ter mi na do mo men to do de sen vol vi men to do
Bra sil, pe los be ne fí ci os que trou xe ao nos so pro ces so 
de in dus tri a li za ção ten do em vis ta o ba i xo cus to dos
com bus tí ve is e a ra pi dez de sua im plan ta ção em ter ri -
tó rio vas to como o bra si le i ro. Hoje, to da via, não cabe
mais man ter mo-nos atre la dos a esse mo dal como al-
ter na ti va qua se que úni ca para nos so trans por te. Em
de ter mi na das re giões ele me pa re ce, até mes mo, ina-
de qua do, em face de ou tras al ter na ti vas mais efi ci en -
tes e efi ca zes.

Qu an do se pen sa, en tão, no Cen tro Nor te do
País, a so lu ção se mos tra ain da mais iló gi ca. É uma
re gião que re pre sen ta mais da me ta de do Bra sil e é
cor ta da por uma vas tís si ma rede de rios, for jan do o
po ten ci al do mais am plo sis te ma hi dro viá rio pla ne tá -
rio. E nós ain da es ta mos a per der tem po em dis cus -
sões, re fre gas e guer ri lhas ju rí di cas e pse u do-eco ló -
gi cas para em bar gar o de sen vol vi men to da mais vas-
ta área ain da pra ti ca men te inex plo ra da de nos so ter ri -
tó rio. Ou me lhor mal ex plo ra da, ex plo ra da de modo

até pre da tó rio, por fal ta de po lí ti ca de de sen vol vi men -
to con sis ten te e por fal ta de in fra-es tru tu ra de trans-
por te pen sa da para a re gião.

Mas não que ro per der-me em ge ne ra li da des,
em dis cus são es te ril men te ma ni que ís tas, num con-
fron to en tre o bem e o mal, di le ma ou con fli to que não
exis te nes te caso. Estou nes ta tri bu na para cla mar,
mais uma vez, pela en tra da em ope ra ção da hi dro via
Ara gua ia-To can tins. Não con si go ati nar que um pro je -
to da re le vân cia des ta hi dro via pos sa ain da não es tar
fun ci o nan do a ple no va por!

O que está acon te cen do, Sr. Pre si den te? O que
se pas sa é uma ba ta lha de em bar gos ju di ci a is e tra-
va men tos bu ro crá ti cos para im pe dir que se im plan te
uma das mais im por tan tes vias de es co a men to da
pro du ção agrí co la e in dus tri al do Cen tro-Oes te e de
boa par te do Nor te. 

Na ver da de, Sr. Pre si den te, é ex tre ma men te di-
fí cil ace i tar que se pos sa que rer em bar gar a im plan ta -
ção e ope ra ção de um pro je to tão im por tan te para o
de sen vol vi men to na ci o nal com base em ar gu men tos
de des tru i ção am bi en tal e de agres são às co mu ni da -
des in dí ge nas.

É cer to que não po de mos de fen der a de gra da -
ção do meio am bi en te como meio de pro gres so. Não
tem qual quer nexo tal ati tu de, mes mo por que a his tó -
ria re cen te já de mons trou lar ga men te que de gra dar
no dia de hoje sig ni fi ca pre ju í zo cer to no dia de ama-
nhã. Há mu i to de i xa mos de ser uma ci vi li za ção ba se -
a da em ci clos mi gra tó ri os, quan do as co mu ni da des
se des lo ca vam de um sí tio para ou tro, as sim que o lo-
cal em que es ta vam ins ta la das dava si na is de es go ta -
men to, tem po rá rio ou não, em seu ecos sis te ma. Hoje,
não po de mos mais des lo car as po pu la ções. Elas são
fi xas e per ma nen tes. Até as al de i as in dí ge nas co me -
çam a per der sua mo bi li da de his tó ri ca. Cabe-nos,
pois, ze lar para que o am bi en te em que es tão im plan -
ta das seja pre ser va do e man ti do em equi lí brio sa tis -
fa tó rio para a pre ser va ção da vida e o pro gres so sus-
ten ta do da hu ma ni da de.

Sras e Srs. Se na do res, não cabe na ca be ça de
um ci da dão bra si le i ro mi ni ma men te in for ma do que
ain da seja pos sí vel im plan tar qual quer pro je to sem
que ele seja mi nu ci o sa men te es qua dri nha do e sub-
me ti do ao cri vo de ór gãos de go ver no, da so ci e da de e
da fis ca li za ção do Mi nis té rio Pú bli co e do Tri bu nal da
Con tas da União. Não se jus ti fi cam, as sim, ati tu des
apri o rís ti cas de em bar go de pro je tos que se quer ti ve -
ram seus es tu dos con clu í dos. De ci sões de cer tos ju i -
zes que pro i bi ram que o Go ver no con ti nu as se a efe tu -
ar os es tu dos de vi a bi li da de ou de im plan ta ção de hi-
dro vi as são iló gi cas e obs cu ran tis tas. Como sa ber se
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o que se pre ten de aten de às ne ces si da des e res pe i ta
o am bi en te sem con clu ir as aná li ses?

A Cons ti tu i ção bra si le i ra diz, em seu ar ti go XXX,
que pro je tos que atra ves sem ter ras in dí ge nas de vem
ser apre ci a dos e apro va dos pelo Se na do Fe de ral an-
tes de exe cu ta dos. Pois que se cum pra tal pre ce i to,
mas que só se apli ca se ao Par la men to fo rem for ne ci -
dos os da dos de es tu dos sé ri os e apro fun da dos so-
bre os pro je tos a exa mi nar.

A hi dro via Ara gua ia-To can tins é algo como a
aor ta do Bra sil. Tra ta-se de uma ar té ria vi tal para o de-
sen vol vi men to do Cen tro Nor te do País. Boa par te do
pro du to da re gião des ti na-se à ex por ta ção para o he-
mis fé rio nor te. Ilo gi ca men te, con tu do, tal pro du to é
trans por ta do para os por tos do Su des te em vez de
su bir para o por to de Su a pe, no Ma ra nhão, sa í da
mais do que na tu ral para o nor te do equa dor. Mas,
como o sis te ma de trans por te para o sul-su des te é
me lhor, mes mo com acrés ci mo de cus to, nos sa pro-
du ção tem que es co ar por ali.

Sras e Srs. Se na do res, a ex pan são da fron te i ra
agrí co la em di re ção ao Cen tro Nor te do Bra sil já é
uma re a li da de. Cabe-nos dis ci pli ná-la e dar sus ten ta -
ção. Só a ba cia Ara gua ia-To can tins tem uma de man -
da pre vis ta de pro du ção a es co ar em 2004 de mais de
7 mi lhões de to ne la das. Se trans fe rir mos esse des lo -
ca men to do Sul para o Nor te, eco no mi za re mos, de
acor do como os es tu dos já fe i tos, pra ti ca men te 20 dó-
la res por to ne la da, para um cus to atu al de 75 dó la res.
É uma re du ção que não po de mos nos dar ao luxo de
des car tar sem ana li sar to das as for mas de con cre ti -
zá-la.

O pro je to da hi dro via tem im pac tos so bre o am-
bi en te, mas toda e qual quer ocu pa ção hu ma na im pli -
ca al te ra ção no sis te ma pre e xis ten te. Não há como
isso não ocor rer. Tal axi o ma é tão ver da de i ro que a Bí-
blia já traz a or dem di vi na aos ho mens: ”cres cei e mul-
ti pli cai-vos e ocu pai to dos os can tos da ter ra e os
trans for ma is para vos so be ne fí cio“. Sem fal sos pi e -
guis mos, já os an ti gos ti nham a cons ciên cia das
trans for ma ções que a ocu pa ção hu ma na traz ao meio
am bi en te. Mas nem sem pre ela é pre da tó ria e não
pre ci sa ser as sim de modo ine xo rá vel.

Con ci li ar sus ten ta bi li da de e de sen vol vi men to é
algo que deve ser pra ti ca do como base da pre ser va -
ção de nos so pla ne ta. Não te mos mais como fi car de-
gra dan do para de po is re cu pe rar, como fi ze ram ou
são ain da obri ga dos a fa zer nos sos ami gos ao nor te
do equa dor. Nós bra si le i ros te mos que pro gre dir sem
des trui nos so país.

Sr. Pre si den te, como todo pro je to su je i to à po lê -
mi ca, a hi dro via Ara gua ia-To can tins tem sido es tig -
ma ti za da como o de mô nio que irá des tru ir a paz e o
sos se go do gran de co ra ção na tu ral do Bra sil. Não po-
de mos ace i tar tal pe cha, pois ela ca re ce de ver da de e
vem ei va da de pre con ce i tos e mu i to pro va vel men te
de in te res ses in con fes sá ve is de uma par te dos que a
com ba tem.

Não es que ça mos nos sa his tó ria co lo ni al, quan-
do o Re i no Uni do rou bou-nos a bor ra cha e des tru iu a
eco no mia da Ama zô nia da épo ca, para não fi car de-
pen den te de um país nas cen te. Idem para o al go dão
do Nor des te, no pas sa do re cen te, des tru í do pe los
trus tes in ter na ci o na is. O Bra sil co me ça, já des de al-
gum tem po, a in co mo dar as gran des eco no mi as de-
sen vol vi das e, tam bém, os gru pos mul ti na ci o na is. Co-
me ça mos a nos le van tar de nos so ber ço es plên di do
para an dar mos por nos sas pró pri as per nas. E isso
não con vém a mu i tos que de se jam que con ti nu e mos
como for ne ce do res de ma té ri as-pri mas. Mas es tou
con ven ci do de que esse tem po aca bou. Seu fim se
apro xi ma e o Bra sil sa be rá se im por como na ção so-
be ra na e se nho ra de suas ca pa ci da des e po ten ci a li -
da des.

Mas para isso, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na -
do res, pre ci sa mos re du zir nos sos cus tos de pro du -
ção, co lo car mo-nos em po si ção de com pe ti do res for-
tes e agres si vos. E a im plan ta ção da hi dro via do Ara-
gua ia e do To can tins está no cen tro des sa nova ati tu -
de bra si le i ra.

Que ao Go ver no Fe de ral seja per mi ti do con clu ir
to dos os es tu dos. Que o Con gres so apre cie seus re-
sul ta dos. Que to dos as co mu ni da des in te res sa das
se jam ou vi das. Mas que o pro je to seja exe cu ta do
para o bem de todo o País, como é des de já seu des ti -
no ine lu tá vel.

O que não pode acon te cer é o imo bi lis mo pro vo -
ca do pelo con ce i to fal so de que a na tu re za não pode
ser trans for ma da para o uso pro ve i to so da hu ma ni da -
de. Tal pos tu ra só ser ve aos obs cu ran tis tas ali e na dos
da re a li da de ou a in te res ses es cu sos que vi sem ao
blo que io do de sen vol vi men to bra si le i ro.

Nós sa be mos mu i to bem que um Bra sil for te al-
te ra com ple ta men te a ge o po lí ti ca pla ne tá ria. Mes mo
que de va mos nos le van tar con tra for ças po de ro sas,
es tou con vic to de que é che ga da a hora de o Bra sil
mos trar ao mun do que é ca paz de se tor nar uma na-
ção po de ro sa e em paz con si go mes ma.

Sr. Pre si den te, eram es sas as pa la vras que de-
se ja va di zer em prol da hi dro via Ara gua ia-To can tins e
do de sen vol vi men to bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, pro ces so de
re de mo cra ti za ção do Bra sil não pode pres cin dir da
real cons ti tu i ção de um sis te ma de peso e con tra pe so 
no âm bi to do po der pú bli co. Nes se sen ti do, o for ta le ci -
men to das ins ti tu i ções po lí ti cas que vi sem ao con tro le 
da ação abu si va do Esta do deve ser, in con di ci o nal -
men te, in cen ti va da. Com base nes se pres su pos to, é
com mu i ta sa tis fa ção que sa ú do o Mi nis té rio Pú bli co
de Ro ra i ma, por oca sião da pu bli ca ção atu a li za da de
sua Lei Orgâ ni ca, a Lei Com ple men tar Esta du al nº
003/94, san ci o na da em ja ne i ro de 1994.

Antes de qual quer co i sa, cum pre re co nhe cer o
tra ba lho in can sá vel dos mem bros do co lé gio de pro cu -
ra do res do Mi nis té rio Pú bli co de meu Esta do. Em es pe -
ci al aten ção, vale des ta car o es for ço do atu al Pro cu ra -
dor-Ge ral de Jus ti ça, Dr. Fá bio Bas tos Sti ca, bem como
do Se cre tá rio-Ge ral do Mi nis té rio Pú bli co, Dr. Edson
Da mas da Sil ve i ra, a quem de ve mos, com jus ti ça, pres-
tar a mais sin ce ra ho me na gem. Mais que isso, com
eles, po de mos, de fato, con tar, para a ple ni tu de do exer-
cí cio da vi gi lân cia e do con tro le do po der pú bli co.

No âm bi to das dis po si ções ge ra is, a de fi ni ção
das com pe tên ci as do Mi nis té rio Pú bli co es ta be le ce,
an tes de tudo, que seu pa pel es sen ci al con sis te na
de fe sa da or dem ju rí di ca, do re gi me de mo crá ti co e
dos in te res ses so ci a is e in di vi du a is in dis po ní ve is.
Igual men te, seus prin cí pi os ins ti tu ci o na is es ta rão cal-
ca dos na uni da de, na in di vi si bi li da de e, fun da men tal -
men te, na in de pen dên cia fun ci o nal. Nes sa or dem,
dis pon do de au to no mia fun ci o nal, ad mi nis tra ti va e fi-
nan ce i ra, ca be rá ao MP de Ro ra i ma exer cer suas fun-
ções ins ti tu ci o na is do ta do da mais ab so lu ta au to ri da -
de e li ber da de.

Seus ór gãos de exe cu ção com pro me tem-se, no
ge ral, com os de ve res pre vis tos na Car ta Cons ti tu ci o -
nal bra si le i ra, cuja re da ção do Art. 129 en fa ti za a pro-
mo ção ex clu si va da ação pe nal pú bli ca, além do zelo
pelo efe ti vo res pe i to dos po de res pú bli cos e dos ser-
vi ços de re le vân cia pú bli ca aos di re i tos as se gu ra dos
na Cons ti tu i ção. Por tan to, com pe te ao Pro cu ra -
dor-Ge ral de Jus ti ça, ao Con se lho Su pe ri or do MP,
aos Pro cu ra do res de Jus ti ça e a seus res pec ti vos
Pro mo to res não so men te ze lar pelo es pí ri to da co i sa
pú bli ca, como tam bém pro mo ver as me di das ne ces -
sá ri as à ga ran tia da que les di re i tos.

Na tu ral men te, as fun ções ge ra is de sig na das
aos ór gãos de exe cu ção pela Lei Orgâ ni ca do MP de
Ro ra i ma in cor po ram, tam bém, a pro po si ção de ação
de in cons ti tu ci o na li da de de leis ou atos nor ma ti vos do
Esta do e dos mu ni cí pi os, em face da Cons ti tu i ção
Esta du al. Ao lado des sas, ou tras fun ções pre cí pu as
es tão pre vis tas, tais como a pro po si ção de ação de in-
cons ti tu ci o na li da de por omis são de me di da para tor-
nar efe ti va nor ma da Cons ti tu i ção de nos so Esta do,
bem como a pro mo ção de re pre sen ta ção de in cons ti -

tu ci o na li da de para efe i to de in ter ven ção do Esta do
nos mu ni cí pi os.

Mu i to em bo ra, em nos sa atu a li da de, seja am-
pla men te sa bi do o es pa ço só cio-po lí ti co por onde tra-
mi ta a atu a ção do Mi nis té rio Pú bli co, nun ca é de ma is
en fa ti zar que, tam bém, lhe cabe exer cer a fis ca li za -
ção dos es ta be le ci men tos pri si o na is e dos que abri-
guem ido sos, cri an ças, ado les cen tes, in ca pa zes ou
por ta do ras de de fi ciên cia. Além de fis ca li zar o an da -
men to de pro ces sos e ser vi ços nos Car tó ri os, fa cul -
ta-se ao Mi nis té rio Pú bli co a re co men da da par ti ci pa -
ção em or ga nis mos es ta ta is de de fe sa do meio am bi -
en te, do tra ba lho, do con su mi dor, de po lí ti ca pe nal e
pe ni ten ciá ria. 

No que con cer ne à ga ran tia dos di re i tos in ti tu la -
dos so ci a is, com pe te ao Mi nis té rio Pú bli co exer cer in-
tran si gen te men te sua de fe sa, em es pe ci al àque les
vin cu la dos aos con ces si o ná ri os e per mis si o ná ri os de
ser vi ço pú bli co, seja em ní vel es ta du al, seja em ní vel
mu ni ci pal. Nes se sen ti do, ocu par-se-á de re ce ber no-
tí ci as de ir re gu la ri da des, pe ti ções ou re cla ma ções de
qual quer na tu re za, pro mo ven do as apu ra ções ca bí -
ve is que lhes se jam pró pri as, além de pro por as so lu -
ções mais ade qua das. A isso, acres cen te-se o zelo
pela ce le ri da de e ra ci o na li da de dos pro ce di men tos
ad mi nis tra ti vos, con for me o es ta be le ci do pelo pa rá -
gra fo úni co do ar ti go 34 da Lei Orgâ ni ca em apre ço.

Para bem cum prir suas atri bu i ções e fun ções, a
mes ma lei pre vê a cri a ção de dois ór gãos de apo io da
ma i or re le vân cia. De um lado, ins ti tui-se o Cen tro de
Apo io Ope ra ci o nal, que se des ti na, fun da men tal men -
te, a es ti mu lar a ne ces sá ria in te gra ção en tre ór gãos
de exe cu ções cuja na tu re za fun ci o nal seja co in ci den -
te. De ou tro, ins ti tui-se o Cen tro de Estu dos e Aper fe i -
ço a men to Fun ci o nal, ao qual se de le ga a com pe tên -
cia de re a li zar cur sos, se mi ná ri os, con gres sos, sim-
pó si os, pes qui sas, es tu dos e pu bli ca ções, vi san do ao
apri mo ra men to pro fis si o nal e cul tu ral dos in te gran tes
do Mi nis té rio Pú bli co de Ro ra i ma.

Di an te do ex pos to, não me res ta ria nada mais a
di zer se não con gra tu lar o Mi nis té rio Pú bli co de Ro ra i -
ma pelo ex ce len te tra ba lho exe cu ta do, na con vic ção
de que um sis te ma de po der le gi ti ma men te an co ra do
no re gi me de mo crá ti co não pode pres cin dir dos me-
ca nis mos de con tro le e fis ca li za ção da ação pú bli ca.
Enfim, de se jo aos ma gis tra dos de Ro ra i ma su ces so
ab so lu to na con du ção fir me dos ob je ti vos a que es tão 
hon ro sa men te vin cu la dos.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)

– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, faço, des ta
Tri bu na, um apa nha do a pro pó si to da evo lu ção da ati-
vi da de trans plan ta do ra no Bra sil, no pe río do de 1994
a 2000, como tam bém sua re la ção com a re gu la men -
ta ção do se tor por meio de leis fe de ra is.
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Um nú me ro gran de de fa to res in ter fe re na ati vi -
da de trans plan ta do ra, de tal for ma que é, na prá ti ca,
mu i to di fí cil es ta be le cer uma re la ção ca u sal en tre a
le gis la ção e a pro du ti vi da de do se tor.

A Lei nº 9.434, de 4 de fe ve re i ro de 1997, foi pro-
pos ta como al ter na ti va à le gis la ção em vi gor (Lei nº
8.489, de 18 de no vem bro de 1992), con si de ra da ina-
de qua da por não ter al te ra do sig ni fi ca ti va men te a si-
tu a ção, quer dos ser vi ços que re a li zam trans plan tes,
tese que – pelo me nos no que diz res pe i to ao in cre -
men to do nú me ro de trans plan tes – pa re ce com pro -
var-se com os da dos a se guir apre sen ta dos.

Para o com ba ti vo Se na dor Darcy Ri be i ro, au tor
de um dos pro je tos que deu ori gem à Lei e de fen sor
da do a ção pre su mi da, a Lei nº 8489, de 18 de no vem -
bro de 1992, tra ta va-se de ”uma lei as sas si na“. Fui o
au tor do subs ti tu ti vo que ori gi nou o tex to apro va do,
acre di tan do que vi go ra va no Bra sil uma lei que ma ta -
va gen te to dos os dias.

Esse in cre men to na ati vi da de trans plan ta do ra
após a Nova Lei pode de ver-se ao fato de que ela
obri gou a um re ar ran jo ins ti tu ci o nal, à re vi são de po lí -
ti cas e de for mas e à im ple men ta ção de ações co e -
ren tes por par te do Sis te ma Úni co de Sa ú de 

Após sua en tra da em vi gor, foi cri a da e es tru tu -
ra da, no Mi nis té rio da Sa ú de, uma Co or de na ção do
Sis te ma Na ci o nal de Trans plan tes, um gru po téc ni co
as ses sor e uma ‘Cen tral Na ci o nal’; foi edi ta do um
novo re gu la men to téc ni co; foi ins ti tu í da uma Câ ma ra
de Com pen sa ção de Pro ce di men tos Hos pi ta la res de
Alta Com ple xi da de e fo ram de fi ni dos os pre ços com
que o Sis te ma Úni co de Sa ú de re mu ne ra rá as vá ri as
eta pas da pro cu ra de ór gãos; fo ram tam bém des ti na -
dos no vos re cur sos para a área e fe i tos in ves ti men tos
em tre i na men to de pes so al, in clu si ve com a ce le bra -
ção de acor dos de co o pe ra ção téc ni ca in ter na ci o nal. 

Com um ano de vi gên cia, o im pac to da nova Lei
so bre a si tu a ção dos trans plan tes no País já era con-
si de ra do pro mis sor pela Asso ci a ção Bra si le i ra de
Trans plan tes.1

Ta be la 1 – Nú me ro de trans plan tes de ór gãos 
e te ci dos re a li za dos no Bra sil no pe río do de 1994
a 2000, se gun do o ór gão ou te ci do trans plan ta do

Per sis tia, no en tan to, a di ver gên cia so bre um
dos dis po si ti vos da nova Lei: a ado ção do prin cí pio do
con sen ti men to pre su mi do, jus ti fi ca da como a for ma
que me lhor pro pi ci a ria o au men to do nú me ro de do a -
do res. 

Sua pro po si ção ti nha por ori gem a ava li a ção de
que a fal ta de do a do res con sis tia numa das ca u sas da
ba i xa pro du ti vi da de da ati vi da de trans plan ta do ra em
nos so País. A opo si ção à nova lei con si de ra va, no en-
tan to, que o pe que no nú me ro de trans plan tes re a li za -
dos no nos so país de via-se não à fal ta de do a do res,
mas a pro ble mas es tru tu ra is e con jun tu ra is do sis te -
ma de sa ú de2. Se gun do esse gru po de opi nião, as ra-
zões prin ci pa is do ba i xo nú me ro de trans plan tes re a li -
za dos no País eram o pe que no nú me ro de ins ti tu i -
ções e es ta be le ci men tos de sa ú de en vol vi dos e o in-
su fi ci en te de sen vol vi men to do sis te ma pú bli co de sa-
ú de e não a in su fi ciên cia de do a do res, con si de ra da
me nos re le van te nes se qua dro.

Ain da não foi efe ti va men te men su ra do se a ado-
ção da do a ção pre su mi da pro pi ci ou, como se pre ten -
dia, um au men to no nú me ro de do a do res3.

O prin cí pio da do a ção pre su mi da foi re vo ga do
por Me di da Pro vi só ria em ou tu bro de 19984 e, mais
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2 COELHO, V. S. R. P. Do a ção pre su mi da e trans plan te de ór gãos no Bra-

sil. No voc Estu dos Ce brap, n. 48, p. 161-75, Jul. 1997; PESTANA et al.
Esti ma ti va do nú me ro de po ten ci a is de or gãos na ci da de de São Pa u lo.

Re vis ta da Asso ci a ção Mé di ca Bra si le i ra, v. 38, n. 2, p. 97-100, 1992.
3 O prin ci pal ar gu men to do Mi nis té rio da Sa ú de para pro mo ver a al te ra ção 
do art. 4º da Lei de Trans plan tes con sis tiu, exa ta men te, numa afir ma ção –

nun ca com pro va da com da dos – de que o nú me ro de do a do res ti nha-se

re du zi do após a en tra da em vi gor da Lei.
4 Me di da Pro vi só ria nº 1.718, de 6 de ou tu bro de 1998.
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tar de, na sua con ver são, aca bou-se com a pos si bi li -
da de de a pes soa fa zer a do a ção post mor tem de
seus ór gãos, trans fe rin do a de ci são to tal men te para
al guns pa ren tes do mor to.

A par tir dos da dos atu al men te dis po ní ve is, é im-
pos sí vel de ter mi nar se o sig ni fi ca ti vo in cre men to da
ati vi da de trans plan ta do ra após a en tra da em vi gor da
Me di da Pro vi só ria que re vo gou o prin cí pio da do a ção
pre su mi da se deve ao au men to da ofer ta de do a do res 
ou à am pli a ção e con so li da ção do efe i to in du tor da
Nova Lei so bre o de sen vol vi men to do se tor, aci ma
des cri to.

A aná li se des ses da dos per mi te fa zer ape nas al-
gu mas as so ci a ções tem po ra is, en tre as qua is es tão:

a) Pro du ti vi da de es tag na da da ati vi da de trans-
plan ta do ra nos úl ti mos três anos de vi gên cia da Lei nº
8.489, de 18 de no vem bro de 1992 (pe río do de 1995
e 1996).

Nos anos de 1995 e 1996, o nú me ro de trans-
plan tes de ór gãos man te ve-se em tor no de
1.650/ano, e o de te ci dos, en tre 2.500 e 2.200, am bos 
com ten dên cia de cres cen te, mais evi den te no caso
dos trans plan tes de te ci dos.

O nú me ro de rins trans plan ta dos – que, nes se
pe río do, cor res pon dia a 88 % do to tal de ór gãos
trans plan ta dos – foi de cres cen te nos anos de 1995 e
1996, mos tran do uma dis cre ta re cu pe ra ção (3,4% de
cres ci men to em re la ção ao ano an te ri or) em 1997, o
mes mo acon te cen do com os trans plan tes de cór nea,
cujo nú me ro de cres ceu até 1997.

O nú me ro de trans plan tes de fí ga do, co ra ção,
es cle ra e me du la, no en tan to, man ti ve ram cres ci men -
tos da or dem de, res pec ti va men te, 70,0%; 50,0%;
20,7% e 20,2%.

b) Au men to sig ni fi ca ti vo da ati vi da de trans plan -
ta do ra nos três anos se guin tes à en tra da em vi gor da
Lei nº 9.434, de 4 de fe ve re i ro de 1997 (pe río do de

1998 a 2000), em re la ção ao pe río do an te ri or (pe río -
do de 1995 a 1997)

A par tir de 1997 – e, de for ma mais evi den te, a
par tir de 1998 –, ob ser va-se um au men to sig ni fi ca ti vo 
da ati vi da de trans plan ta do ra no País. No to tal, re a li za -
ram-se, em 1998, 1.796 trans plan tes de ór gãos (con-
tra 1.713 no ano an te ri or e uma mé dia de 1.672 nos
três anos an te ri o res) e 2.503 trans plan tes de te ci dos
(con tra 2.219 no ano an te ri or e 2.287 como mé dia nos
úl ti mos três anos).

Com pa ra vel men te ao pe río do 95-96, re a li za -
ram-se, de 1998 a 2000, 42,9% mais trans plan tes de ór-
gãos e 32,9% mais trans plan tes de te ci dos, por ano.

Grá fi co 4 – Nú me ro de trans plan tes de ór-
gãos (ex ce to rim) re a li za dos no Bra sil no pe río do
de 1994 a 2000.

O nú me ro de trans plan tes de rim re a li za dos foi
34,3% ma i or no úl ti mo pe río do em re la ção ao pri me i -
ro; em re la ção aos trans plan tes de cór nea, esse au-
men to foi da or dem de 51,3%.

Os trans plan tes de fí ga do fo ram os que ti ve ram
o ma i or au men to (171,3%), mos tran do um cres ci -
men to cons tan te des de 1984. Os trans plan tes de co-
ra ção e pul mão ti ve ram um com por ta men to si mi lar:
que da até 1997; re to ma da do cres ci men to em 1985,
mas man ten do-se em ní ve is si mi la res ao de 1995;
cres ci men to da or dem de 32,9% (pul mão) a 38,6%
(co ra ção) no úl ti mo pe río do.

Os trans plan tes de me du la tam bém ti ve ram
cres ci men to sig ni fi ca ti vo (90,8%), quan do se com pa -
ram os nú me ros de 1998 a 2000 com os de 1994 a
1996.
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c) Gran de au men to da ati vi da de trans plan ta do -
ra nos dois anos se guin tes à en tra da em vi gor da Me-
di da Pro vi só ria nº 1.718, de 6 de ou tu bro de 1998 (pe-
río do de 1999 e 2000), em re la ção aos anos de 1997
e 1998

Os úl ti mos anos do pe río do ana li sa do (1999 e
2000) mos tram um gran de au men to da ati vi da de
trans plan ta do ra no País, quan do com pa ra da com o
pe río do an te ri or (1998 e 1997). O nú me ro de trans-
plan tes de ór gãos cres ceu 50,3% e o de te ci dos,
42,9%.

Os trans plan tes de pul mão cres ce ram em
383,3%, pas san do de 5 por ano, em 1998, para 20,
em 2000. Os trans plan tes de co ra ção e de pul mão
tam bém ti ve ram um in cre men to sig ni fi ca ti vo – em tor-
no de 80% – no pe río do de 99/2000, em re la ção ao
97/98. Os trans plan tes de rim, cór nea e me du la cres-
ce ram aci ma de 40%.

Qu an do se com pa ra o cres ci men to anu al, no
en tan to, ve ri fi ca-se que, no úl ti mo ano ana li sa do,
esse cres ci men to não se man tém (ver ta be la aba i xo).
Esse fato tal vez de mons tre que se atin giu um pa ta -
mar de de sen vol vi men to ins ti tu ci o nal e do se tor, a
par tir do qual ou no vos in ves ti men tos se fa rão ne ces -
sá ri os, ou a ofer ta de do a do res pas sa rá a ser crí ti ca.

O novo or de na men to le gal ins ti tu í do pela Lei nº
9.434, de 4 de fe ve re i ro de 1997, teve im pac to sig ni fi -
ca ti vo so bre a ati vi da de trans plan ta do ra em nos so
País, pelo me nos quan do me di da pelo nú me ro de
trans plan tes re a li za dos. 

Não é pos sí vel es ta be le cer, com os da dos atu al -
men te dis po ní ve is, se o cres ci men to da ati vi da de
trans plan ta do ra no pe río do pos te ri or à en tra da em vi-
gor da Nova Lei de Trans plan tes se de veu ao efe i to in-
du tor do novo or de na men to le gal so bre o de sen vol vi -
men to do se tor ou se foi so bre a ofer ta de do a do res,
de ter mi na da pela ado ção e pos te ri or re vo ga ção do
prin cí pio da do a ção pre su mi da.

De qual quer for ma, os da dos pa re cem in di car
que nos en con tra mos em um novo pa ta mar de de sen -
vol vi men to e pro du ti vi da de da ati vi da de trans plan ta -
do ra em nos so País, e que, a cur to ou mé dio pra zo, ou

no vos in ves ti men tos se fa rão ne ces sá ri os ou a ofer ta
de do a do res se mos tra rá como fa tor crí ti co.

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

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Go ver no não
con se guiu fa zer uma re for ma tri bu tá ria nem rom per
com a po lí ti ca de ju ros al tos, o que, sa be mos to dos,
pune a pro du ção. Em com pen sa ção, em pe nha-se,
com es pe ci al von ta de, para re du zir os di re i tos con-
quis ta dos pe los tra ba lha do res, sob a ale ga ção de
que tais di re i tos one ram os cus tos ope ra ci o na is e re-
du zem a com pe ti ti vi da de das em pre sas.

A pri me i ra ba ta lha con tra es sas me di das foi per-
di da. O Pro je to de Lei nº 5.483/01, de fle xi bi li za ção da
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho (CLT), en vi a do
pelo Go ver no Fe de ral, foi apro va do na Câ ma ra Fe de -
ral por 264 vo tos con tra 213 e, ago ra, veio para vo ta -
ção no Se na do Fe de ral.

Os de fen so res do pro je to afir mam que, em vá ri -
os pa í ses, ini ci a ti vas nes se sen ti do ge ra ram a aber tu -
ra de no vos pos tos de tra ba lho. Os da dos de mons -
tram o con trá rio. Na Argen ti na, an tes da fle xi bi li za ção
das re la ções de tra ba lho, o ín di ce de de sem pre go era
de 7,7%; atu al men te, é de 14,28%. No Chi le, era de
7,4%, e hoje é de 9,8%. Na Ale ma nha, de 4,8% pas-
sou para 8,7%. No Ja pão, de 2,1% pas sou para 4,7%.
Na Fran ça, de 9,0% para 11,3%. Sen do que nes ses
pa í ses exis tem po lí ti cas de pre vi dên cia so ci al e se gu -
ro de sem pre go que ga ran tem pro te ção e as sis tên cia
efe ti va ao tra ba lha dor de sem pre ga do.

O pro je to de fle xi bi li za ção não vai ge rar mais
em pre gos. Pelo con trá rio, vai agra var o de sem pre go.
O que os em pre sá ri os que rem com a fle xi bi li za ção da
CLT é cor tar ou re du zir di re i tos, ou seja, eco no mi zar
seus cus tos com a for ça de tra ba lho. Ora, re du zir di re -
i tos sig ni fi ca re du zir a ren da trans fe ri da das em pre -
sas para os tra ba lha do res. Di mi nu ir a trans fe rên cia de
ren da, além de agra var a in jus ti ça so ci al nes te País, já
tão in jus to, vai es tran gu lar ain da mais o mer ca do in-
ter no. A po pu la ção terá me nos di nhe i ro para com prar
e com isso toda a eco no mia so fre rá novo gol pe. O co-
mér cio ven de rá me nos, a in dús tria pro du zi rá me nos e
o de sem pre go se agra va rá.

Qu al quer ini ci a ti va que pos sa agra var o pro ble -
ma de de sem pre go deve ser evi ta da, Sras e Srs. Se-
na do res. Du ran te mu i to tem po, o de sem pre go foi
com pre en di do como um fe nô me no que sur ge e de sa -
pa re ce ao sa bor de di fe ren tes ci clos eco nô mi cos.
Con si de ra va-se, ain da, que o cres ci men to eco nô mi co 
se ria qua se si nô ni mo de ple no em pre go. Entre tan to,
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essa cor re la ção au to má ti ca não mais exis te. Hoje, em
vá ri os pa í ses, o de sem pre go con ti nua au men tan do a
des pe i to de gran de pros pe ri da de eco nô mi ca. Pas sou
o de sem pre go a ser con si de ra do es tru tu ral, no sen ti -
do de com po nen te do pro ces so de pro du ção, em lu-
gar de ser fo men ta do como re sul tan te das for ças
com pro me ti das no pró prio pro ces so. 

Esse novo fe nô me no, de de sem pre go es tru tu -
ral, re a li da de eco nô mi ca em ní vel mun di al, tem vá ri as 
ex pli ca ções – pro gres so tec no ló gi co, glo ba li za ção,
au men to da de man da – e vem pro du zin do re a ções
dis tin tas em di ver sos pa í ses do mun do. Com efe i to,
as po lí ti cas para o mun do do tra ba lho vêm con sis tin -
do, de for ma re cor ren te, em eli mi nar di re i tos e con-
quis tas his tó ri cas da clas se tra ba lha do ra, sob a ale-
ga ção do ba ra te a men to do cus to da for ça de tra ba lho, 
ten do em vis ta a re es tru tu ra ção pro du ti va das em pre -
sas e a de sen fre a da com pe ti ção in ter na ci o nal.

Nes se qua dro, a in ter ven ção da Lei se faz no
sen ti do de sal va guar dar os in te res ses ma i o res da so-
ci e da de. Este é o sen ti do da pres ta ção ju ris di ci o nal
tra ba lhis ta. Não cabe ao Di re i to do Tra ba lho re sol ver
os pro ble mas da eco no mia. Ele não exis te para isso.
As leis tra ba lhis tas exis tem para li mi tar o po der eco-
nô mi co. Esta é sua fun ção es sen ci al. E esta fun ção
nun ca foi tão fun da men tal quan to nos dias de hoje. À
CLT não cum pre ga ran tir o de sen vol vi men to da eco-
no mia de mer ca do. À CLT cum pre dis tri bu ir Jus ti ça.

Além do ris co do de sem pre go, o pro je to de fle xi -
bi li za ção da CLT ofe re ce, ain da, ou tro enor me pe ri go
para o gran de nú me ro de tra ba lha do res não sin di ca li -
za dos ou cu jas en ti da des não te nham a for ça ne ces -
sá ria para o em ba te com os pa trões.

Os de fen so res da pre va lên cia do ne go ci a do so-
bre o le gis la do de fen dem que o pro je to do Go ver no é
um avan ço, sen do que o tra ba lha dor é quem vai de ci -
dir os acor dos e não o Esta do, e que a mu dan ça da
CLT de mo cra ti za as re la ções de tra ba lho e pro mo ve a
li ber da de sin di cal.

Ca u sa ver da de i ra es tra nhe za essa ar gu men ta -
ção. Sa ben do-se que os sin di ca tos sem pre fo ram li-
vres para ne go ci ar con di ções de tra ba lho mais fa vo -
rá ve is do que aque las pre vis tas na lei. Não é di fí cil
cons ta tar, por tan to, que a ver da de i ra no vi da de, que
está em bu ti da no pre sen te pro je to de lei, é a idéia de
que se de vem di mi nu ir as ga ran ti as le ga is do tra ba -
lha dor.

O ar gu men to fa vo rá vel a esta idéia se apóia no
pres su pos to de que a le gis la ção tra ba lhis ta é atra sa -
da e que não per mi te que os ”par ce i ros so ci a is“ re gu -
lem seus pró pri os in te res ses, como ocor re nos ”pa í -
ses de Pri me i ro Mun do“. O ar gu men to, no en tan to,
não pode pre va le cer. Em pri me i ro lu gar, a le gis la ção

tra ba lhis ta bra si le i ra, se com pa ra da com a de ou tros
pa í ses, só po de ria ser con si de ra da atra sa da por ser
ela fle xí vel de ma is. Ra ros são os pa í ses em que se
per mi te ao em pre ga dor dis pen sar seus em pre ga dos
sem qual quer mo ti va ção, como ocor re, ain da, in fe liz -
men te, no Bra sil.

Em se gun do lu gar, a re gu la ção dos pró pri os in-
te res ses pe los ”par ce i ros so ci a is“ nos di tos pa í ses do
”Pri me i ro Mun do“ se faz so men te como com ple men to 
dos di re i tos ins cri tos na le gis la ção e não como for ma
de der ro gar o tex to le gal. Mes mo que con si de rás se -
mos vá li da a idéia de que é pre ci so au men tar o es pa -
ço para a ne go ci a ção en tre tra ba lha do res e em pre ga -
do res, se ria ne ces sá rio, an tes, que se cri as sem as
con di ções ne ces sá ri as para que a li vre ne go ci a ção
se de sen vol ves se em am bi en te de boa-fé, o que exi-
ge dois re qui si tos es sen ci a is: ga ran tia de em pre go
con tra dis pen sas ar bi trá ri as e li ber da de sin di cal am-
pla. Do con trá rio, o tra ba lha dor con ti nu a rá sen do re-
pre sen ta do por al guns sin di ca tos, mu i tos de les de
pou ca re pre sen ta ti vi da de, e ne go ci an do sob a pres-
são da ”chan ta gem“ do de sem pre go.

Na ver da de, Sras e Srs. Se na do res, essa ver da -
de i ra cam pa nha con tra os di re i tos tra ba lhis tas é o
sub pro du to con cre to da can ti le na do Go ver no e de al-
guns em pre sá ri os con tra o cha ma do ”cus to Bra sil“.
Esse cus to, se exis te, está na enor me car ga tri bu tá ria
bra si le i ra e não com o tra ba lha dor. Mas, na car ga tri-
bu tá ria não se pode me xer, já que os bi lhões de re a is
ar re ca da dos com os im pos tos es tão des ti na dos, re-
ser va dos, ga ran ti dos para o pa ga men to dos ju ros co-
bra dos pe los cre do res do Bra sil.

Arro char o tra ba lha dor bra si le i ro não vai re du zir
em nada o ”cus to Bra sil“. Con tan do com to dos os en-
car gos tra ba lhis tas e so ci a is, o sa lá rio-hora do bra si -
le i ro está em US$2,79 em mé dia. Na Ale ma nha, este
cus to está em US$21 e na Su é cia é de US$20. Na
Fran ça, gas ta-se US$15 em mé dia pela hora de tra-
ba lho, en quan to nos Esta dos Uni dos a hora fica em
US$14 e no Ja pão está em US$12. A Co réia, onde se
diz que o sa lá rio é ba i xís si mo, a hora tra ba lha da cus ta 
em mé dia US$4,16 – qua se o do bro da bra si le i ra. Por-
tan to, fra gi li zar o tra ba lha dor bra si le i ro, mais uma vez,
só tra rá ma i o res pro ble mas so ci a is e eco nô mi cos
para o País.

As re sis tên ci as à pro po si ção de fle xi bi li za ção da
CLT for çou o alon ga men to do de ba te além do es pe ra -
do pelo ofi ci a lis mo. De uma ma té ria con si de ra da sim-
ples pelo Go ver no, o pro je to se trans for mou em um
pon to de con fron to com a so ci e da de or ga ni za da, re-
pre sen ta da por di ver sas en ti da des da mais alta res-
pe i ta bi li da de. Por for ça des sa re sis tên cia, o Go ver no,
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aqui no Se na do, re cu ou da tra mi ta ção da ma té ria em
re gi me de ur gên cia. A meu ver, de ve ria ter re ti ra do o
pro je to e não só a ur gên cia, até por que essa pro pos ta 
já re ce beu a re pro va ção da so ci e da de, ex pres sa nas
vá ri as ma ni fes ta ções ocor ri das em todo o País.

Por fim, a fle xi bi li za ção das leis tra ba lhis tas, a
exem plo do que pode acon te cer no Bra sil com a pro-
pos ta do Go ver no de al te rar a CLT, foi du ra men te cri ti -
ca da até no II Fó rum So ci al Mun di al, re a li za do em
Por to Ale gre, que de ba teu as re la ções de tra ba lho e
di re i tos dos tra ba lha do res fren te à glo ba li za ção.

Por tan to, Sras e Srs. Se na do res, não faz sen ti do 
apro var mos o pro je to do Go ver no de fle xi bi li zar as leis
tra ba lhis tas que, ao con trá rio do que se ar gu men ta,
irá ge rar de sem pre go au men tan do ain da mais os pro-
ble mas so ci a is que já são de ma si a da men te gra ves
em nos so País. Cabe ao Se na do Fe de ral o pa pel his-
tó ri co de der ro tar essa pro pos ta que não aten de aos
in te res ses da po pu la ção bra si le i ra.

É o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer -
rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na -
do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria
de ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –
EMENDA DA CÂMARA AO PROJETO DE

LEI DO SENADO Nº 131, DE 1996
(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 117, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, da Emen da da Câ-
ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 131, de 1996 (nº
4.857/98, na que la Casa), de au to ria da Se na do ra Be-
ne di ta da Sil va, que dis põe so bre a lín gua bra si le i ra
de si na is e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs 170 e 171, de
2002, das Co mis sões de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor 
Ge ral do Cân di do; e de Assun tos So ci a is, Re la to ra ad
hoc: Se na do ra Emí lia Fer nan des.

– 2 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 9, 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 118, de 2002)
 (Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

art. 172, II, d, do Re gi men to Inter no)

Pro je to de Re so lu ção nº 9, de 2002, de ini ci a ti va 
da Co mis são Di re to ra, que uni fi ca as ta be las de ven-

ci men tos bá si cos e os de ma is com po nen tes da es tru -
tu ra re mu ne ra tó ria apli cá vel aos car gos de pro vi men -
to efe ti vo in te gran tes do qua dro de pes so al do Se na -
do Fe de ral e de seus ór gãos su per vi si o na dos, nos
ter mos do art. 17 da Re so lu ção nº 9, de 1997.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia).

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 3, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas

de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12,
de 2000, e 14, de 2001)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de 2000,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja der Bar-
ba lho, que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e acres ce 
o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral (al te ra ção
dos pe río dos das ses sões le gis la ti vas e a ex tin ção do
pa ga men to de par ce la in de ni za tó ria de con vo ca ção
ex tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel, e pela pre ju di ci a li da de das
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 12, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas

de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3,
de 2000, e 14, de 2001)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur-
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 12, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa-
u lo Har tung, que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons-
ti tu i ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de fun ci o -
na men to do Con gres so Na ci o nal, de ter mi nar o re-
ces so cons ti tu ci o nal de 21 de de zem bro a 1º de ja-
ne i ro e es ta be le cer que o ca len dá rio le gis la ti vo será
de fi ni do por re so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con-
tem pla rá pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con gres sis -
tas, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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
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José Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
14, de 2001, que tra mi tam em con jun to.

– 5 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 14, DE 2001
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3 e 12, de 2000)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 14, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma-
gui to Vi le la, que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, para re du zir o pe río do de re ces so do Con gres so
Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
12, de 2000, que tra mi tam em con jun to.

– 6 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 32, DE 2001

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur-
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 32, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se-
bas tião Ro cha, que al te ra o in ci so II do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral para per mi tir o de sen vol vi men to
fun ci o nal de ocu pan te de car go efe ti vo ou em pre go
per ma nen te, me di an te pro ces so se le ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1.179, 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 Fo ga ça, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 7 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 48, DE 2001

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur-
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 48, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber-
nar do Ca bral, que al te ra o “ca put” do ar ti go 27 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. (re pre sen ta ção nas Assem bléi -
as Le gis la ti vas), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.436, 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 Osmar Dias.

– 8 –
MENSAGEM Nº 85, DE 2002

(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, so bre a Men sa gem
nº 85, de 2002 (nº 115/2002, na ori gem), pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do a es co lha do Se nhor José Alfre do Gra ça
Lima, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se do Qu a dro Per ma -
nen te da Car re i ra de Di plo ma ta, para exer cer o car go
de Emba i xa dor, Che fe da Mis são do Bra sil jun to às
Co mu ni da des Eu ro péi as.

– 9 –
PARECER Nº 76, DE 2002

(Esco lha de au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 76, 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 4, de 2002 (nº
1.441/2001, 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 do Te nen te-Bri ga de i -
ro-do-Ar Hen ri que Ma ri ni e Sou za, para exer cer o car-
go de Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar na vaga de-
cor ren te da apo sen ta do ria do Te nen te-Bri ga de i -
ro-do-Ar João Fe lip pe Sam pa io de La cer da Ju ni or.

– 10 –
PARECER Nº 77, DE 2002

(Esco lha de au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 77, 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 71, de 2002 (nº 73/2002,
na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, 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 Re na to de La cer da Pa i va,
Juiz do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 2ª Re gião,
para com por o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no car-
go de Mi nis tro Vi ta lí cio, em vaga re ser va da a ju í zes
de car re i ra da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta e de cor ren te
da apo sen ta do ria do Mi nis tro José Luiz Vas con ce los.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 19 ho ras e 38
mi nu tos.)

(OS 12505/02)
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Ata da 33ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 3 de abril de 2002

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

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão, Car los Wil son e Ro ber to Re quião

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

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – Amir Lan do –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or –
Antô nio Car los Va la da res – Ari Stad ler – Arlin do Por to 
– Artur da Ta vo la – Be ní cio Sam pa io – Ber nar do Ca-
bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Car los
Wil son – Ca sil do Mal da ner – Chi co Sar to ri – Edi son
Lo bão – Edu ar do Su plicy – Fer nan do Be zer ra – Fer-
nan do Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto –
Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo –
Ger son Ca ma ta – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na –
Iris Re zen de – Jef fer son Pe res – José Agri pi no – José
Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – José Jor ge – José
Ser ra – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o -
mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra –
Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Ma gui to
Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Ma u ro
Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca val can ti –
Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro
Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do
San tos – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro-
bin son Vi a na – Ro me ro Jucá – Ro nal do Cu nha Lima
– Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral –
Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 66 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.

Pas so à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 210, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 434, de
2001 (nº 1.058/01, na Câ ma ra dos De pu -

tados), que apro va o ato que ou tor ga per-
mis são à Fun da ção Cul tu ral Uni ver si da -
de de Fran ca, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo-
du la da na ci da de de Fran ca, Esta do de
São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta
Re la tor ad hoc: Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.897,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, ato cons tan te da Por ta ria nº 689, de 14 de no-
vem bro de 2000, que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Cul tu ral Uni ver si da de de Fran ca para exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Fran ca, Esta do de São Pa u lo.

Nos ter mos do §10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con-
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, De pu ta do Pe dro Iru jo, e apro va ção da-
que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são de Cons ti tu i -
ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to
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foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em
boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Cul tu ral
Uni ver si da de de Fran ca (cf. fl. 189):

• Di re tor Pre si den te – Cláu dio Gal di a no Cury
• Di re tor Vice-Pre si den te – Cló vis Edu ar do Pin to Lu dovi ce
• Di re tor Admi nis tra ti vo-
  Fi nan ce i ro – Car los Alber to Po get ti
• Di re tor Se cre tá rio – Nil ton Col ma net ti

II – Aná li se

Regu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu -
bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou tor ga,
pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi ço de
ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o na-se ao cum pri men -
to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va das nos
ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex plo ra ção 
de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe-
de ral nº 39, de 1992, que “dis põe so bre for ma li da des
e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re-
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens”.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca-
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex-
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da -
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da -
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men -
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que “ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni -
ca ções”.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção, per ti nen te, opi na mos pela
apro va ção do ato de ou tor ga, em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 434, de 2001.

Sala da Co mis são, 26 de mar ço de 2002. – Mo-
re i ra Men des, Vice-Pre si den te no exer cí cio da Pre si -
dên cia – Ro meu Tuma, Re la tor ad hoc – Ge ral do
Cân di do  (abs ten ção) – Arlin do Por to – Lind berg
Cury – Chi co Sar to ri – Ca sil do Mal da ner – Ge ral do
Althoff – Le o mar Qu in ta ni lha – Fran ce li no Pe re i ra –
Luiz Otá vio – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Gil vam
Bor ges – Tião Vi a na – Pa u lo Har tung.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres so

Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64. § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per-
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

DECRETO Nº 52.795,  DE 31 DE
OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

....................................................................................
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Art. 16. Fin do o pra zo do Edi tal, o Con tel ve ri fi ca -
rá qua is as pro pos tas que sa tis fi ze ram os re qui si tos
cons tan tes do mes mo; e:

a) em se tra tan do de con ces são, o Con tel emi ti -
rá pa re cer so bre as con di ções de exe cu ção do ser vi -
ço, in di can do, para a li vre es co lha do Pre si den te da
Re pú bli ca, as pre ten den tes que aten de rá às exi gên -
ci as do Edi tal;

b) em se tra tan do de per mis são, o Con tel se
ma ni fes ta rá, em pa re cer so bre as con di ções de exe-
cu ção do ser vi ço e se le ci o na rá a pre ten den te que re-
u na as me lho res con di ções, ob ser va dos os se guin tes 
cri té ri os pre fe ren ci a is:

1) cons ti tu i ção e di re ção da so ci e da de por ele-
men tos que, com pro va da men te, re si dam no lo cal
onde será ins ta la da a es ta ção emis so ra há, pelo me-
nos, dois anos e que a ma i o ria das ações ou co tas re-
pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al per ten ça a es ses ele-
men tos;

2) cons ti tu i ção da so ci e da de com ma i or nú me ro
de co tis tas ou aci o nis tas;

3) me lho res con di ções téc ni cas para a exe cu -
ção do ser vi ço, de fi ni das pela qua li da de dos equi pa -
men tos e ins ta la ções;

4) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de pro gra ma ção ao vivo;

5) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de di ca do à edu ca ção e ins tru ção, me di an te a trans-
mis são de au las, pa les tras, con fe rên ci as, etc;

6) in clu são em sua pro gra ma ção de ma i or tem-
po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236, DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108, DE 24 DE
DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(1), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.

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

PARECER Nº 211, DE 2002

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra, so bre a Men sa gem nº 995,
de 2002, (nº 169/2002, na ori gem),  que
sub me te à apre ci a ção do Se na do Fe de ral, 
o nome da Se nho ra Dil ma Seli Pena Pe re i -
ra para exer cer o car go de Di re to ra da
Agên cia Na ci o nal de Águas – ANA, na
vaga do Se nhor La u ro Sér gio de Fi gue i -
re do“.

A Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, em
vo ta ção se cre ta re a li za da em 2 de abril de 2002,
apre ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor Se-
na dor Arlin do Por to so bre a Men sa gem Nº 95, de
2002, opi na pela apro va ção da in di ca ção da Se nho ra
Dil ma Seli Pena Pe re i ra, para exer cer o car go de Di re -
to ra da Agên cia Na ci o nal de Águas – ANA, na vaga
do Se nhor La u ro Sér gio de Fi gue i re do, por 17 vo tos
fa vo rá ve is, 1 con trá rio(s) e 1 abs ten ção.

Sala das Co mis sões, 2 de abril de 2002. – Na-
bor Ju ni or, Pre si den te em exer cí cio – Arlin do Por to,
Re la tor. 

Re la tó rio

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to
O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, por meio da

Men sa gem nº 95, de 2002 (nº 169, de 14-3-02, na ori-
gem), de con for mi da de com o art. 52, in ci so III, alí nea
f da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 9º, §
2º da Lei nº 9.984, de 17 de ju lho de 2000, sub me te à
apre ci a ção do Se na do Fe de ral a in di ca ção da Se nho -
ra Dil ma Seli Pena Pe re i ra, para exer cer o car go de di-
re to ra da Agên cia Na ci o nal de Águas, na vaga do Se-
nhor La u ro Sér gio de Fi gue i re do.
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Nas ci da em Pa tos de Mi nas, no Esta do de Mi-
nas Ge ra is, no dia 25 de de zem bro de 1949, fi lha de
Edson Pena e Con ce i ção Bom tem po, a Se nho ra Dil-
ma Seli Pena Pe re i ra ba cha re lou-se em Ge o gra fia, na
Uni ver si da de de Bra sí lia, em 1975. Obte ve o tí tu lo de
Mes tre em Admi nis tra ção Pú bli ca, pela Esco la de
Admi nis tra ção de Empre sas da Fun da ção Ge tú lio
Var gas, em São Pa u lo, em 1987, com a tese ”Os
(DES) Ca mi nhos da Po lí ti ca Urba na: Uma Ava li a ção
dos Anos Se ten ta.“

É Téc ni ca em Pla ne ja men to e Pes qui sa do Insti-
tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da – IPEA, des de
1977. Na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral exer ceu im-
por tan tes car gos de di re ção e co or de na ção de pro-
gra mas. Foi Co or de na do ra Adjun ta do Pro gra ma Na-
ci o nal de Apo io às Ci da des de Por te Mé dio
(IPEA/SEPLAN-PR), no pe río do 1977-1981.

Des de 1985 de di ca-se ao pla ne ja men to e à exe-
cu ção de Pro gra mas e Pro je tos Fe de ra is na área de
Sa ne a men to Bá si co: foi co or de na do ra téc ni ca do
Pro je to Na ci o nal de Sa ne a men to Ru ral (IPEA,
1986/1989); foi co or de na do ra de Sa ne a men to do De-
par ta men to Na ci o nal de Pla ne ja men to e Ava li a ção do
Mi nis té rio da Eco no mia, Fa zen da e Pla ne ja men to,
res pon sá vel pela ela bo ra ção do ca pí tu lo de Sa ne a -
men to no Pri me i ro Pla no Plu ri a nu al de Inves ti men tos, 
no pe río do de 1992 a 1995; foi tam bém co or de na do ra
do Pro gra ma de Mo der ni za ção do Se tor de Sa ne a -
men to, fi nan ci a do pelo Ban co Mun di al, no pe río do
1993/1995.

Foi Di re to ra de Sa ne a men to da Se cre ta ria de
Po lí ti ca Urba na do Mi nis té rio do Pla ne ja men to e
Orça men to, no pe río do 1995-1999, ten do co or de na -
do a apli ca ção de cer ca R$5,3 bi lhões em pro je tos e
obras de sa ne a men to bá si co, das fon tes FGTS,
OGUBIRD, BID e Con tra par ti das.

No pe río do de ja ne i ro de 1999 a ja ne i ro de 2001
foi Di re to ra de Inves ti men tos Estra té gi cos da Se cre ta -
ria de Pla ne ja men to e Inves ti men tos Estra té gi cos do
Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão,
Res pon sá vel pela Co or de na ção da Implan ta ção do
Pro gra ma Bra sil em Ação; pelo mo ni to ra men to da im-
plan ta ção do PPA 2000/2003 (Avan ça Bra sil) e pelo
de sen vol vi men to Ge ren ci al dos 329 Ge ren tes dos
Pro gra mas in te gran tes do PPA.

Como Su pe rin ten den te de Ges tão de Re cur sos
Hí dri cos da Agên cia Na ci o nal de Águas, car go que
ocu pa des de ja ne i ro de 2001, é res pon sá vel pela ela-
bo ra ção e im plan ta ção do Pro gra ma Des po lu i ção de
Ba ci as Hi dro grá fi cas e pela im plan ta ção dos ins tru -
men tos ins ti tu ci o na is de ges tão de re cur sos hí dri -
cos-co mi tês e Agên ci as de Ba ci as Hi dro grá fi cas. É

tam bém Se cre ta ria-Exe cu ti va da di re to ria Pro vi só ria
do Co mi tê da Ba cia Hi dro grá fi ca do rio São Fran cis co, 
cri a do em ju nho de 2001 e re pre sen tan te (su plen te)
da Agên cia Na ci o nal de Águas no con se lho de Admi-
nis tra ção do Insti tu to Na ci o nal de Pes qui sa e Pla ne ja -
men to das Águas. Des de ou tu bro de 2001 vem atu an -
do tam bém como ge ren te dos pro gra mas do Avan ça
Bra sil – Des po lu i ção de Ba ci as Hi dro grá fi cas e Nos-
sos rios Pa ra í ba do Sul.

Pos sui ex ten sa lis ta de tra ba lhos pu bli ca dos,
en tre li vros, re la tó ri os e ar ti gos, abor dan do im por tan -
tes ques tões re la ci o na das com o te mas do sa ne a -
men to. Foi res pon sá vel pela con cep ção téc ni ca e sis-
te ma ti za ção para pu bli ca ção dos se guin tes do cu -
men tos: Sé rie Pro je to Lo cal de Sa ne a men to Ru ral
(em 7 vo lu mes), Bra sí lia, 1989 e 1990; Sé rie Mo der ni -
za ção do Se tor Sa ne a men to (em 15 vo lu mes), Bra sí -
lia, 1996 e 1998; Sis te ma Na ci o nal de Infor ma ções
em Sa ne a men to (em 3 vo lu mes) – Mi nis té rio do Pla-
ne ja men to e Orça men to, Se cre ta ria de Po lí ti ca Urba-
na, Bra sí lia, 1997 e 1998; Po lí ti ca Na ci o nal de Sa ne a -
men to – Mi nis té rio do Pla ne ja men to e Orça men to,
Se cre ta ria de Po lí ti ca Urba na, Bra sí lia, 1997.

Dos li vros e ar ti gos pu bli ca dos, des ta cam-se:
PEREIRA, Dil ma; BALTAR, Luiz; EMERENCIANO,

Emer son; ABICAIL, Mar cos – Instru men tos para a Re gu -
la ção e o Con tro le da Pres ta ção dos Ser vi ços de Sa ne a-
men to – Sé rie Mo der ni za ção do Se tor Sa ne a men to –
MPO/SEPURB, 1998, 104p.

KELMAN, Jer son; PEREIRA, Dil ma – É pos sí vel 
ter rios lim pos. Va lor Eco nô mi co – Sex ta-fe i ra e fim de
se ma na – 25-3-01.

PEREIRA, Dil ma – Sa ne a men to e Re cur sos Hí-
dri cos – Os de sa fi os da Inte gra ção e a Urgên cia da
Pri o ri da de, in  Inter fa ces da Ges tão de Re cur sos Hí-
dri cos – De sa fio da Lei de Água de 1997, SRI-I/MMA,
2000.

PEREIRA, Dil ma – A Uni ver sa li za ção dos Ser vi -
ços de Sa ne a men to: De sa fi os para a dé ca da atu al,
pu bli ca do no li vro O Bra sil no fim do sé cu lo: de sa fi os e
pro pos tas para a ação go ver na men tal – IPEA

PEREIRA, Duma – Os de sa fi os da uni ver sa li za -
ção dos ser vi ços de sa ne a men to e a glo ba li za ção, in
Ser So ci al, UnB, 1999, 22p.

Além des ses e de ou tros tra ba lhos im por tan tes
re a li za dos pela Se nho ra Dil ma Seli Pena Pe re i ra, nas
áre as de sa ne a men to, de sen vol vi men to ur ba no, re-
cur sos hí dri cos, cabe men ci o nar sua par ti ci pa ção em
mais de cen to e trin ta even tos na ci o na is e in ter na ci o -
na is (se mi ná ri os, con gres sos, work shops, etc.) como
pa les tran te e de ba te do ra em as sun tos re la ci o na dos
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aos te mas de ha bi ta ção, sa ne a men to, re cur sos hí dri -
cos e po lí ti cas pú bli cas de de sen vol vi men to ur ba no.

O exa me do cur rí cu lo de Dil ma Seli Pena Pe re i -
ra re ve la que ela re ú ne os atri bu tos ne ces sá ri os para
o per fe i to de sem pe nho do car go de di re to ra da Agên-
cia Na ci o nal de Águas, para o qual foi in di ca da pelo
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

Di an te do ex pos to, em cum pri men to ao que dis-
põe o art. 52, III, f da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to a
es co lha da Se nho ra Dil ma Seli Pena Pe re i ra à apre ci -
a ção e jul ga men to des ta dou ta Co mis são, cer to de
que os seus ilus tres in te gran tes já dis põem de 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.

Sala da Co mis são, 2 de abril de 2002. – Na bor
Jú ni or, Pre si den te em exer cí cio – Arlin do Por to, Re-
la tor – Val mir Ama ral – Ma u ro Mi ran da – Lind berg
Cury – Pa u lo Har tung – Mar lu ce Pin to – Ge ral do
Cân di do – Fer nan do Ri be i ro – Luiz Otá vio – Car los
Pa tro cí nio – Ari Stad ler – Ger son Ca ma ta – José
Edu ar do Du tra – Chi co Sar to ri – Pa u lo Sou to – He-
lo í sa He le na – José Ser ra – Te o to nio Vi le la Fi lho.

PARECER Nº 212, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 240, de
2001 (nº 747/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à Rá dio 31 de Mar-
ço Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de 
de San ta Cruz das Pal me i ras, Esta do de
São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 240, de 2001 (nº 747, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são ou tor ga da à Rá dio 31 de
Mar ço Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de San ta Cruz das
Pal me i ras, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 139, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 25 de
ja ne i ro de 2000 que re no va a con ces são para a ex plo -
ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 3º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio 31 de Mar ço Ltda., (cf. fl. 191):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
 Irany Bas ton 10.200
 Ma no el Car los da Sil va 2.450
 Le o nel Braz Bas ton 2.450
 Antô nio Apa re ci do Bas ton 2.450
 Jo a quim Men des Ra mos Neto 2.450
To tal de Co tas 20.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Má rio Assad Jú ni or.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju-
rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis -
la ti va.

II – Análi se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou-
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 240, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio 31 de Mar ço
Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi na mos 
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pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 26 de mar ço de 2002. – Mo-
re i ra Men des, vice-pre si den te no exer cí cio da pre si -
dên cia – Ro meu Tuma, Re la tor – Ge ral do Cân di do
(abs ten ção) – Arlin do Por to – Lind berg Cury – Chi-
co Sar to ri – Ge ral do Althoff – Le o mar Qu in ta ni lha
– Ca sil do Mal da ner – Fran ce li no Pe re i ra – Luiz
Otá vio – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Gil vam Bor-
ges – Tião Vi a na – Pa u lo Har tung.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal.

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

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin ci pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 213, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 429, de
2001 (nº 1.025/2001, 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 Lou ve i ra
(ACL) a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Lou ve i ra, Esta-
do de São Pa u lo"

Re la tor: Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma “Ad Hoc”

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº429, de 2001 (nº1.025, de 2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Lou ve i ra (ACL) a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Lou ve i ra, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.439, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres -
so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 404, de 31 de
ju lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra-
di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
§ 1º do art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

E a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Lou ve i ra (ACL) (cf. fls. 19/20):

• Pre si den te – Ama ro Gri gó rio de Oli ve i ra
• Vice-Pre si den te – Au gus to Fer nan des da Sil va
• 1º Se cre tá rio  – Sér gio Men des de Sou za
•  2º Se cre tá rio – Ma ria Apa re ci da Re go rão da

   Cu nha
• 1º Te sou re i ro – Abraão Lo pes Sam pa io
• 2º Te sou re i ro – Val do mi ro Men des de Sou za
• Pre si den te do Con se lho

 Co mu ni tá rio e Pro gra ma ção
 Cul tu ral – José Ade mir Tas so

• Pre si den te do Con se lho Fis cal
 de Éti ca e    Pa tri mô nio – Eli seu Mar tins dos San tos

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
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da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Gas tão Vi e i ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re-
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Análi se
O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-

gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter-
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº39, de 1992,
do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma
sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as
a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem
como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem
ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis -
são de Edu ca ção.

III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS nº 429, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca ra te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Lou-
ve i ra (ACL) aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
APROVAÇÃO do ato, na for ma do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 26 de mar ço de 2002. – Mo-
re i ra Men des, Vice-Pre si den te no exer cí cio da pre-
sidên cia. – Re la tor Ad Hoc Ro meu Tuma – Ge ral do
Cân di do – Arlin do Por to – Lind berg Cury – Chi co
Sar to ri – Ge ral do Althoff – Le o mar Qu in ta ni lha –
Ca sil do Mal da ner – Fran ce li no Pe re i ra – Luiz Ota-
vio – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Gil vam Bor ges –
Tião Vi a na – Pa u lo Har tung.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 214, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 445/2001
(nº 750, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ali an ça do To-
can 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 Ali an ça do
To can tins, Esta do do To can tins.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos
Re la tor ad hoc: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 445, de 2001 (nº 750, de 2000, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ali an ça do To can 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 Ali an ça do To can tins, Esta do do To can tins.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 379, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 46, de
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29 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com-
bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção
Co mu ni tá ria Ali an ça do To can tins (cf. fl. 112):

• Di re tor Pre si den te – Ju a rez Go mes da Sil va
• Di re tor Vice-Pre si den te – Jair José Dias
• Di re tor Se cre tá rio – José Ro dri gues da Sil va
• Di re tor Te sou re i ro – Iva nil des Ri be i ro Pi men ta
• Di re tor de Pa tri mô nio – Evil son Gon çal ves Rego

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Her mes Par ci a nel lo.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re-
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter-
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº39, de 1992,
do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma
sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as
a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem
como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem
ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis -
são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 445, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ali an ça
do To can tins aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela

Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le-
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 26 de mar ço de 2002.  – Mo-
re i ra Men des, Vice-Pre si den te, no exer cí cio da pre si -
dên cia. – Re la tor “Ad Hoc” Luiz Otá vio – Ge ral do
Cân di do – Arlin do Por to – Lind berg Cury – Chi co
Sar to ri – Ca sil do Mal da ner – Ge ral do Althoff – Le-
o mar Qu in ta ni lha – Fran ce li no Pe re i ra – Ro meu
Tuma – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Gil vam Bor-
ges – Tião Vi a na – Pa u lo Har tung.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRASIL

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

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

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – So-
bre a mesa, pro je to de re so lu ção que pas so a ler.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 12, DE 2002

Alte ra os arts. 224 e 229 e re vo ga os
arts. 225, 226 e 227 do Re gi men to Inter-
no, que dis põem so bre in di ca ção.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Os arts. 224 e 229 do Re gi men to Inter no

do Se na do Fe de ral, pas sam a vi go rar com a se guin te
re da ção:

”Art. 224. Indi ca ção é a pro po si ção por
meio da qual o Se na dor:

I – pro vo ca a ma ni fes ta ção de uma ou
mais co mis sões so bre de ter mi na do as sun to,
para o seu es cla re ci men to ou a ela bo ra ção
de pro po si ção le gis la ti va, em ma té ria de ini ci -
a ti va ou de com pe tên cia ex clu si va do Se na do;

II – su ge re a ou tro Po der a ado ção de
pro vi dên cia, a re a li za ção de ato ad mi nis tra -
ti vo ou de ges tão, ou o en vio de pro je to so-
bre ma té ria de sua ini ci a ti va ex clu si va.

§ 1º Na hi pó te se do in ci so I, a in di ca -
ção, for ma li za da por es cri to, lida em ses são
do Se na do, pu bli ca da no Diá rio do Con-
gres so Na ci o nal e em avul sos, será des pa -
cha da à co mis são com pe ten te para exa me
e pa re cer, em ca rá ter con clu si vo.

§ 2º Na hi pó te se do in ci so II, a in di ca -
ção, for ma li za da por es cri to, lida em ses são
do Se na do, pu bli ca da no Diá rio do Con-
gres so Na ci o nal e em avul sos, será des pa -
cha da à Co mis são Di re to ra, para de ci são.

§ 3º As in di ca ções com pa re cer con-
tra rio se rão ar qui va das.

§ 4º Não se ad mi tem in di ca ções que
ob je ti vem con sul ta a Co mis são so bre:

I – in ter pre ta ção e apli ca ção de lei;
II – atos de qual quer Po der, de seus

ór gãos e au to ri da des“ (NR)
Art. 229. Se hou ver mais de um pa re -

cer, de con clu sões dis cor dan tes, so bre a
mes ma ma té ria a ser sub me ti da ao Ple ná -
rio, será vo ta do, pre fe ren ci al men te, o da que
ti ver mais per ti nên cia re gi men tal para se
ma ni fes tar so bre a ma té ria.

Pa rá gra fo úni co. Em caso de com pe -
tên cia con cor ren te será vo ta do, pre fe ren ci al -
men te, o úl ti mo, sal vo se o Ple ná rio de ci dir

o con trá rio, a re que ri men to de qual quer Se-
na dor ou co mis são.“ (NR)

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

Art. 3º Re vo gam-se os arts. 225, 226 e 227 do
Re gi men to Inter no.

Jus ti fi ca ção

O ins ti tu to da Indi ca ção tem sido pou co uti li za do 
pelo Se na do Fe de ral, em ra zão, prin ci pal men te, da
for ma como é tra ta do no Re gi men to Inter no. Com efe-
i to, por se li mi tar a uma pro vo ca ção in ter na, para que
co mis são ou ór gão da Casa es tu de um de ter mi na do
as sun to ou tome pro vi dên ci as para tra tá-lo no âm bi to
de pro po si ção le gis la ti va, a me di da aca ba por se re ve -
lar inó cua ou pou co in flu en te no pro ces so le gis la ti vo.

Pre o cu pa do em di na mi zar o pro ces so le gis la ti -
vo no Se na do, apre sen tei, em 1995, pro je to de re so -
lu ção que am pli a va o es pa ço de abran gên cia do ins-
ti tu to, per mi tin do a in di ca ção a ou tro po der, a exem-
plo do que ocor re na Câ ma ra dos De pu ta dos, por re-
so lu ção da ta da de 1991. Ao jus ti fi car o pro je to (PRS
nº 61/95), de fen di que a me di da iria con fe rir um novo
sta tus à in di ca ção, trans for man do-a em ins tru men to
útil no diá lo go go ver na men tal e na in te ra ção en tre os
Po de res do Esta do. O pro je to foi ar qui va do ao fi nal da
le gis la tu ra, mo ti vo pelo qual con si de ro im por tan te a
sua re a pre sen ta ção, re vis to e atu a li za do.

Assim, o pro je to de fi ne com ter mos mais ade qua -
dos a Indi ca ção, sua for ma de apre sen ta ção e seu du-
plo di re ci o na men to: para agi li za ção in ter na, no Se na do,
e para mo bi li za ção dos de ma is Po de res, quan do o ca-
mi nho a ser se gui do não ne ces si ta ser o do re que ri men -
to de in for ma ção ou o do pro je to de lei. Com a pers pec ti -
va des te pro je to, vai-se igual men te, com har mo nia e
equi lí brio, um pas so além do uso da tri bu na par la men -
tar, pelo dis cur so, cujo efe i to mo bi li za dor ami ú de res ta
aquém do ra zoá vel e jus ta men te es pe ra do.

O pro je to tam bém acres cen ta uma con tri bu i ção
aos cons tan tes es for ços que vem fa zen do esta Casa,
no sen ti do de sim pli fi car as nor mas re gi men ta is e evi-
tar pre ce i tos re pe ti ti vos e inó cu os. Com a re for mu la -
ção pro pos ta para o art. 224, tor na ram-se des ne ces -
sá ri os os arts. 225, 226 e 227. Assim, con for me o tipo
de in di ca ção que se for mu lar ou ado tar, ca be rá à Co-
mis são com pe ten te opi nar, ter mi na ti va men te, ou à
Co mis são Di re to ra de ci dir.

No pri me i ro caso, a de li be ra ção que a co mis são
ado tar se gui rá os trâ mi tes pro ces su a is que o Re gi -
men to já fixa, sem ne ces si da de de os re pe tir in de fi ni -
da men te.
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Des sa for ma, por exem plo, se a Co mis são con-
clu ir pelo ofe re ci men to de um pro je to (de lei, de re so -
lu ção, de de cre to le gis la ti vo), esse ob vi a men te pas-
sa rá a tra mi tar en quan to tal, tão logo lido.

No se gun do caso, se a Co mis são Di re to ra de fe rir 
uma Indi ca ção, de ve rá tra tá-la, ad mi nis tra ti va men te,
como o faz, re gi men tal men te, com os re que ri men tos
de in for ma ção, sem que isso ne ces si te de re pe ti ção
dos ri tos per ti nen tes, mes mo em se tra tan do de ma té -
ria re gi da pelo art. 50, § 20, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Em am bos os ca sos, ocor ren do pa re cer ou de ci -
são con trá ria, irá a pro po si ção ao ar qui vo, após as co-
mu ni ca ções for ma is ao Ple ná rio, pelo que to ma rá co-
nhe ci men to o res pec ti vo au tor. Enten do não ca ber
”re cur so ao Ple ná rio’ em ma té ria de in di ca ção, pois –
como seu pró prio nome o diz – a in di ca ção não tem
qual quer efe i to co er ci ti vo.

A opor tu ni da de de ofe re cer este pro je to re fe ren -
te às in di ca ções per mi te trans por par te do pa rá gra fo
úni co do art. 227 – cuja re vo ga ção se pro põe – para o
art. 229. Aliás, é nes te art. 229 que os pre ce i tos ora
trans cri tos sem pre de ve ri am ter cons ta do, pois enun-
ci am re gra ge ral re la ti va a pa re ce res. Cu ri o sa men te,
essa re gra ge ral es ta va no caso par ti cu lar das in di ca -
ções e, no lo cal das re gras re fe ren tes aos pa re ce res
cons ta va ape nas re mis são à par te es pe cí fi ca an te ri -
or. Sana-se ago ra essa in con gruên cia, des do bran do,
ade ma is, o tex to, an te ri or men te cor ta do por pon to,
em as sun to que me re cia pa rá gra fo úni co – des ta vez
de vi da men te pro pos to.

Espe ra-se, com a apro va ção da pro pos ta, con-
tri bu ir para a di na mi za ção da ati vi da de le gis la ti va do
Se na do, prin ci pal men te quan do di an te da ne ces si da -
de de ofe re cer su ges tões a ou tro po der, em es pe ci al
ao Exe cu ti vo.

Sala das Ses sões – Se na dor Edi son Lo bão.

LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

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

SEÇÃO IV
Das Indi ca ções

Art. 224. Indi ca ção cor res pon de a su ges tão de
Se na dor ou co mis são para que o as sun to, nela fo ca li -
za do, seja ob je to de pro vi dên cia ou es tu do pelo ór gão 
com pe ten te da Casa, com a fi na li da de do seu es cla -
re ci men to ou for mu la ção de pro po si ção le gis la ti va.

Art. 225. A in di ca ção não po de rá con ter:
I – con sul ta a qual quer co mis são so bre:
a) in ter pre ta ção ou apli ca ção de lei;
b) ato de ou tro Po der;
II – su ges tão ou con se lho a qual quer Po der.

Art. 226. Lida na Hora do Expe di en te, a in di ca -
ção será en ca mi nha da à co mis são com pe ten te.

Art. 227. A in di ca ção não será dis cu ti da nem vo-
ta da pelo Se na do.

A de li be ra ção to ma rá por base a con clu são do
pa re cer da co mis são.

Pa rá gra fo úni co. Se a in di ca ção for en ca mi nha da
a mais de uma co mis são e os pa re ce res fo rem dis cor -
dan tes nas suas con clu sões, será vo ta do, pre fe ren ci al -
men te, o da que ti ver mais per ti nên cia re gi men tal para
se ma ni fes tar so bre a ma té ria. Em caso de com pe tên -
cia con cor ren te, vo tar-se-á, pre fe ren ci al men te, o úl ti -
mo, sal vo se o Ple ná rio de ci dir o con trá rio, a re que ri -
men to de qual quer Se na dor ou co mis são.

SEÇÃO V
Dos Pa re ce res

....................................................................................
Art. 229. Se hou ver mais de um pa re cer, de con-

clu sões dis cor dan tes, so bre a mes ma ma té ria, a ser
sub me ti da ao Ple ná rio, pro ce der-se-á de acor do com
a nor ma es ta be le ci da no art. 227, pa rá gra fo úni co.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – O
pro je to que aca ba de ser lido será pu bli ca do e em se-
gui da fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te 5 (cin co) dias
úte is para re ce bi men to de emen das, nos ter mos re gi -
men ta is.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – A
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se en cer rou
on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das ao
Pro je to de Re so lu ção nº 8, de 2002, de au to ria do Se-
na dor Anto nio Car los Jú ni or, que dis ci pli na o trâ mi te
de do cu men ta ção ori un da do Tri bu nal de Con tas da
União que não re sul te de so li ci ta ção ex pres sa da
Casa ou de al gu ma das suas Co mis sões.

Ao pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
A ma té ria, ane xa da ao Pro je to de Re so lu ção nº

81, de 1999, nos ter mos do Re que ri men to nº 472, de
1999, vai às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci-
da da nia e Di re to ra.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – A
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se en cer rou
on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das ao
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 112, de 2001 (nº 113/99,
na Casa de ori gem), que con ce de anis tia a di ri gen tes
ou re pre sen tan tes sin di ca is e tra ba lha do res pu ni dos
por par ti ci pa ção em mo vi men to re i vin di ca tó rio.

Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria será in-
clu í da em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – So-
bre a mesa, pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção que
pas so a ler.

São li das as se guin tes:
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 13, DE 2002

Dá nova re da ção ao in ci so LVII do
art. 5º da Cons ti tu i ção, para que seja ex-
ce tu a do da pre sun ção de ino cên cia o
agen te pre so em fla gran te de li to.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se-
na do Fe de ral, nos § 3º do art. 60 da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex to cons ti -
tu ci o nal:

Art. 1º O in ci so LVII do art. 5º da Cons ti tu i ção Fe-
de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 5º ...................................................
..............................................................
LVII – ex ce tu a do o agen te pre so em

fla gran te de li to, nin guém será con si de ra do
cul pa do até o trân si to em jul ga do de sen ten -
ça pe nal con de na tó ria;

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

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

Jus ti fi ca ção
O in ci so LVII do art. 5º da Cons ti tu i ção da Re pú bli -

ca es ta tui que nin guém será con si de ra do cul pa do até o
trân si to em jul ga do de sen ten ça pe nal con de na tó ria.

Tra ta-se da con subs tan ci a ção, em nos so or de -
na men to ju rí di co, do prin cí pio uni ver sal men te con sa -
gra do da pre sun ção de ino cên cia, isto é, o de que
toda pes soa deve ser con si de ra da ino cen te até pro va
em con trá rio.

A ri gor, como o prin cí pio car de al da her me nêu ti -
ca ju rí di ca é o te le o ló gi co, se gun do o qual o in tér pre te 
não se deve ater ape nas à le tra da nor ma, an tes deve
ter em vis ta sua fi na li da de e seu es pí ri to, vi san do à re-
a li za ção con cre ta da jus ti ça, pode-se afir mar que já
se acha im plí ci to no prin cí pio da pre sun ção de ino-
cên cia o seu cor re la to da pre sun ção de cul pa, nos ca-
sos de pri são em fla gran te de li to.

Na prá ti ca, po rém, pre va le ce a in ter pre ta ção em
que o prin cí pio da pre sun ção de cul pa, uma como que
ex ce ção à re gra ge ral da pre sun ção de ino cên cia, é
ab sor vi do por esta, anu lan do-se com ple ta men te.

A Lei nº 5.941, de 22 de no vem bro de 1973, co-
nhe ci da como ”Lei Fle ury“, por ou tro lado, dan do nova
re da ção ao art. 408 do Có di go de Pro ces so Pe nal, im-
pri miu-lhe o se guin te § 1º:

Na sen ten ça de pro nún cia o juiz de cla -
ra rá o dis po si ti vo le gal em cuja san ção jul-
gar in cur so o réu, man da rá lan çar-lhe o
nome no rol dos cul pa dos, re co men dá-lo-á
na pri são em que se achar, ou ex pe di rá as

or dens ne ces sá ri as para sua cap tu ra. (Gri-
fos nos sos).

Na se quên cia, es ta tui o § 2º:
Se o réu for pri má rio e de bons an te -

ce den tes, po de rá o juiz de i xar de de cre -
tar-lhe a pri são, ou re vo gá-la, caso já se en-
con tre pre so.

Em si me tria com tal dis po si ti vo, o art. 594, tam-
bém na re da ção dada pela Lei nº 5.941/73, reza:

O réu não po de rá ape lar sem re co -
lher-se à pri são, ou pres tar fi an ça, sal vo se
for pri má rio e de bons an te ce den tes, as sim
re co nhe ci do na sen ten ça con de na tó ria, ou
con de na do por cri me de que se li vre sol to.
(Gri fos nos sos).

É exa ta men te com base nes ses dois dis po si ti -
vos que ob ser va mos as si tu a ções mais con tra di tó ri as 
e con fu sas na apli ca ção da Lei Pe nal. Há pes so as
que já fo ram pro ces sa das e con de na das que, em de-
cor rên cia de re cur sos e mais re cur sos, in ter pos tos
um após ou tro, con ti nu am sol tas. Isto por que a sen-
ten ça só tran si ta em jul ga do após es go ta dos to dos os
re cur sos pos sí ve is.

Assim, por exem plo, se um ci da dão mata, es tu -
pra, rou ba ou tra fi ca dro gas, e é pre so em fla gran te,
bas ta que o ad vo ga do pro ve tra tar-se de réu pri má rio,
de bons an te ce den tes, re si den te e do mi ci li a do no dis-
tri to do cri me, para que ele goze do ple no di re i to de
aguar dar em li ber da de a sen ten ça fi nal.

Essa si tu a ção es drú xu la vem ge ran do re vol ta
imen sa na so ci e da de, oca si o nan do pro tes tos, e, mu i -
tas ve zes, re pre sá li as das fa mí li as das ví ti mas.

A re da ção por nós pro pos ta dá ao in ci so su pra -
ci ta do da Cons ti tu i ção Fe de ral a se guin te re da ção:

LVII – ex ce tu a do o agen te pre so em
fla gran te de li to, nin guém será con si de ra do
cul pa do até o trân si to em jul ga do da sen ten -
ça pe nal con de na tó ria. (Gri fos nos sos.)

Num tem po e num mo men to em que o pro ble ma 
da vi o lên cia e da cri mi na li da de tan to pre o cu pa as au-
to ri da des e a so ci e da de em ge ral, pro vo can do um
ver da de i ro cla mor na ci o nal por se gu ran ça, me di das
como a que ora apre sen ta mos nes ta Pro pos ta por
cer to con tri bu i rão para mi no rar as pro por ções dra má -
ti cas des sa gra ve epi de mia so ci al.

De fato, a cer te za da im pu ni da de é um dos ma i -
o res es tí mu los ao au men to da vi o lên cia e da cri mi na -
li da de.

Ante to das es sas ra zões, além de ou tras que
po de ri am ser adu zi das, con ta mos com a apro va ção
de nos sos Pa res para esta Pro po si ção.

Sala das Ses sões, 3 de abril de 2002. – Se na dor 
Ger son Ca ma ta.
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LEGISLAÇÃO CITADA

Art. 5º To dos são igua is pe ran te lei sem dis tin -
ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i -
ros e aos es tran ge i ros re si den tesno País a in vi o la bi li -
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se-
gu ran ça e à pro pri e da de nos ter mos se guin tes.

LVII – nin guém será con si de ra do cul pa do até o
trân si to em jul ga do de sen ten ça pe nal con de na tó ria.

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

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 14, DE 2002

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.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se-
na do Fe de ral pas sam a vi go rar acres ci das dos se-
guin tes dis po si ti vos:

“Art. 159. A União en tre ga rá:
..............................................................
III – do pro du to da ar re ca da ção do im-

pos to de im por ta ção de pro du tos es tran ge i -
ros, vin te por cen to aos Esta dos e ao Dis tri -
to Fe de ral, pro por ci o nal men te ao sal do po-
si ti vo anu al da res pec ti va ba lan ça co mer ci al
com o ex te ri or, li mi ta da a par ti ci pa ção de
cada uni da de fe de ra da a dez por cen to do
sal do que pro du zi rem.

..............................................................
Os va lo res de que tra ta o item III, en-

tre gues às uni da des fe de ra das, se rão apli-
ca dos por es tas em obras de in fra-es tru tu ra
eco nô mi ca e sua ma nu ten ção, des ti na das,
pre fe ren ci al men te, ao fo men to das ex por ta -
ções."

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

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
DE EMENDA ADITIVA

Jus ti fi ca ção

A ba lan ça co mer ci al bra si le i ra re la ti va ao ano de
2001 (ane xo I) evi den cia que de zes se te es ta dos pro-
du zi ram, em con jun to, um mon tan te de di vi sas lí qui -
das, isto é, um su pe rá vit co mer ci al com o ex te ri or,

su pe ri or a US$12,0 bi lhões. Expor ta ram US$26,2 bi-
lhões e im por ta ram US$14,2 bi lhões (ane xo II).

Enquan to isso as de ma is uni da des da Fe de ra -
ção apre sen ta ram um dé fi cit su pe ri or a US$11,4 bi-
lhões. So men te São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro e o Ama zo -
nas (este em ra zão da zona fran ca de Ma na us) fo ram
res pon sá ve is por mais de 80% des se va lor ne ga ti vo.
Foi, por tan to, gra ças à con tri bu i ção dos es ta dos su-
pe ra vi tá ri os que a ba lan ça co mer ci al do País apre-
sen tou, ano pas sa do, um sal do po si ti vo de US$2,6 bi-
lhões. Sem essa con tri bu i ção o re sul ta do se ria um dé-
fi cit de US$9,3 bi lhões.

Con si de ra dos os úl ti mos sete anos (ane xo I),
cor res pon den tes ao atu al pe río do go ver na men tal,
mais evi den te se tor na a im por tân cia des sa con tri bu i -
ção que evi tou, pelo seu ele va do vo lu me, uma si tu a -
ção de ma i or vul ne ra bi li da de do País dada a fra gi li da -
de de nos sas con tas ex ter nas. No pe río do, o mon tan -
te de di vi sas lí qui das pro du zi das pe los es ta dos su pe -
ra vi tá ri os ele vou-se à ex tra or di ná ria ci fra de US$81,1
bi lhões. Só no úl ti mo qüin qüê nio a soma foi de
US$57,2 bi lhões. Essa va li o sa e opor tu na con tri bu i -
ção im pe diu que o dé fi cit de nos sa ba lan ça co mer ci al, 
pres si o na da pela ele va da im por ta ção dos es ta dos
de fi ci tá ri os, pro vo cas se o co lap so cam bi al do País.

Com efe i to, caso os es ta dos su pe ra vi tá ri os, ao
in vés de apre sen ta rem sal do po si ti vo, apre sen tas sem 
equi lí brio nas suas tran sa ções com o ex te ri or (caso
em que não so fre ri am per da de re ce i ta tri bu tá ria) o
dé fi cit, no pe río do (1995/2001) que foi de US$23,2 bi-
lhões, se ele va ria à ex tra tos fé ri ca im por tân cia de
US$104,3 bi lhões. Não é di fí cil ima gi nar as gra ves
con se qüên ci as que daí re sul ta ri am para a so ci o e co -
no mia da Na ção.

Essa con tri bu i ção, po rém, se cons ti tui um de ci -
si vo apor te de di vi sas para o or ça men to cam bi al da
União, ca paz de mi ni mi zar as de sas tro sas con se -
qüên ci as apon ta das, re pre sen tan do uma se ve ra pri-
va ção da re ce i ta tri bu tá ria para os es ta dos que a pro-
du zem. É que, por ra zões co nhe ci das, a le gis la ção
atu al veda, de modo ge ral, a co bran ça de tri bu tos so-
bre a ex por ta ção de pro du tos para o ex te ri or.

Essa per da de re ce i ta não ocor re ria se es ses
es ta dos im por tas sem pelo me nos na pro por ção que
ex por tam pois, nes se caso, o im pos to que não é pago
na sa í da do pro du to para o ex te ri or se ria com pen sa -
do, pos te ri or men te, pelo im pos to (ICMS) de vi do na
en tra da do pro du to im por ta do. Nes sa hi pó te se, po-
rém, a União fi ca ria pri va da das di vi sas lí qui das que
pre sen te men te os es ta dos su pe ra vi tá ri os re pas sam
para seu or ça men to cam bi al.

Mas não é só do pon to de vis ta cam bi al que o
sa cri fí cio fi nan ce i ro dos es ta dos su pe ra vi tá ri os re sul -
ta em ga nhos para a União. O mes mo ocor re no que
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se re fe re à re ce i ta tri bu tá ria. É que os pro du tos es-
tran ge i ros – in clu si ve os ad qui ri dos com as di vi sas lí-
qui das ge ra das pe los es ta dos su pe ra vi tá ri os – são tri-
bu ta dos, na sua en tra da no País, pe los im pos tos de
im por ta ção e so bre pro du tos in dus tri a li za dos de com-
pe tên cia fe de ral e, res sal te-se, pelo ICMS de vi do do
Esta do onde tem do mi cí lio o im por ta dor.

Com o ob je ti vo de cor ri gir essa in ques ti o ná vel in-
jus ti ça fis cal (e so ci al) a emen da adi ti va, cuja jus ti fi ca ti -
va ora se exa mi na, apre sen ta a se guin te pro pos ta:

– Entre ga, por par te da União, de par ce -
la equi va len te a vin te por cen to do im pos to de
im por ta ção aos es ta dos e ao Dis tri to Fe de ral,
a ser ra te a da pro por ci o nal men te ao sal do po-
si ti vo da res pec ti va ba lan ça co mer ci al, li mi ta -
da a par ti ci pa ção de cada uni da de fe de ra da a
dez por cen to do sal do que pro du zi rem.

Con si de re-se ain da que não é ape nas a União
que se be ne fi cia das di vi sas lí qui das ge ra das pe los
es ta dos su pe ra vi tá ri os, em de tri men to des tes. Os es-
ta dos de fi ci tá ri os, es pe ci al men te as duas ma i o res
eco no mi as do País – São Pa u lo e Rio de Ja ne i ro –
tam bém são be ne fi ci a das e, de igual modo, de duas
ma ne i ras: eco no mi ca men te e fi nan ce i ra men te.

No pri me i ro caso, por que suas im por ta ções, in-
dis pen sá ve is à ma nu ten ção e, mais que isso, à ele va -
ção do ní vel de suas ati vi da des eco nô mi cas são vi a -
bi li za das, em boa par te, pe las di vi sas lí qui das ge ra -
das pe los es ta dos su pe ra vi tá ri os. Sem essa de ci si va
con tri bu i ção, tais ati vi da des se ri am se ri a men te afe ta -
das, pois, a al ter na ti va, para man ter o ní vel das atu a is
im por ta ções, im pli ca ria em agra var ain da mais a já in-
qui e tan te si tu a ção das con tas ex ter nas, o que atro pe -
la ria o per sis ten te es for ço que se de sen vol ve ob je ti -
van do re du zir nos so dé fi cit em tran sa ções cor ren tes,
es ti ma dos pre sen te men te em US$23,0 bi lhões.

E, do pon to de vis ta fi nan ce i ro, por que o ICMS
que in ci de so bre os pro du tos im por ta dos é de vi do, se-
gun do a le gis la ção atu al, à uni da de da Fe de ra ção
onde tem do mi cí lio o im por ta dor. Como o ma i or vo lu -
me das im por ta ções do País (bens de ca pi tal, ma té -
ria-pri ma, pe ças e com po nen tes para fa bri ca ção de
bens di ver sos, etc) se re a li zam por meio dos por tos e
ae ro por tos de São Pa u lo e Rio de Ja ne i ro, pois lá es-
tão ins ta la das (têm do mi cí lio) as em pre sas que com-
põem o ma i or par que in dus tri al bra si le i ro, para o te-
sou ro da que les es ta dos são car re ga das as re ce i tas
de cor ren tes do ICMS vin cu la do à im por ta ção – in clu -
si ve as que de cor rem de pro du tos cuja aqui si ção só é
pos sí vel gra ças as di vi sas ge ra das pe los es ta dos su-
pe ra vi tá ri os. A ar re ca da ção do ICMS, so men te em ra-
zão des tas úl ti mas ope ra ções foi, em 2001, de apro xi -

ma da men te R$2,4 bi lhões em ní vel na ci o nal e de
R$1,4 bi lhão ape nas no Rio de Ja ne i ro e São Pa u lo.

Tal dis tor ção con duz ao se guin te pa ra do xo: um
país que ado ta o lema “ex por tar é a so lu ção”, subs ti -
tu í do, aliás, atu al men te por “ex por tar é a sal va ção”,
man tém, numa fla gran te con tra di ção, uma le gis la ção
ana crô ni ca e in co e ren te que pre mia ge ne ro sa men te
os es ta dos que apre sen tam dé fi cit nas res pec ti vas
ba lan ças co mer ci a is e pe na li zam du ra men te os que
con tri bu em com pre ci o sos sal dos po si ti vos de di vi sas 
para o or ça men to cam bi al da Na ção.

Acres cen te-se ain da que a im por tân cia e opor-
tu ni da de da pre sen te pro pos ta não se li mi tam a cor ri -
gir a in jus ti ça fis cal que no mo men to pe na li za os es ta -
dos su pe ra vi tá ri os. Ela se cons ti tui, além dis so, num
vi go ro so es tí mu lo ao in cre men to das nos sas ex por ta -
ções ao en ga jar mais fir me men te nes se es for ço, ao
lado da ini ci a ti va pri va da, o po der pú bli co es ta du al
que, como vi mos, ao in vés de re ce ber um in cen ti vo
pela sua per for man ce no cam po do co mér cio ex te ri or, 
é pe na li za do no que há de mais im por tan te para as-
se gu rar o bom de sem pe nho de sua pró pria ra zão de
ser: a dis po ni bi li da de de re cur sos fi nan ce i ros.

Obser va-se, fi nal men te, que ne nhum im pe di men -
to ju rí di co ou in con ve ni en te eco nô mi co há em se des ta -
car par te da re ce i ta do im pos to de im por ta ção para las-
tro fi nan ce i ro da com pen sa ção que ora se pro põe.

Com efe i to, a fun ção de ins tru men to de po lí ti ca
eco nô mi ca da que le tri bu to não so fre rá, com a apro va -
ção da pro pos ta, qual quer tipo de res tri ção. Isto por-
que, ba si ca men te, essa fun ção se efe ti va ora di fi cul -
tan do, ora fa ci li tan do a en tra da de pro du to es tran ge i -
ro no ter ri tó rio na ci o nal, me di an te a ele va ção ou a re-
du ção (até mes mo a eli mi na ção) de suas alí quo tas,
res pe i ta das, ob vi a men te, as con di ções es ta be le ci das 
nos acor dos in ter na ci o na is.

Essa fa cul da de le gis la ti va, in dis pen sá vel à di nâ -
mi ca do co mér cio ex te ri or, não so fre rá qual quer li mi ta -
ção em de cor rên cia das dis po si ções pre vis tas na pro-
pos ta. O le gis la dor in fra cons ti tu ci o nal po de rá li vre -
men te al te rar, eli mi nar ou cri ar alí quo tas para aten der
os in te res ses da eco no mia na ci o nal. Des se modo, a
efi cá cia do tri bu to, como ins tru men to re gu la dor do co-
mér cio ex te ri or, não pa de ce rá da me nor res tri ção.

Pelo con trá rio, com a ins ti tu i ção da com pen sa -
ção de que se tra ta, uma nova e im por tan te di men são
ga nha rá o mes mo ao apo i ar, com re du zi da par te da
re ce i ta que pro duz, o as pec to mais im por tan te de
nos so co mér cio ex te ri or que é o in cre men to das nos-
sas ex por ta ções e, des se modo, re du zir a de pen dên -
cia ex ter na do País.

Sala das Ses sões, 3 de abril de 2002. – Se na dor 
Fer nan do Ri be i ro, PMDB/PA – Se na dor Ade mir
Andra de, PSB/PA – Se na dor Luiz Octá vio, PPB/PA.
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II – até um quar to, de acor do com o que dis pu -
ser lei es ta du al ou, no caso dos Ter ri tó rio, lei fe de ral.

Art. 159. A União en tre ga rá:
I – do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos so-

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

a) vin te e um in te i ros e cin co dé ci mos por cen to
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral;

b) vin te e dois in te i ros e cin co dé ci mos por cen to 
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os;

c) três por cen to, para apli ca ção em pro gra mas
de fi nan ci a men to ao se tor pro du ti vo das Re giães Nor-
te, Nor des te e Cen tro-Oes te, atra vés de suas ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras de ca rá ter re gi o nal, de acor do com
os pla nos re gi o na is de de sen vol vi men to, fi can do as-
se gu ra da ao semi-ári do do Nor des te a me ta de dos
re cur sos des ti na dos à re gião, na for ma que a lei es ta -
be le cer;

II – do pro du to da ar re ca da ção do im pos to so bre 
pro du tos in dus tri a li za dos, dez por cen to aos Esta dos
e ao Dis tri to Fe de ral, pro por ci o nal men te ao va lor das
res pec ti vas ex por ta ções de pro du tos in dus tri a li za -
dos.

§ 1º Para efe i to de cál cu lo da en tre ga a ser efe-
tu a da de acor do com o pre vis to no in ci so I, ex clu -
ir-se-á a par ce la da ar re ca da ção do im pos to de ren da
e pro ven tos de qual quer na tu re za per ten cen te aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, nos ter-
mos do dis pos to nos arts. 157, I, e 158, I.

§ 2º A ne nhu ma uni da de fe de ra da po de rá ser
des ti na da par ce la su pe ri or a vin te por cen to do mon-
tan te a que se re fe re o in ci so II, de ven do o even tu al
ex ce den te ser dis tri bu í do en tre os de ma is par ti ci pan -
tes, man ti do, em re la ção a es ses, o cri té rio de par ti lha 
nele es ta be le ci do.

§ 3º Os Esta dos en tre ga rão aos res pec ti vos Mu-
ni ci pi os vin te e cin co por cen to dos re cur sos que re ce -
be rem nos ter mos do in ci so II, ob ser va dos os cri té ri os 
es ta be le ci dos no art. 158, pa rá gra fo úni co, I e II.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – As
pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção que aca bam
de ser li das es tão su je i tas às dis po si ções es pe cí fi -
cas cons tan tes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi -
men to Inter no.

As ma té ri as se rão pu bli ca das e des pa cha das à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

 O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – So-
bre a mesa, ex pe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te:

OF. Nº 037/02-GLPFL

Bra sí lia, 2 de abril de 2002

A sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet 
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co, para ocu pa rem

as va gas des te Par ti do nas Co mis sões Per ma nen tes
do Se na do Fe de ral, os se guin tes Se nho res Se na do -
res:

Na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, o Se na dor Lind berg Cury, como Su plen te;

Na Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, os
Se na do res Anto nio Car los Jú ni or, Ge ral do Althoff e
Wal deck Orne las, como Su plen tes;

Na Co mis são de Assun tos So ci a is, os Se na do -
res Bel lo Par ga, Fran ce li no Pe re i ra e José Jor ge,
como Su plen tes;

Na Co mis são de Edu ca ção, os Se na do res Ber-
nar do Ca bral e Pa u lo Sou to, como Su plen tes;

Na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, os Se-
na do res Le o mar Qu in ta ni lha e Ma ria do Car mo Alves,
como Su plen tes; 

Na Co mis são de Re la ções Exte ri o res, os se na -
do res Fran ce li no Pe re i ra e José Jor ge, como ti tu la res; 
e o Se na dor Mo re i ra Men des, como Su plen te.

Cor di al men te, – Se na dor José Agri pi no, Lí der
do PFL no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – A
Pre si dên cia de sig na o Sr. Se na dor Lind berg Cury
para com por, como su plen te, a Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia; os Srs. Se na do res Anto-
nio Car los Jú ni or, Ge ral do Althoff e Wal deck Orne las 
para com po rem, como su plen tes, a Co mis são de
Ser vi ços de Infra-es tru tu ra; os Srs. Se na do res Bel lo
Par ga, Fran ce li no Pe re i ra e José Jor ge para com po -
rem, como su plen tes, a Co mis são de Assun tos So-
ci a is; os Srs. Se na do res Ber nar do Ca bral e Pa u lo
Sou to para com po rem, como su plen tes, a Co mis são 
de Edu ca ção; os Srs. Se na do res Le o mar Qu in ta ni -
lha e Ma ria do Car mo Alves para com po rem, como
su plen tes, a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos; os
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Srs. Se na do res Fran ce li no Pe re i ra e José Jor ge
para com po rem, como ti tu la res, e o Sr. Se na dor Mo-
re i ra Men des, como su plen te, a Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, nos ter mos do
ofí cio lido.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – So-
bre a mesa, ex pe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te:

OF. GLPMDB nº 038/2002

Bra sí lia, 2 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia o re ma ne ja men to da Se na do ra Mar lu ce
Pin to para a ti tu la ri da de, em mi nha subs ti tu i ção, e o
subs cri tor des te, para a su plên cia, da Co mis são Mis-
ta Espe ci al cri a da com a ”fi na li da de de le van tar e di-
ag nos ti car as ca u sas da vi o lên cia que as so la o País“,
fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Se na do res Ti tu la res Se na do res Su plen tes
Pe dro Si mon Ser gio Ma cha do
Mar lu ce Pin to Ca sil do Mal da ner
Iris Re zen de Gil ber to Mes tri nho
Ma gui to Vi le la Na bor Ju ni or
Amir Lan do Re nan Ca lhe i ros
João Alber to Sou za Gil vam Bor ges

Na opor tu ni da de, re i te ro a Vos sa Exce lên cia
pro tes tos de con si de ra ção e apre ço. – Re nan Ca-
lhe i ros, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – Se-
rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ex pe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te:

Bra sí lia, 10 de abril de 2002

Of. 041/02
Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia a sa í da do de pu -

ta do Ezí dio Pi nhe i ro (PSB), da vaga de ti tu lar da Co-
mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul.

Ao en se jo re no vo a Vos sa Exce lên cia pro tes tos
de ele va da es ti ma. – De pu ta do Ha rol do Lima Lí der
do Blo co PCdoB, PSB.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – O ex-
pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ex pe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te:

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na çao des ta pre-

si dên cia, os se na do res do blo co PSDB/PPB que
com po rão a co mis são es pe ci al mis ta des ti na da a
apre ci ar a se guin te me di da pro vi só ria:

MP Nº: 35 Pu bli ca ção DOU: 28-3-02

Assun to: Dis põe so bre o sa lá rio mí ni mo a par tir de
1º de abril de 2002, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Se na dor Ari Stad ler

Su plen te: Se na dor Lu cio Alcân ta ra

Bra sí lia, 3 de mar ço de 2002. – Ge ral do Melo,
Lí der do Blo co PSDB/PPB.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – Se-
rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – So-
bre a mesa, pro je to de lei que pas so a ler.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI Nº 7, DE 2002-CN

Abre ao Orça men to de Inves ti men to, 
para 2002, em fa vor da em pre sa Boa Vis-
ta Ener gia S.A. – BOVESA, cré di to su ple -
men tar no va lor de R$6.610.000,00, para
os fins que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art 1º Fica aber to ao Orça men to de Inves ti men -

to, apro va do pela Lei nº 10.407, de 10 de ja ne i ro de
2002, cré di to su ple men tar no va lor de
R$6.610.000,00 (seis mi lhões e se is cen tos e dez mil
re a is), em fa vor da em pre sa Boa Vis ta Ener gia S.A. –
BOVESA, para aten der à pro gra ma ção cons tan te do
Ane xo 1 a esta Lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º são pro ve ni en tes de anu la ção par-
ci al de do ta ção or ça men tá ria de ou tros pro je tos/ati vi -
da des da em pre sa, con for me in di ca do no Ane xo II a
esta Lei.

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

Bra sí lia,
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LEGISLAÇÃ0 CITADA

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

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

Art. 1º Esta lei es ti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa
da União para o exer cí cio fi nan ce i ro de 2002, nos ter-
mos do art. 165, § 5º, da Cons ti tu i ção e do art. 6º da
Lei nº10.266, de 24 de ju lho de 2001, Lei de Di re tri zes 
Orça men tá ri as para o exer cí cio de 2002 – LDO 2002,
com pre en den do:

I – O Orça men to Fis cal re fe ren te aos Po de res
da União, seus fun dos, ór gãos e en ti da des da Admi-
nis tra ção Fe de ral di re ta e in di re ta, in clu si ve fun da -
ções ins ti tu í das e man ti das pelo Po der Pú bli co;

II – O Orça men to da Se gu ri da de So ci al, abran-
gen do to das as en ti da des e ór gãos a ela vin cu la dos,
da Admi nis tra ção Fe de ral di re ta e in di re ta, bem como
os fun dos e fun da ções ins ti tu í dos e man ti dos pelo Po-
der Pú bli co; e

III – O Orça men to de Inves ti men to das em pre -
sas em que a União, di re ta ou in di re ta men te, de tém a
ma i o ria do ca pi tal so ci al com di re i to a voto.
....................................................................................

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

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

Avi so nº 232 -C.Ci vil.

Bra sí lia, 2 de abril de 2002

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem do

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca re la -
ti va ao pro je to de lei que ”Abre ao Orça men to de
Inves ti men to, para 2002, em fa vor da em pre sa Boa
Vis ta Ener gia S.A. – BOVESA, cré di to su ple men tar no
va lor de R$6.610.000,00, para os fins que es pe ci fi ca“.

Aten ci o sa men te, Pedro Parente, Che fe da
Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca.

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

Nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2001-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para a
tra mi ta ção do(s) Pro je to(s):

Até 8-4 – pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul-
sos;

Até 16-4 – pra zo fi nal para apre sen ta ção de
emen das;

Até 21-4 – pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos 
das emen das;

Até 1º-5 – en ca mi nha men to do pa re cer fi nal à
Mesa do Con gres so Na ci o nal

O    SR.    MAGUITO  VILELA (PMDB – GO) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – Con-
ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or-
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço a
mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel no
mo men to opor tu no e, ao mes mo tem po, re que i ro
tam bém a ins cri ção do Se na dor Ro ber to Re quião,
uma vez que S. Exª está im pe di do de fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – Com
o má xi mo pra zer, a Mesa aco lhe a sua re i vin di ca ção.
V. Exª está ins cri to em pri me i ro lu gar, e eu se rei o se-
gun do ins cri to para fa zer uso da pa la vra, por cin co mi-
nu tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos
do art. 158, § 2º, do Re gi men to Inter no.

Há ora do res ins cri tos.
Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,

Se na dor Iris Re zen de, por 20 mi nu tos.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pro nun cia
o   se guin te   dis cur so.   Sem  re vi são   do  ora dor.)  –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o jor nal O Po-
pu lar, o ma i or e mais an ti go jor nal em cir cu la ção no
Esta do de Go iás, está com ple tan do 64 anos de fun-
da ção.

Na his tó ria da im pren sa no Bra sil, pe los va li o sos 
ser vi ços pres ta dos ao povo go i a no, o jor nal O Po pu -
lar ocu pa hoje lu gar de des ta que, não ape nas por
cum prir com ex ce lên cia as suas fi na li da des como ve í -
cu lo de co mu ni ca ção, mas prin ci pal men te pelo seu
en ga ja men to po lí ti co no pro je to de mo der ni za ção do
Esta do de Go iás.

03642 Qu in ta-fe i ra 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002300    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Hoje, o ma tu ti no pa tro ci na do pela fa mí lia Câ ma -
ra é a re fe rên cia ma i or de um com ple xo – a Orga ni za -
ção Ja i me Câ ma ra – que se des do bra em jor na is,
emis so ras de rá dio, es ta ções de te le vi são, ser vi ços
grá fi cos, pro du ção de li vros, ví de os e CDs, além de
inú me ras ou tras ati vi da des em pre sa ri a is e so ci a is,
sem pre va lo ri zan do o pri ma do da éti ca, a qua li da de
ar tís ti ca e o com pro mis so com a cul tu ra na ci o nal.

Abro um pa rên te se para um re gis tro tam bém
im por tan te: ama nhã, 4 de abril, a Fun da ção Ja i me
Câ ma ra, man ti da pela Orga ni za ção Ja i me Câ ma ra,
com ple ta sete anos de in ten sas ati vi da des cul tu ra is e
pa tro cí nio de pro je tos so ci a is. Além de es ti mu lar e
abrir opor tu ni da des aos ar tis tas da nos sa ter ra, a
Fun da ção Ja i me Câ ma ra tam bém in ves te na me lho -
ria da qua li da de de vida dos se to res ca ren tes da po-
pu la ção de Go iás, além da pre ser va ção do meio am-
bi en te.

Hoje, no acer vo des sa ins ti tu i ção fun da men tal
para a ma nu ten ção da iden ti da de cul tu ral de Go iás,
são man ti das obras de mais de uma cen te na de ar tis -
tas plás ti cos go i a nos, já ten do pro mo vi do mais de 100
ex po si ções e de ze nas de fó runs e ci clos de pa les tras
so bre ques tões da atu a li da de in te lec tu al, o que con-
fir ma a sua im por tân cia como um dos mais im por tan -
tes ins tru men tos de pro mo ção das ar tes e da cul tu ra
do nos so Esta do.

O jor nal O Po pu lar foi fun da do em 3 de abril de
1938 por Jo a quim Câ ma ra Fi lho, em par ce ria com os
ir mãos Vi cen te e Ja i me Câ ma ra, já como re fle xo dos
ven tos de re no va ção po lí ti ca que so pra vam no País a
par tir da cha ma da Re vo lu ção de 30. Nas ci dos no Rio
Gran de do Nor te, os ir mãos Câ ma ra ti ve ram uma
pas sa gem por Mi nas Ge ra is, onde, en vol ven do-se em
em ba tes po lí ti cos, Jo a quim Câ ma ra Fi lho che gou a
pe gar em ar mas para de fen der as ca u sas li ber tá ri as
que ti ve ram ex pres são no Mo vi men to Te nen tis ta, na
Ali an ça Li be ral e na Re vo lu ção Cons ti tu ci o na lis ta de
São Pa u lo.

Foi essa in qui e ta ção po lí ti ca que trou xe os ir-
mãos Câ ma ra para Go iás, atra í dos pela efer ves cên -
cia pro vo ca da pela as cen são de Pe dro Lu do vi co ao
po der re gi o nal. O cli ma de mu dan ça ins ta la do logo se
trans for ma ria em fato con cre to com a im plan ta ção de
Go iâ nia, a nova ca pi tal que ina u gu ra ria um ci clo de-
sen vol vi men tis ta sem pre ce den tes no Esta do.

Jun to com Go iâ nia, pra ti ca men te na mes ma
épo ca, nas ce ria o jor nal O Po pu lar, a par tir de uma
pe que na grá fi ca mon ta da na an ti ga ca pi tal, a Ci da de
de Go iás, por Ja i me e Re bou ças Câ ma ra. Então com
21 anos de ida de, Ja i me Câ ma ra pri me i ro fez cir cu lar

um jor nal de con te ú do sa tí ri co, de no mi na do Vos sa
Se nho ria, cuja ir re ve rên cia in co mo da ria as au to ri da -
des, le van do à sua in ter di ção pela Se cre ta ria de Se-
gu ran ça.

As se men tes do ma i or gru po de co mu ni ca ção
do Cen tro-Oes te bra si le i ro es ta vam he ro i ca men te
sen do plan ta das na que les lon gín quos dias do fi nal da
dé ca da de 30.

Ou tro jor nal, des sa vez cha ma do A Ra zão, tam-
bém se ria lan ça do por Ja i me Câ ma ra ain da na Ci da -
de de Go iás, pre ce den do e tal vez ser vin do de pre pa -
ra ção fi nal para o nas ci men to de O Po pu lar, que re al -
men te sur gi ria já to tal men te vol ta do para a agi ta da re-
a li da de da nova ca pi tal, ape sar de ter ini ci a do a sua
cir cu la ção na an ti ga Vila Boa.

Aliás, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, du-
ran te anos e anos, o jor nal dos Câ ma ra de fen de ria in-
tran si gen te men te a cons tru ção de Go iâ nia, aju dan do
a se pul tar de vez o ar ras ta do con fli to en tre mu dan cis -
tas e não-mu dan cis tas, as sun to que ain da ge ra va po-
lê mi ca em me a dos da dé ca da de 40, quan do a nova
Ca pi tal já es ta va am pla men te con so li da da.

O pró prio Jo a quim Câ ma ra Fi lho foi um dos ba-
lu ar tes da de fe sa de Go iâ nia como mar co da mo der -
ni da de do Bra sil cen tral. Enge nhe i ro agrô no mo vo ca -
ci o na do para o exer cí cio não ape nas de sua pro fis -
são, mas tam bém para a la bu ta do jor na lis mo, des ta -
cou-se como o mais no tá vel pu bli cis ta da ta re fa de
con so li dar a nova ca pi tal de Go iás. Co la bo ra dor mu i to 
pró xi mo de Pe dro Lu do vi co, a Jo a quim Câ ma ra foi
en tre gue a mis são de di vul gar o que re pre sen ta va
para o Bra sil a ex tra or di ná ria obra que se edi fi ca va no
nos so Pla nal to Cen tral, qua se no cen tro ge o dé si co
do He mis fé rio Sul, fa zen do nas cer a ci vi li za ção que
se des ta ca hoje como uma das mais pro gres sis tas e
ope ro sas do País.

É in te res san te ob ser var que, no fi nal da dé ca da
de 30, cir cu la vam em Go iás pelo me nos 40 jor na is,
den tre os qua is oito em Go iâ nia, cin co em Aná po lis e
27 es pa lha dos pelo in te ri or. De to dos, o úni co que so-
bre vi veu foi O Po pu lar, que nos seus pri me i ros anos
de vida se es me rou na co ber tu ra da Se gun da Gu er ra
Mun di al. O jor nal se des ta ca ria tam bém ao de fen der
as gran des ban de i ras de sen vol vi men tis tas que sem-
pre in te res sa ram ao cres ci men to eco nô mi co e so ci al
de Go iás, lu tan do pela na ve ga ção dos rios Ara gua ia e
To can tins e de fen den do, já na que les tem pos, a ne-
ces si da de de uma po lí ti ca eco nô mi ca ca paz de dar
es ta bi li da de à mo e da bra si le i ra.

Enquan to O Po pu lar cres cia e se afir ma va pe-
ran te o povo go i a no, dois dos ir mãos Câ ma ra, Jo a -
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quim e Ja i me, tam bém de sen vol ve ri am uma fér til car-
re i ra como ho mens pú bli cos com pro mis sa dos com a
sua ter ra, es tu di o sos dos pro ble mas eco nô mi co-so ci -
a is e en vol vi dos pe las vir tu des cí vi cas que se ma ni -
fes tam no amor à pá tria.

Jo a quim Câ ma ra Fi lho foi Pre fe i to de Pi res do
Rio, de po is Pre fe i to de Pa ra ca tu, em Mi nas Ge ra is,
em se gui da, Pre fe i to de Aná po lis e Se cre tá rio de
Esta do da Agri cul tu ra. Teve ain da a hon ra de in te grar
a Co mis são de Co o pe ra ção Pró-Mu dan ça da Ca pi tal
Fe de ral. Du ran te 17 anos, foi edi tor-che fe de O Po pu -
lar. Prin ci pal di vul ga dor das po ten ci a li da des e dos re-
cur sos na tu ra is do Esta do, fi cou cé le bre por con se -
guir que mais de 200 jor na is dos Esta dos Uni dos pu-
bli cas sem no tí ci as re gu la res so bre a dis po ni bi li da de
de mi ne ra is es tra té gi cos em Go iás, des per tan do o in-
te res se de em pre sas do mun do in te i ro.

Com suas re por ta gens e ar ti gos es cri tos em O
Po pu lar e tam bém no jor nal O Glo bo, ele tor nou co-
nhe ci das as ri que zas e as pos si bi li da des ofe re ci das
por Go iás e pela nova Ca pi tal. A di vul ga ção atra iu mi-
lha res de mi gran tes para o Esta do, vin dos de to das as
par tes do Bra sil, im pul si o nan do o de sen vol vi men to
re gi o nal. As in cur sões de Jo a quim Câ ma ra Fi lho no
mun do das idéi as e seu agu ça do sen so para o jor na -
lis mo o le va ram ao me re ci do re co nhe ci men to da co-
mu ni da de in te lec tu al, que o ho me na ge ou com sua
es co lha para in te grar a Aca de mia Go i a na de Le tras.

Den tre os ir mãos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se-
na do res, aque le cujo nome mais se re la ci o nou com a
his tó ria de O Po pu lar foi o jor na lis ta Ja i me Câ ma ra. É
pre ci so di zer que, além de em pre sá rio de lar ga vi são,
ele foi tam bém um po lí ti co de im por tân cia fun da men -
tal para Go iás. Sem nun ca se des cu i dar do apri mo ra -
men to que sem pre mo vi men tou o jor nal, ele tam bém
per cor reu uma vi to ri o sa tra je tó ria na vida pú bli ca. Foi
Se cre tá rio de Esta do, Pre si den te do Ban co do Esta do 
de Go iás, fun da dor da Ca i xa Eco nô mi ca Esta du al,
Pre fe i to de Go iâ nia e De pu ta do Fe de ral. Aju dou a fun-
dar fa cul da des, como, por exem plo, a de Ciên ci as
Eco nô mi cas. No ta bi li zou-se tam bém como es cri tor
de ta len to, au tor de dois im por tan tes li vros de me mó -
ria his tó ri ca: Nos Tem pos da Mu dan ça e Nos Tem-
pos de Frei Ger ma no. A exem plo de seu ir mão Jo a -
quim, tam bém Ja i me Câ ma ra foi de sig na do para uma
ca de i ra na Aca de mia Go i a na de Le tras, au ten ti can do
o bri lhan tis mo e o fas cí nio da sua obra li te rá ria. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, par ti cu -
lar men te, tive uma fra ter na con vi vên cia pes so al e po-
lí ti ca com Ja i me Câ ma ra. No fi nal da dé ca da de 50,
como Pre si den te da Câ ma ra de Ve re a do res de Go iâ -

nia, cum pri a mis são de subs ti tuí-lo como Pre fe i to de
Go iâ nia du ran te uma bre ve au sên cia. Acom pa nhei de
per to o dia-a-dia da sua ges tão, quan do ad mi nis trou,
com efi ciên cia, uma ci da de que co me ça va a emi tir os
pri me i ros si na is da me tró po le em que logo se trans-
for ma ria.

Pe las mãos de Ja i me Câ ma ra, na épo ca, tam-
bém dei um dos pas sos de ci si vos da mi nha pró pria
car re i ra po lí ti ca, ao me fi li ar ao PSD a con vi te dele.
Foi o Par ti do pelo qual me ele gi De pu ta do Esta du al,
Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va e, fi nal men te,
Pre fe i to de Go iâ nia, até a cas sa ção que me foi im pos -
ta pelo re gi me mi li tar. 

A ge ne ro si da de cris tã para com o pró xi mo era a
ca rac te rís ti ca ma i or da per so na li da de de Ja i me Câ-
ma ra. Ele pon tu ou a sua exem plar ci da da nia como
ben fe i tor de vá ri as en ti da des fi lan tró pi cas em Go iás,
de di can do es pe ci al aten ção aos ido sos e aos de fi ci -
en tes fí si cos, ca ri do sa men te dis tri bu in do, no mais ab-
so lu to ano ni ma to, vul to sas con tri bu i ções fi nan ce i ras
para a ma nu ten ção de asi los des ti na dos ao aco lhi -
men to de ido sos sem fa mí lia.

Ja i me Câ ma ra vi veu para par ti ci par como agen-
te ati vo da his tó ria de Go iás, mas sem nun ca ab di car
da di men são hu ma na que fa zia dele um exem plo de
des pren di men to, amor ao pró xi mo e pre o cu pa ção
com os in te res ses da co mu ni da de que in te gra va.

De Vi cen te Re bou ças Câ ma ra pos so afir mar
que foi o prin ci pal agen te co mer ci al da em pre sa que
cons ti tu iu O Po pu lar, o bra ço di re i to de sua per ma -
nen te ma nu ten ção eco nô mi co-fi nan ce i ra. Foi um ho-
mem de mu i ta in te gri da de mo ral, um ho mem sim ples, 
de bem, um ci da dão que com fa ci li da de se co mu ni ca -
va com as pes so as e sa bia fa zer de las ami gos para a
vida in te i ra.

Vi cen te Re bou ças tra ba lhou in can sa vel men te
para que O Po pu lar fos se sem pre o jor nal da ver da -
de, de fen sor das li ber da des de mo crá ti cas, tri bu na por
ex ce lên cia para re i vin di car di re i tos e tor nar efe ti vas
as le gí ti mas as pi ra ções do povo go i a no. Mo des to e
dis cre to na sin ge le za de suas ati vi da des, Vi cen te Re-
bou ças sou be de i xar com a sua mor te um le ga do de
ho nes ti da de, de cên cia pes so al, le al da de, pu re za de
ca rá ter e ou tras tan tas vir tu des.

Hoje, a saga dos fun da do res de O Po pu lar
pros se gue no tra ba lho in can sá vel das no vas e apli ca -
das ge ra ções da fa mí lia Câ ma ra, prin ci pal men te de
Ja i me Câ ma ra Jú ni or, Tas so Câ ma ra e Mar cos Ta deu
Câ ma ra. Her de i ros da se ri e da de, da res pon sa bi li da -
de e do pro fis si o na lis mo dos três ir mãos Câ ma ra,
eles di ri gem a Orga ni za ção Ja i me Câ ma ra cons ci -
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en tes da im por tân cia do pa pel so ci al de sem pe nha do
pelo ma i or gru po de co mu ni ca ção do Cen tro-Oes te
bra si le i ro, e um dos ma i o res do País.

Assim é que, Sr. Pre si den te, nes ta se ma na está
sen do lan ça do o novo pro je to de re for ma grá fi ca e
edi to ri al do jor nal O Po pu lar, atu a li zan do e re no van -
do o mo de lo de jor na lis mo pra ti ca do pela em pre sa,
ela bo ra do com base em sub sí di os co lhi dos jun to à
im pren sa na ci o nal e até de ou tros pa í ses du ran te me-
ses e me ses de la bo ri o sa pes qui sa.

Ao mes mo tem po em que in ves te em um novo
pro je to grá fi co e edi to ri al, O Po pu lar pas sa tam bém a
ser im pres so em uma mo der na má qui na ro ta ti va re-
cen te men te ad qui ri da, que pos si bi li ta rá o au men to do
nú me ro de pá gi nas co lo ri das a cada edi ção. Esse
pro je to, pela sua im por tân cia, não se res trin ge a mu-
dan ças ex clu si va men te fí si cas ou tec no ló gi cas, mas
tam bém al can ça o aper fe i ço a men to do ex ce len te cor-
po de pro fis si o na is que atua na em pre sa, che fi a dos
pe los jor na lis tas Isa nul fo Cor de i ro, Ci le i de Alves e
João Unes, aos qua is apro ve i to para cum pri men tar
pela qua li da de do tra ba lho que vem sen do de sen vol -
vi do e pela im por tân cia da re for ma ora in tro du zi da
para a evo lu ção da im pren sa go i a na. Cum pri men tos,
é cla ro, que faço ques tão de es ten der a cada um dos
mem bros da equi pe que, to dos os dias, se des do bra
para en tre gar O Po pu lar à so ci e da de de Go iás e do
Bra sil. 

Nas ci do sob a égi de das lu tas po lí ti cas que mar-
ca ram a dé ca da de 30, o jor nal da fa mí lia Câ ma ra é
hoje um ve í cu lo de im pren sa apar ti dá rio, aber to a to-
das as cor ren tes de pen sa men to, sem pre pron to a ce-
der es pa ço para o de ba te das idéi as e o con fron to dos
te mas dou tri ná ri os, dan do ao le i tor a ga ran tia de in-
for ma ção isen ta e en ra i za da na re a li da de dos fa tos.

Mes mo as sim, O Po pu lar ja ma is de i xou de as-
su mir opi niões cla ras na de fe sa ir res tri ta do sis te ma
de mo crá ti co e pe las mais am plas li ber da des ci vis.
Des ta co o epi só dio da can di da tu ra a Pre si den te da
Re pú bli ca do sa u do so Tan cre do Ne ves, em cuja ar ti -
cu la ção o Esta do de Go iás as su miu po si ção de li de -
ran ça. O Po pu lar to mou po si ção a fa vor de Tan cre do.
Cer tos es ta vam os seus di re to res na épo ca, no ta da -
men te Ja i me Câ ma ra, ain da vivo, de que era uma
can di da tu ra ne ces sá ria ao pro ces so de re de mo cra ti -
za ção do País. O jor nal se co lo cou na li nha de fren te
em prol das ele i ções di re tas, acom pa nhou to dos os
tra ba lhos da Cons ti tu in te, que re sul tou na Car ta Mag-
na de 1988, e con ti nua as sim, sem pre ser vin do ao
Bra sil e ao povo go i a no, sem pre ser vin do às ca u sas
da de mo cra cia, da li ber da de e da jus ti ça.

O jor nal do sé cu lo XXI, ago ra com seu novo pro-
je to grá fi co e edi to ri al, se gue as mais mo der nas e
avan ça das ten dên ci as da im pren sa na ci o nal e in ter -
na ci o nal, apos tan do so bre tu do na pro xi mi da de má xi -
ma com o le i tor, que terá am pli a do o es pa ço em que
li vre men te se ma ni fes ta.

A nova ten dên cia de O Po pu lar vai ain da re for -
çar a sua co ber tu ra lo cal, par ti ci pan do ati va men te
das ações da co mu ni da de, con so li dan do-se como um
ve í cu lo aber to para a di fu são dos fa tos que mar cam a
vida e o co ti di a no de um povo.

Aper fe i ço an do a sua con cep ção edi to ri al, fa zen -
do uma apos ta de ci si va em ser vi ços, am pli an do os
ins tru men tos de in ser ção di re ta na vida da so ci e da de, 
O Po pu lar se pre pa ra para in gres sar numa fase ain da 
mais trans for ma do ra, iden ti fi can do-se ple na men te
com os an se i os de seu vas to uni ver so de le i to res. 

A es sên cia de mo crá ti ca, a ina ba lá vel im par ci a li -
da de e o sen so de ex tre ma jus ti ça per ma ne cem vi-
vos, for tes e vi go ro sos nos no vos ca mi nhos per cor ri -
dos por um jor nal que traz a in qui e ta ção pró pria de
seus fun da do res, que ja ma is se aco mo da mes mo no
topo da li de ran ça, que sem pre apri mo ra con ce i tos, fa-
zen do do apren di za do cons tan te uma au tên ti ca li ção
de vida.

É, por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, com mu i ta ale gria a ho me na gem que fa ze mos
hoje pela pas sa gem dos 64 anos de fun da ção de O
Po pu lar, um jor nal que guar da em suas pá gi nas a
his tó ria de Go iás, do Bra sil e do mun do. Uma ho me -
na gem em que re ve ren ci a mos tam bém a fi gu ra por
to dos os tí tu los ilus tres de Jo a quim Câ ma ra Fi lho, Ja i -
me Câ ma ra e Vi cen te Re bou ças Câ ma ra, os três ir-
mãos nor des ti nos que se tor na ram go i a nos au tên ti -
cos, fiéis ser vi do res de um povo que ja ma is de i xou de
cul tu ar a li ber da de e os va lo res de mo crá ti cos, os prin-
cí pi os éti cos e mo ra is e as glo ri o sas tra di ções cí vi cas
do Esta do de que te nho a hon ra de ser um hu mil de fi-
lho e ser vi dor in can sá vel ao lon go da mi nha vida pú-
bli ca.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Ouço o
no bre Se na dor Ma gui to Vi le la, com mu i ta sa tis fa ção.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Iris Re zen de, que ro cum pri men tá-lo pelo bri lhan tis mo 
do pro nun ci a men to e tam bém pela opor tu ni da de de
ho me na ge ar o jor nal O Po pu lar, que com ple ta hoje
64 anos de bons ser vi ços pres ta dos a Go iás e, que ro
crer, ao Bra sil. V. Exª dis cor reu com mu i ta pro pri e da -
de e sa be do ria so bre a his tó ria dos Câ ma ras, da
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Orga ni za ção Ja i me Câ ma ra e do jor nal O Po pu lar.
Con cor da mos com V. Exª em gê ne ro, nú me ro e grau.
V. Exª in ter pre ta não só o meu pen sa men to e o do Se-
na dor Ma u ro Mi ran da, como tam bém o de todo o povo
go i a no. A Orga ni za ção Ja i me Câ ma ra é res pe i ta dís si -
ma por todo o povo go i a no, em todo o ter ri tó rio do
nos so Esta do, pe los re le van tes ser vi ços que pres ta a
Go iás e ao Bra sil. Tra ta-se de uma or ga ni za ção que
pri ma pela ho nes ti da de, im par ci a li da de, isen ção e,
aci ma de tudo, pela éti ca. O jor nal O Po pu lar é um
for ma dor de opi nião pú bli ca em nos so Esta do; nele,
nin guém vê ba i xa ri as ou de nún ci as in fun da das. Por
isso, que ro me as so ci ar a V. Exª nos cum pri men tos
aos in te li gen tes, ta len to sos e cri a ti vos di re to res Jú ni -
or Câ ma ra, Ta deu Câ ma ra, Tas so Câ ma ra, os Câ ma -
ras que tan to hon ram a tra di ção da fa mí lia. Qu e ro
tam bém cum pri men tar os edi to ri a lis tas Ci le i de, Isa-
nul fo, João Unes, jor na lis tas de es col, que es tão dan-
do mu i ta mo der ni da de e con ti nu i da de à con fi a bi li da -
de da que le jor nal, e, por meio de les, cum pri men to to-
dos os de ma is fun ci o ná ri os da Orga ni za ção Ja i me
Câ ma ra, as sim como V.Exª, pelo bri lhan tis mo do pro-
nun ci a men to.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR.  IRIS  REZENDE (PMDB – GO)  – Ouço
V. Exª, com mu i to pra zer.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Iris
Re zen de, ini cio cum pri men tan do V. Exª pelo bri lho e
in te li gên cia de V. Exª quan do faz uma ex po si ção mu i -
to de ta lha da so bre a Orga ni za ção Ja i me Câ ma ra. O
jor nal O Po pu lar es cre veu a his tó ria de Go iâ nia. Há
uma iden ti da de pro fun da en tre o jor nal, que, se gun do 
a ex po si ção de V. Exª, foi fun da do em 1938, e a ci da -
de, ina u gu ra da em 1932. Eles nas ce ram pra ti ca men -
te na mes ma oca sião, na mes ma épo ca. E o jor nal,
em sua pá gi na de cul tu ra, dava opor tu ni da des, prin ci -
pal men te aos es cri to res e po e tas – que exis tem em
lar ga es ca la e de qua li da de apri mo ra da no Esta do de
Go iás, so bre tu do em Go iâ nia –, de di vul gar a cul tu ra.
O Po pu lar tra zia, no cor rer da que le tem po, in for ma -
ções de ta lha das, a cu jos ar qui vos re cor re mos ain da
hoje quan do pre ci sa mos pes qui sar al gum fato po lí ti -
co, pois o jor nal tem uma ver da de i ra bi bli o te ca. A his-
tó ria diá ria de Go iâ nia e de Go iás é mar ca da, com
mu i ta ni ti dez, nas fo lhas de O Po pu lar. Esse jor nal
não ape nas fa la va so bre po lí ti ca; na ma i o ria das ve-
zes, até to ma va po si ções po lí ti cas. Lem bro-me da
sua bri lhan te car re i ra, Se na dor, quan do V. Exª co me -
çou como Ve re a dor, De pu ta do Esta du al, Pre si den te
da Câ ma ra, Pre fe i to de Go iâ nia, até que hou ve um

con fli to com as for ças mi li ta res. Em to das es sas fa-
ses, como tam bém no re cen te Go ver no Ma gui to Vi le -
la, o jor nal teve uma am pli a ção das suas ati vi da des
no Esta do de Go iás. 

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Sr. Pre si den -

te, para en cer rar, di ria tam bém que O Po pu lar, por
meio da Orga ni za ção Ja i me Câ ma ra, veio tam bém
para Bra sí lia, com o Jor nal de Bra sí lia e com uma rá-
dio FM, na dé ca da de 70. Nes sa oca sião, es ten deu os
seus la ços de co mu ni ca ção à Ca pi tal. Pa ra béns pela
ex po si ção de V. Exª!

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

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu-
i ta ale gria, con ce do, Sr. Pre si den te, um apar te ao Se-
na dor Ma u ro Mi ran da.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Gos ta ria,
tam bém, Se na dor Iris Re zen de, de en dos sar as pa la -
vras de V. Exª, des ta can do aos de ma is Se na do res e
Se na do ras des ta Casa o imen so pra zer que tive de
acom pa nhar o lan ça men to do novo pro je to de re for -
mu la ção do jor nal O Po pu lar. As nove di re tri zes pro-
pos tas pelo Di re tor-Pre si den te Ja i me Câ ma ra Jú ni or,
tão bem ex pos tas por Ci le i de Alves, por Isa nul fo Cor-
de i ro, por João Unes e por André Do min gues, têm o
ob je ti vo de tor nar o jor nal iné di to e mais com ple to,
bus can do am pli ar a in ti mi da de com seus mi lha res de
ele i to res. Vejo, nes sa ini ci a ti va da Orga ni za ção Ja i -
me Câ ma ra, es pe ci al men te do jor nal O Po pu lar, que
é re fe rên cia não só em Go iás, mas em todo o Cen-
to-Oes te, uma nova di re triz, um novo ca mi nho, até
con tra ri an do aque le ve lho di ta do que diz que não se
mexe em time que está ga nhan do. O Po pu lar sem pre
foi um vi to ri o so den tro de Go iás e tem a cre di bi li da de
do povo go i a no. Ago ra, per ce bo que o jor nal quer
mais ain da: ma i or in ti mi da de, ma i or co nhe ci men to,
am pli tu de tam bém na sua dis tri bu i ção em to dos os
Mu ni cí pi os go i a nos. Pa ra be ni zo V. Exª pelo pro nun ci -
a men to que faz nes te mo men to, no ani ver sá rio de 64
anos de O Po pu lar, cum pri men tan do toda a fa mí lia,
toda a Orga ni za ção Ja i me Câ ma ra, toda a equi pe de
O Po pu lar, e o povo go i a no tam bém, por ter a fe li ci da -
de de aco lher um jor nal tão bem fe i to, crí ti co e com
tan ta cre di bi li da de en tre nós. Obri ga do, Se na dor Iris
Re zen de.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Agra de -
ço os apar tes aos nos sos que ri dos Se na do res Ma u ro
Mi ran da e Ma gui to Vi le la, de Go iás, e Lind berg Cury,
que, em bo ra Se na dor pelo Dis tri to Fe de ral, nas ceu e
vi veu em Go iás an tes de vir para Bra sí lia. 
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Tal vez por ser o go i a no que há mais anos mi li ta
na vida pú bli ca, eu ti nha o de ver de, nes ta opor tu ni da -
de, pres tar esta ho me na gem, por que nin guém mais
do que eu, en tre os que pra ti cam a po lí ti ca atu al men -
te, tem tes te mu nha do os gran des ser vi ços pres ta dos
a Go iás pela Orga ni za ção Ja i me Câ ma ra na área da
co mu ni ca ção, das no tí ci as, da cul tu ra, da in for ma ção. 
To dos os seus ór gãos de co mu ni ca ção são ver da de i -
ros ins tru men tos de di fu são da cul tu ra em nos so
Esta do e em nos so País.

Os apar tes ofe re ci dos pe los ilus tres Se na do res
vêm com ple tar esta ho me na gem que, te nho cer te za,
Sr. Pre si den te, pres to em nome de todo o Esta do de
Go iás, por que toda a po pu la ção go i a na é agra de ci da
à Orga ni za ção Ja i me Câ ma ra pe los re le van tes ser-
vi ços pres ta dos ao Esta do e ao Bra sil.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Iris Re zen de, 
o Sr. Ro ber to Re quião 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 Pe dro Si mon. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung,
por ces são do Se na dor Lind berg Cury, por vin te mi nu -
tos.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço esta co mu ni -
ca ção para, em pri me i ro lu gar, agra de cer de pú bli co a
pres te za, a gen ti le za, a com pre en são e a sen si bi li da -
de do Se na dor Ber nar do Ca bral, Pre si den te da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que
aten deu ao ape lo que fiz on tem des ta tri bu na e co lo -
cou em vo ta ção hoje o Pro je to de Lei nº 41, de 2001,
de mi nha au to ria, apre sen ta do no ano pas sa do. Apro-
ve i to para agra de cer aos Co le gas pela una ni mi da de
na apro va ção da ma té ria. 

O Pro je to, apro va do em ca rá ter ter mi na ti vo, e
que ago ra vai à Câ ma ra dos De pu ta dos, al te ra a Lei
das Con ces sões, es ta be le cen do re gras mí ni mas
para as per mis sões de ser vi ços de sa ne a men to até
que o Con gres so ul ti me a vo ta ção e se jam con ver ti -
dos em lei al guns dos pro je tos que fi xam o mar co re-
gu la tó rio e de fi ne as po lí ti cas para o se tor.

Escla re ço que está sen do re a li za do um tra ba lho 
na Câ ma ra dos De pu ta dos com re la ção ao tema, do
qual, por vá ri as ve zes, tive a opor tu ni da de de par ti ci -
par. Tra ta-se de um pro je to com ori gem no Po der Exe-
cu ti vo. E, como es ta mos num ano atí pi co, por ca u sa

das ele i ções, esse pro je to não con se gui rá ter a sua
tra mi ta ção in te gral. Esta mos es ta be le cen do re gras
mí ni mas – vou ex pli car um pou co mais à fren te – para
um se tor vi tal e pri o ri tá rio em nos so País.

O aca ta men to da pro po si ção de mons tra o grau
de com pro me ti men to do Se na do Fe de ral com os gra-
ves pro ble mas de sa ne a men to, apon ta dos, in clu si ve,
pela Pes qui sa Na ci o nal de Sa ne a men to Bá si co, di-
vul ga da na se ma na pas sa da pelo IBGE.

Re pe ti rei al guns nú me ros des sa pes qui sa, que
re ve la, de for ma es tar re ce do ra que 47,8% – qua se a
me ta de – dos Mu ni cí pi os bra si le i ros não têm ser vi ço
de es go ta men to sa ni tá rio; e 68,5% dos re sí du os só li -
dos pro du zi dos di a ri a men te são jo ga dos de for ma
ina de qua da em li xões e ala ga dos.

A im por tân cia do pro je to está di re ta men te re la -
ci o na da à pre va lên cia do in te res se pú bli co so bre o in-
te res se de go ver nan tes na hora de de ci dir quan to à
con ces são dos ser vi ços de sa ne a men to, pon do um
fre io às pri va ti za ções te me rá ri as – não me can so de
lem brar do epi só dio da pri va ti za ção do ser vi ço de sa-
ne a men to da ci da de de Ma na us –, sel va gens, sem
re gras, sem mar co re gu la tó rio, sem ne nhum tipo de
di re i tos dos usuá ri os e de obri ga ções dos con ces si o -
ná ri os, di vor ci a das do in te res se pú bli co, que vêm
sen do ob ser va das nos úl ti mos tem pos.

Res sal te-se que a pro po si ção não im pe de a
con ces são dos ser vi ços de sa ne a men to – que não
im pli ca, ne ces sa ri a men te, pri va ti za ção, já que a con-
ces si o ná ria pode ser uma em pre sa pú bli ca. Por
exem plo: a Sa besp pode ad qui rir a con ces são por 10
anos de um Mu ni cí pio do in te ri or de São Pa u lo; a Ce-
san, do meu Esta do do Espí ri to San to, pode ad qui rir a
con ces são por 10 anos de um Mu ni cí pio do in te ri or O
pro je to es ta be le ce ape nas pa drões mí ni mos a se rem
ob ser va dos nes se pro ces so de con ces são.

Tais pa drões, mí ni mos po dem ser as sim re su mi -
dos:

– a con ces são, que de ve rá ser apro va -
da em lei do ente con ce den te – o Mu ni cí pio, 
por exem plo –, não será one ro sa, ou seja,
não será ob je to des se mer can ti lis mo, des sa
pri va ti za ção sel va gem que se tem an te ri or -
men te; 

– ob je ti va rá a uni ver sa li za ção, ou seja,
le var água tra ta da, co le ta e tra ta men to de
es go to a to dos os do mi cí li os de uma ci da de
– é esse o sen ti do que deve ser dado ao se-
tor de sa ne a men to;

– terá pra zo má xi mo de dez anos, ve-
da da a pror ro ga ção; 
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– não im pli ca rá trans fe rên cia do pa tri -
mô nio pú bli co, es pe ci al men te o re pre sen ta -
do pela rede, es ta ções, bom bas;

– as se gu ra rá cota mí ni ma de for ne ci -
men to de água gra tu i ta às uni da des re si -
den ci a is de ba i xa ren da, ou seja, traz uma
vi são de que a água tra ta da é um di re i to do
ci da dão, o mí ni mo para o uso pes so al, na
hi gi e ne, na con fec ção dos ali men tos e as-
sim por di an te; e

– ado ta rá ta ri fas pro gres si vas por fa i -
xas de con su mo. 

A lei au to ri za ti va con tem pla rá, pelo me nos, o
tipo de con ces são; a abran gên cia ter ri to ri al da con-
ces são, que ne ces sa ri a men te de ve rá in te grar áre as
de gran de e mé dia ren ta bi li da de na mes ma pro por -
ção de áre as de ba i xa ren da. Este é um gran de pro-
ble ma: mu i tas em pre sas con ces si o ná ri as pú bli cas e
pri va das ope ram só nas áre as de alta ren ta bi li da de
e os ba ir ros pe ri fé ri cos fi cam sem água tra ta da e
não co nhe cem uma es tru tu ra de afas ta men to de co-
le ta e tra ta men to de es go to. Tam bém pre vê a pre fi -
xa ção de me tas fí si cas de ex pan são in con di ci o na -
das, ou seja, se rão, exe cu ta das obri ga to ri a men te
pela em pre sa con ces si o ná ria, seja pú bli ca ou pri va -
da, sob pena de ex tin ção, por jus ta ca u sa, da con-
ces são, além do di re i to sub je ti vo de in de ni za ção dos
usuá ri os não aten di dos atem pa da men te; o pra zo
má xi mo da con ces são, ve da da a pror ro ga ção; o re-
gi me ta ri fá rio; o re gi me de bens re ver sí ve is, em face
dos in ves ti men tos re a li za dos no pla no de ex pan são.

O pro je to apro va do, Sr. Pre si den te, não de ve rá
fi car atre la do aos que já tra mi tam, ob je ti van do a fi xa -
ção do mar co re gu la tó rio para o se tor. Isso é mu i to im-
por tan te. Na ver da de, é um pa râ me tro mí ni mo até a
ela bo ra ção da lei de fi ni ti va que tra rá o mar co re gu la -
tó rio, por que a pro pos ta bus ca, es sen ci al men te, re gu -
lar tran si to ri a men te o se tor até a con ver são em lei de
al gu mas das pro pos tas em dis cus são no Con gres so
Na ci o nal.

Esta mos dan do um bas ta nes se pro ces so de
pri va ti za ções sel va gens no se tor de sa ne a men to.

O cri té rio pri o ri tá rio de jul ga men to das pro pos -
tas será a re la ção ta ri fa ver sus me tas de in ves ti men -
tos, vi san do à uni ver sa li za ção des se ser vi ço im por -
tan te para a sa ú de pú bli ca. Vou re pe tir: R$1,00 in ves -
ti do em sa ne a men to eco no mi za, na área de sa ú de –
re mé di os, mé di cos, uni da des de sa ú de e hos pi ta is –,
de R$4,00 a R$5,00. Por tan to, Sr. Pre si den te, será
con sa gra do ven ce dor aque le que ofer tar o me lhor e

mais con sis ten te pla no de ex pan são com a me nor ta-
ri fa pos sí vel para o usuá rio.

De po is des sa im por tan te de ci são to ma da hoje
pelo Se na do, que ro an te ci par aos meus Pa res que
pro cu ra rei o Pre si den te da Câ ma ra, De pu ta do Aé cio
Ne ves, para lhe dar ciên cia da apro va ção, a fim de
que, ul ti ma da a tra mi ta ção da ma té ria nes ta Casa,
pos sa a Câ ma ra dos De pu ta dos apre ci ar a ma té ria
com a ur gên cia que re quer o tema e que foi de mons -
tra da por es ses da dos que apre sen tei on tem, em de-
ta lhes, e hoje, re su mi da men te, nes ta Casa.

Te nho con vic ção, Sr. Pre si den te, que o Con-
gres so dará à so ci e da de uma rá pi da res pos ta para
que as de ci sões que en vol vam a qua li da de de vida da
po pu la ção não se jam apar ta das da qui lo que é fun da -
men tal, que é o in te res se pú bli co. O tra ta men to e a
dis po ni bi li za ção da água, a cap ta ção, tra ta men to e
dis po si ção fi nal do es go to cri a rão um cír cu lo vir tu o so, 
que bran do esse cír cu lo vi ci o so que te mos, hoje, na
área de sa ne a men to e sa ú de pú bli ca. Esse cír cu lo
vir tu o so ga ran ti rá a qua li da de am bi en tal e a dig ni da -
de aos ci da dãos bra si le i ros. Re pe tin do, ele pres ti gia o
que con si de ro fun da men tal – o in te res se pú bli co -, e
dá um bas ta nas pri va ti za ções sel va gens, nes se pro-
ces so de mer can ti lis mo, com con ces sões da área de
sa ne a men to que al gu mas au to ri da des pú bli cas ven-
dem a qual quer pre ço para fa zer ca i xa e, mu i tas ve-
zes, para fa zer obras ele i to re i ras.

Agra de ço o Se na dor Ber nar do Ca bral por nos
ter aten di do e à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.

Evi den te men te, fico na ex pec ta ti va em re la ção à
Câ ma ra dos De pu ta dos e ao De pu ta do Aé cio Ne ves
para que pos sa mos vo tar ra pi da men te, mos tran do ao
País que o Con gres so Na ci o nal, mes mo di an te de
tan tas di fi cul da des e num ano ele i to ral, tem ca pa ci da -
de de olhar para o con jun to da so ci e da de bra si le i ra e
se sen si bi li zar com as suas pri o ri da des.

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

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

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR. Pro nun -
cia o se guin te  dis cur so.  Sem  re vi são  do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, já es ta mos
acos tu ma dos: no Bra sil, a cri se pa u ta o de ba te. Qu an -
do ela eclo de, o de ba te se es ta be le ce. Se há uma so-
lu ção, mes mo que par ci al, o de ba te é su fo ca do e pre-
va le ce o si lên cio. As so lu ções de fi ni ti vas não são al-
can ça das.
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Re cen te men te, as uni ver si da des fe de ra is es ti -
ve ram em gre ve por um lon go pe río do de tem po. As
uni ver si da des es ta du a is do Pa ra ná es ti ve ram em gre-
ve por qua se seis me ses con se cu ti vos, com pre ju í zos 
ir re ver sí ve is para a co mu ni da de uni ver si tá ria. Nós,
es pe ci al men te no pla no fe de ral, es ta mos pre sen ci an -
do um si lên cio, so bre tu do em re la ção à au to no mia
uni ver si tá ria.

Re co lho do tra ba lho de um com pe ten te jor na lis -
ta, Gil mar Pi ol la, opi niões de des ta ca da fi gu ras do
mun do uni ver si tá rio bra si le i ro a res pe i to da au to no -
mia uni ver si tá ria. Por que não de co la a au to no mia das
nos sas uni ver si da des? O jor na lis ta Gil mar Pi o la foi
bus car opi niões de es pe ci a lis tas para en ten der por
que isso não acon te ce. 

Como dis se, a gre ve nas ins ti tu i ções fe de ra is de
en si no su pe ri or aca bou, mas não há mo ti vos para co-
me mo ra ção. O acor do não me re ce o es tou ro de
cham pa nhe ou a ex plo são de fo gos de ar ti fí cio. A paz
ce le bra da é tão frá gil quan to o ces sar fogo já com bi -
na do inú me ras ve zes en tre ju de us e pa les ti nos. Lá,
en quan to não for cri a do o Esta do pa les ti no, com re co -
nhe ci men to da ONU e da co mu ni da de in ter na ci o nal,
não ha ve rá paz du ra dou ra. Aqui, pode-se di zer, des-
con tan do o exa ge ro da com pa ra ção, que en quan to
não for apro va da a au to no mia uni ver si tá ria não ha ve -
rá paz nos cam pi fe de ra is e en tre o Mi nis té rio da Edu-
ca ção e as li de ran ças sin di ca is.

As uni ver si da des fe de ra is já des fru tam de au to -
no mia di dá ti co-ci en tí fi ca, mas, para so bre vi ver no
tem po e aten der as de man das da nova eco no mia e
da so ci e da de do co nhe ci men to, pre ci sam de uma au-
to no mia mais am pla – ad mi nis tra ti va, fi nan ce i ra e pa-
tri mo ni al. Aque la uni ver si da de vis ta como es pa ço de
re sis tên cia não tem mais ra zão de ser. Fun ci o nou du-
ran te a di ta du ra. Hoje, não faz mais sen ti do.

Há anos, Pa u lo Sin ger vem cha man do aten ção
es pe ci al para dois de sa fi os: ”a cri se das es pe ci a li da -
des tra di ci o na is e a rá pi da ex pan são da de man da por
pro fis si o na is cul tos, do ta dos de co nhe ci men tos ge ra -
is e, por isso mes mo, fle xí ve is, com ca pa ci da de de as-
su mir di fe ren tes fun ções e, so bre tu do, de en fren tar
so lu ções e pro ble mas iné di tos“.

Isso tem co lo ca do a uni ver si da de pú bli ca di an te
de um di le ma, apa ren te men te, in so lú vel: de um lado,
sur gem exi gên ci as cada vez ma i o res da so ci e da de
por for ma ção com pe ten te do ci da dão/pro fis si o nal. No
ou tro ex tre mo, es tão uma cor po ra ção uti li ta ris ta e
uma po lí ti ca de en si no su pe ri or ime di a tis ta, que fa-
zem tudo para su fo cá-la.

Ape nas os dois de sa fi os aci ma, lan ça dos por
Paul Sin ger, se gun do a ex-pro fes so ra da Uni ver si da -
de Fe de ral do Pa ra ná, Ma ria Amé lia Sa bagg Za in ko,
se ri am su fi ci en tes para ca u sar uma ver da de i ra re vo -
lu ção no in te ri or das uni ver si da des, que não es tão
pre pa ra das para en fren tá-los. Por quê? ”Sim ples men -
te por que na atu al es tru tu ra or ga ni za ci o nal da uni ver -
si da de há pre va lên cia das es tru tu ras ad mi nis tra ti vas
so bre as pe da gó gi cas“, afir ma ela, com a ex pe riên cia
de quem já foi vice-re i to ra da ma i or uni ver si da de pa-
ra na en se.

Exem plo cla ro des sa ano ma lia é o ex ces so de
fun ci o ná ri os téc ni co-ad mi nis tra ti vos em todo o sis te -
ma e a ba i xa re la ção alu no/pro fes sor. Se gun do Ma ria
Amé lia, é por isso que todo o viés da dis cus são da au-
to no mia fica cen tra do na ques tão fi nan ce i ra.

”Cons tru ir um novo mo de lo de uni ver si da de im-
pli ca des po ja men to, rom pi men to com mo de los que
não dão con ta da re a li da de. Impli ca o de sa tre la men to
do Esta do e o en ten di men to de que os apo sen ta dos
fi ze ram uma op ção de vida e, for ça dos ou não, es co -
lhe ram de i xar a uni ver si da de. Impos sí vel man tê-los
em equi pa ra ção com o pes so al da ati va. Os apo sen -
ta dos de vem re ce ber de ou tra fon te. Não es tão mais
na uni ver si da de, mas, mu i tas ve zes, são eles que de-
ci dem o fu tu ro de quem per ma ne ce. Não é mu i to ca-
su ís mo? Bas ta ver o peso dos ina ti vos na ele i ção de
re i to res“, afir ma a profª Ma ria Amé lia.

Para o eco no mis ta Cláu dio de Mou ra Cas tro,
ex-di re tor da Ca pes e atu al co lu nis ta da re vis ta Veja,
ne nhum novo mo de lo de uni ver si da de será pior que
o atu al, que im pe ra nas nos sas fe de ra is. Ele sim pa ti -
za com a au to no mia dada às uni ver si da des es ta du a -
is pa u lis tas (USP, Unesp e Uni camp). ”Deu cer to“,
afir ma .

Qu an to à ques tão do fi nan ci a men to, Mou ra
Cas tro de fen de um mo de lo se me lhan te ao in glês e
ao chi le no. ”Se ria um bom co me ço, mas de ve ria ha-
ver um fun dão fixo, de ter mi na do por um al go rit mo
ba se a do no fi nan ci a men to por nú me ro de for man -
dos. O res to se ria um bal cão com pe ti ti vo“, pro põe.
Mou ra Cas tro acha que a ques tão dos ina ti vos não
tem so lu ção. ”É as sun to do Con gres so Na ci o nal e da
Pre si dên cia da Re pú bli ca. Onde pen du rar a con ta é
um de ta lhe que nem muda a sua mag ni tu de nem
quem vai pa gar“. 

Do pon to de vis ta da eqüi da de e da efi ciên cia,
ele é con tra a gra tu i da de do en si no. No en tan to, acha
que ela pode ser man ti da. ”Se o cus to po lí ti co e o ter-
ro ris mo po lí ti co fo rem al tos de ma is, por ra zões de
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con ve niên cia, pode não ser a pri me i ra pri o ri da de“.
Essa é a opi nião do pro fes sor Mou ra Cas tro.

Per gun tei a ele ”como deve ser re sol vi do o pro-
ble ma dos ba i xos sa lá ri os? A res pos ta veio num tom
pro vo ca ti vo: ”Ba i xos para quem? O sa lá rio/hora de
quem tra ba lha no re gi me de de di ca ção ex clu si va e só
dá qua tro ho ras de aula é al tís si mo. Obvi a men te,
quem faz pes qui sa ou ou tra co i sa e cum pre o seu
con tra to de tra ba lho ga nha pou co. É uma gran de in-
jus ti ça da qual as pró pri as ví ti mas são co ni ven tes.
Quem de nun cia o não cum pri men to dos ho rá ri os de
tra ba lho? . Em uma eco no mia de mer ca do, quem
acha que vale mais do que ga nha, vai pro cu rar ou tro
em pre go. Qu an tos pe di ram de mis são de seus em pre -
gos de pro fes sor fe de ral? Mas re pe tin do, o ide a lis mo
de uma fra ção não des pre zí vel de pro fes so res está
sen do pu ni do por sa lá ri os ba i xos para a sua de di ca -
ção. O pro ble ma não é a mas sa sa la ri al, mas a sua
má dis tri bu i ção. É uma das ma i o res in jus ti ças que
pode ha ver. Só que os in jus ti ça dos, os mais bem in-
for ma dos e edu ca dos do País, de ci di ram ace i tar essa
in jus ti ça. Quem de fen de a iso no mia sa la ri al? Quem
luta pela me ri to cra cia den tro das uni ver si da des?“
Per gun ta o pro fes sor.

Ou tro que dá a cara a ta pas é o Re i tor da Uni-
ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, José Hen ri que
Vi lhe na. Se gun do ele, ”a ine fi ciên cia das uni ver si da -
des fe de ra is – in clu í da a Uni ver si da de Fe de ral do Rio
de Ja ne i ro – é as sus ta do ra“. Cada pro fes sor des sas
ins ti tu i ções for ma, em mé dia, 1,3 alu no por ano. ”Em
pa í ses de sen vol vi dos, essa re la ção é de qua tro por
um“. Me dir o de sem pe nho de uma uni ver si da de pelo
nú me ro de for ma dos nem sem pre é um cri té rio jus to.
Mas o ba i xo nú me ro de con clu in tes por pro fes sor
nas fe de ra is não de i xa de ser um ter mô me tro da ine-
fi ciên cia do sis te ma. Não é só a ine fi ciên cia aca dê mi -
ca que pre o cu pa; a ad mi nis tra ti va, tam bém. ”Ela é a
mais an ti qua da das ad mi nis tra ções bra si le i ras“, de fi -
ne o Re i tor.

Vi lhe na diz não ha ver ra zão para a for ma ção de
um fun do, com base nos re pas ses dos úl ti mos anos,
para fi nan ci ar as uni ver si da des fe de ra is. ”Se ria con-
ge lar o cus to/alu no e o sis te ma atu al de apo sen ta do -
ria, que é in jus to em re la ção aos de ma is tra ba lha do -
res“, ful mi na. Ele su ge re um mo de lo de au to no mia
que pre mie as me lho res ins ti tu i ções. Na sua opi nião,
quem atin gir um pa drão ide al de qua li da de e de sem -
pe nho de ve ria re ce ber mais re cur sos. Para ob ter e
man ter a au to no mia, as uni ver si da des se com pro me -
te ri am a cum prir me tas a cada ano. ”Au to no mia não é
para ga ran tir a ma nu ten ção de pri vi lé gi os“, ata ca o
Re i tor.

O Pro fes sor Cris to vam Bu ar que, ex-Go ver na dor 
do Dis tri to Fe de ral, dis cor da um pou co do tom das crí-
ti cas ao ge ren ci a men to das uni ver si da des fe de ra is.
”Não está sa tis fa tó rio, mas tam bém não está pior que
ou tras ins ti tu i ções“, afir ma. Mes mo as sim, acha que
”a ges tão des sas ins ti tu i ções deve ser pro fis si o na li za -
da ao má xi mo“. Cris to vam vê uma qua li da de lou vá vel
nas uni ver si da des fe de ra is: ”elas es tão me nos su je i -
tas à cor rup ção que os de ma is ór gãos man ti dos pelo
Go ver no Fe de ral“. 

Ele se con si de ra um de fen sor da au to no mia uni-
ver si tá ria nos mol des da ex pe riên cia pa u lis ta. ”O
Esta do diz quan tos re cur sos ele tem e as uni ver si da -
des o que po dem fa zer. Cada um faz o que quer. Se
qui ser gas tar mais com sa lá rio, gas ta mais com sa lá -
rio“, ra ci o ci na. Mas essa li ber da de para pa gar sa lá ri -
os não deve es tar atre la da à pro du ti vi da de, pois
”ame a ça o tra ba lho de lon go pra zo de quem se de di -
ca à pes qui sa ci en tí fi ca“, e não pode es tar tam bém
atre la da à iso no mia. ”Eu nun ca fui fa vo rá vel à iso no -
mia“, ex pli ca Cris to vam Bu ar que. O cri té rio cor re to,
se gun do ele, é a co mu ni da de aca dê mi ca de ci dir com
to tal trans pa rên cia.

Qu an to à ques tão dos ina ti vos, ele vê duas al-
ter na ti vas: pri me i ra, ex cluí-los da fo lha de pa ga men to
das ins ti tu i ções, para não pro vo car o en ges sa men to
(como já co me ça a ocor rer com as pa u lis tas); se gun -
da, ne go ci ar um per cen tu al ma i or de im pos tos para
de i xá-los sob o mes mo re gi me atu al.

Cris to vam pro põe ain da uma me di da ra di cal: as
uni ver si da des fe de ra is e todo o en si no su pe ri or po de -
ri am sair da al ça da do Mi nis té rio da Edu ca ção e pas-
sar para o Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia. ”O MEC
deve cu i dar ape nas da edu ca ção bá si ca. De fen do
essa mu dan ça des de 1989. Dis cu tia isso com o Darcy
Ri be i ro. Assim, o en si no su pe ri or não dis pu ta ria es pa -
ço, pri o ri da de e ver bas com a edu ca ção bá si ca“, jus ti -
fi ca.

O de ba te está lan ça do, Sr. Pre si den te e Srªs e
Srs. Se na do res. Entre tan to, dado o ní vel de des gas te
nas re la ções en tre o Mi nis té rio da Edu ca ção e o Sin-
di ca to Na ci o nal dos Do cen tes (Andes), é pro vá vel
que mais uma vez caia no gelo do es que ci men to. Não
há cli ma para dis cu tir au to no mia ago ra. Até que sur ja
uma nova cri se, uma nova gre ve. De i xar para ama-
nhã, no en tan to, po de rá ser tar de de ma is. 

É as sim no Bra sil. Mas, quem sabe, já que es ta -
mos no pe río do ele i to ral, o Bra sil apro ve i ta para de ba -
ter, com se ri e da de, a ques tão uni ver si tá ria. Quem
sabe, já que es ta mos no pe río do ele i to ral, não apro-
ve i tam os can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca
para co lo car com cla re za as suas pro pos tas a res pe i -
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to da au to no mia uni ver si tá ria em nos so País e pos-
sam sal var, so bre tu do, o en si no pú bli co gra tu i to de
ter ce i ro grau em nos so País.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, so bre tu -
do res sal tan do a im por tân cia des se tra ba lho re a li za -
do pelo jor na lis ta Gil mar Pi o la, que co le ci o nou opi-
niões de es pe ci a lis tas em uni ver si da de em nos so
País.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR. Pro nun -

cia o  se guin te  dis cur so.  Sem  re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go uma pre-
o cu pa ção à tri bu na por se tra tar de as sun to de ex tre -
ma im por tân cia para o País, o qual tive a hon ra de re-
la tar: a cri a ção do Ban co da Ter ra.

Lem bro-me bem de que quan do re la ta va tal pro-
je to – apre sen ta do pelo Go ver na dor de San ta Ca ta ri -
na, en tão Se na dor – os Par ti dos de Opo si ção, es pe ci -
al men te o PT, fi ze ram crí ti cas con tun den tes a res pe i -
to do Ban co da Ter ra ao di zer que ele es ta va sen do
cri a do ape nas para en co brir a fal ta de ação do Go ver -
no na re a li za ção da re for ma agrá ria.

Sr. Pre si den te, de fen di a cri a ção do Ban co da
Ter ra por que con fi ei que o pro gra ma fos se exe cu ta do
de for ma sé ria e, so bre tu do, que não hou ves se, por
par te do ór gão exe cu ti vo do Ban co da Ter ra, dis cri mi -
na ção para com qual quer Esta do da Fe de ra ção, e
que aten de ria aos cri té ri os so bre os qua is se ba se a -
ram os au to res – nos qua is me in cluo – do Ban co da
Ter ra.

O Ban co da Ter ra tem al guns cri té ri os e ob je ti -
vos cla ra men te de fi ni dos, qual seja, o de para pro mo -
ver a des con cen tra ção da ter ra no País, à qual, não
po de mos ne gar, exis te. De um lado, gran des la ti fún di -
os, e do ou tro, pe que nos mi ni fún di os. Alguns la ti fún di -
os, evi den te men te, con tri bu em para a con cen tra ção
de ren da no País, à não de mo cra ti za ção da ter ra; e
ou tros, os mi ni fún di os, in viá ve is, que tam bém con tri -
bu em para as es ta tís ti cas que co lo cam mais de 50 mi-
lhões de bra si le i ros aba i xo da li nha da mi sé ria. 

Sr. Pre si den te, quan do se cri ou o Ban co da Ter-
ra, o ob je ti vo era o de fi nan ci ar a aqui si ção de lo tes
por tra ba lha do res ru ra is ou agri cul to res que ti ves sem
ex pe riên cia mí ni ma de 5 anos no tra to com a ter ra.
Por tan to, esse fi nan ci a men to da ria opor tu ni da de
para os tra ba lha do res ru ra is com pra rem, efe ti va men -
te, o lote de ter ra, por que essa é a re for ma agrá ria que
de se ja mos: o su je i to, ao com prar a ter ra, irá va lo ri -
zá-la, não a aban do na rá e irá se de di car àque le lote

que ele com prou. Para tal, fo ram fi xa das con di ções
es pe ci a is para a com pra do lote: até 20 anos de pra zo
e até 3 anos de ca rên cia, com ju ros, de pen den do do
li mi te de cré di to pre ten di do, de 6% a 10% ao ano –
6% para cré di tos até R$15.000,00 – po den do ter um
re ba te de até 50% nes ses ju ros. Pois bem. Re cur sos
ba ra tos, bom pra zo e o cri té rio, no bre Se na dor Lú dio
Co e lho, per mi tia que os gran des la ti fún di os fos sem
di vi di dos para que hou ves se uma des con cen tra ção
de ter ras no País e que hou ves se a opor tu ni da de de
tra ba lha do res se tor na rem pro pri e tá ri os de ter ras,
com pran do e fi nan ci an do o seu lote de ter ra. E, de ou-
tro lado, pro por ci o nar a agre ga ção de pe que nos lo-
tes, que são in viá ve is, sa be mos. Não dá para ad mi tir
que um pro du tor se vi a bi li ze em dois ou três hec ta res, 
mes mo que seja uma re gião de ter ra fér til e de cli ma
bom. É mu i to di fí cil. A não ser que seja com uma ati vi -
da de in ten si va, tais como, pro du ção de hor ta li ças,
uma gran ja de aves, uma gran ja de su í nos. Fora dis so
fica di fí cil uma fa mí lia so bre vi ver de for ma dig na em
um lote de ter ras com uma área re du zi da. Esses eram
os ob je ti vos. 

No en tan to, Sr. Pre si den te, es tão ocor ren do al-
guns fa tos que me trou xe ram à tri bu na para di zer que,
des de já, vou apre sen tar um re que ri men to na Co mis -
são de Assun tos So ci a is con vo can do o Dr. Max Be-
zer ra, Co or de na dor dos re cur sos do Ban co da Ter ra,
para que S. Sª nos ex pli que, in clu si ve na pre sen ça de
Pre fe i tos do Pa ra ná e de ou tros que re cla mam da
pres são que têm so fri do das pes so as que pre ten dem
ter aces so ao Ban co da Ter ra para efe tu a rem a com-
pra de seu lote de ter ra e, no en tan to, fica só na con-
ver sa. 

Sr. Pre si den te, ba se a do em re la tó rio que te nho
em mão, gos ta ria de fa zer uma de nún cia, ten do em
vis ta con si de rar uma en ga na ção o que está acon te -
cen do. Aliás, es pe ro que o Dr. Max Be zer ra pos sa nos
ex pli car, quan do vier ao Se na do, e que a Co mis são
de Assun tos So ci a is apro ve o re que ri men to que apre-
sen ta rei. 

Ve jam V. Exªs: para o Ma ra nhão do Se na dor
Edi son Lo bão, nos re cur sos dis po ni bi li za dos cons tam 
R$19.367 mi lhões aten den do a 1.717 fa mí li as. Está
bom. É um bom co me ço para o Ban co da Ter ra. No
meu Esta do cons tam 1.446 fa mí li as e R$40 mi lhões.
É men ti ra, Sr. Pre si den te! Não é ver da de! Os da dos
di vul ga dos são fal sos, por que es sas fa mí li as es tão
aguar dan do que os re cur sos se jam co lo ca dos à sua
dis po si ção nas agên ci as a fim de que elas pos sam
cap tá-lo e pa gar o lote de ter ra ad qui ri do. To dos sa-
bem que quem ven de um lote de ter ra quer re ce ber. É
cla ro que se aque le que o com prou não pa gar o ne gó -
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cio será can ce la do. E mu i tos se en con tram nes sa si-
tu a ção, tan to os que ven de ram quan to os que com-
pra ram. Frus tra-se, por tan to, o so nho de tra ba lha do -
res e suas res pec ti vas fa mí li as. Ape nas no Pa ra ná to-
ta li zam mais de mil fa mí li as; ima gi nem por este Bra sil
afo ra! – ain da não con se gui so mar os da dos, pois os
re ce bi re cen te men te.

Sr. Pre si den te, tra ta-se de um pro ble ma em que
es tão sen do con ta bi li za dos os nú me ros sem que a
ação te nha sido com ple ta da, já que não hou ve a com-
pra do lote de ter ra, não hou ve o fi nan ci a men to. Hou-
ve, sim, a apro va ção do pro je to. 

Sr. Pre si den te, cer to fe i ta, uma fa mí lia es te ve no
Ban co da Ter ra so li ci tan do re cur sos. Apre sen tou um
pro je to, o qual foi apro va do e, em Bra sí lia, a Co or de -
na ção do Pro gra ma do Ban co da Ter ra di vul gou da-
dos di zen do que já ha via as sen ta do, no Pa ra ná, 1.440
fa mí li as. O que não é ver da de.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de vi si tar uma fa mí lia
se quer que hou ves se sido as sen ta da com fi nan ci a -
men to pro por ci o na do pelo Ban co da Ter ra e não con-
si go! Essa en ga na ção pre ci sa ser de nun ci a da e ex pli -
ca da! Não é pos sí vel que pes so as hu mil des es te jam
sen do en ga na das! Esse é um dos pro je tos mais ma-
ra vi lho sos do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so.
Hoje per ten ço a um Par ti do de Opo si ção, mas, à épo-
ca, fui Re la tor da ma té ria. Aliás, ma té ria mu i to im por -
tan te para con ti nu ar sen do tra ta da com essa ir res -
pon sa bi li da de. Esse as sun to é ex tre ma men te im por -
tan te para re sol ver mos pro ble mas so ci a is do Bra sil.
Qu an do se fala que pre ci sa mos ge rar em pre go e ren-
da, es ta mos fa lan do do Ban co da Ter ra, que foi cri a do
com esse ob je ti vo – ren da e em pre go –, para dar a
opor tu ni da de de tra ba lho em seu pró prio lote de ter ra
e para fi nan ci ar a me lho ria da pro pri e da de como a
ele tri fi ca ção ru ral, o es tá bu lo, a casa, etc.

É um pro gra ma ma ra vi lho so, Sr. Pre si den te, que
não pode con ti nu ar sen do tra ta do com esse des ca so
e ir res pon sa bi li da de. Por isso, apre sen ta rei um re que -
ri men to na Co mis são de Assun tos So ci a is por que
que ro as ex pli ca ções, às qua is não se rão da das ape-
nas a um Se na dor do Pa ra ná mas aos Se na do res do
Bra sil, que es tão en con tran do o mes mo pro ble ma em
seus Esta dos.

Vejo, nes te mo men to, a en tra da do Lí der do Go-
ver no em Ple ná rio, Se na dor Artur da Tá vo la, e gos ta -
ria de aler tá-lo que aqui es tou con tri bu in do com o Go-
ver no que V. Exª li de ra no Se na do Fe de ral, por que o
Ban co da Ter ra – re pi to – é um dos me lho res pro gra -
mas do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so – e
olha que sou da Opo si ção! É um pro gra ma in te li gen te 
que po de ria re sol ver o pro ble ma de mi lha res de fa mí -

li as no Bra sil. No en tan to, o que está acon te cen do é a
dis tor ção dos ob je ti vos. Co nhe ço ca sos em vá ri os
Esta dos em que a pro pri e da de ape nas está mu dan do 
de dono – e não é esse o ob je ti vo. O ob je ti vo é a des-
con cen tra ção das ter ras de gran des pro pri e da des, de
la ti fún di os, que se ri am ad qui ri das por as so ci a ções ou
con do mí ni os de fa mí li as, com fi nan ci a men to do Ban-
co da Ter ra; de ou tro lado, a agre ga ção de três ou
qua tro pe que nos mi ni fún di os que não se vi a bi li zam,
para com por uma pro pri e da de pe que na que se ria fi-
nan ci a da pelo Ban co da Ter ra, a fim de que uma fa mí -
lia fos se as sen ta da. 

Isso foi dis tor ci do. Pego, por exem plo, um dado
de San ta Ca ta ri na: 3.540 fa mí li as. Pri me i ro, Se na dor
Artur da Tá vo la, não é ver da de. O que está acon te -
cen do é que, quan do uma fa mí lia vai ao ban co e tem
o pro je to apro va do, é tida como as sen ta da, e o que
está fal tan do é a dis po ni bi li da de do di nhe i ro para que
haja o pa ga men to da que la ter ra com pra da, a fim de
que a fa mí lia tome pos se, vá mo rar nela e co me ce a
pro du zir. Então, o fato não está ocor ren do, mas a in-
ten ção. Nes se caso, des mo ra li za-se um pro gra ma de
Go ver no que po de ria ser o gran de ins tru men to de dis-
tri bu i ção de ter ras em nos so País, em fun ção des se
des cu i do. 

Estou fa zen do esse aler ta não como uma crí ti -
ca, por que o que de se jo é con tri bu ir no sen ti do de que
esse pro gra ma seja ajus ta do e que os cri té ri os se jam
se gui dos, para que ele pos sa cum prir suas fi na li da -
des.

Então, o que está acon te cen do em San ta Ca ta -
ri na é a tro ca pura e sim ples: uma pe que na pro pri e da -
de de 15 hec ta res sai de um pe que no pro pri e tá rio e é
ven di da para ou tro, fi nan ci a da pelo Ban co da Ter ra, o
que está er ra do.

O Ban co da Ter ra não foi cri a do para isso, mas
para que gran des pro pri e da des se jam di vi di das e
para que mi ni fún di os im pro du ti vos pos sam ser agre-
ga dos. Fui o Re la tor, es tu dei mu i to essa ma té ria e es-
tou até in dig na do com o fato de esse pro gra ma es tar
sen do uti li za do des sa for ma, sem os cri té ri os que en-
se ja ram sua cri a ção.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Ouço
V. Exª, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Osmar Dias, meu apar te é para apo i ar esse re-
que ri men to e cum pri men tar V. Exª. Na ver da de, anda
no va re jo essa con ver sa que V. Exª re la ta, in clu si ve no
meu Esta do, San ta Ca ta ri na. Será pro vi den ci al, sem
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dú vi da, esse re que ri men to, para ve ri fi car mos se o
Ban co da Ter ra está aten den do às ver da de i ras fi na li -
da des para as qua is foi cri a do. Te nho uma cu ri o si da -
de imen sa, aliás, mu i tas pes so as do meu Esta do e
tal vez do Bra sil. Não po de mos es pe rar para ver, mas
esse re que ri men to de V. Exª está vin do em boa hora.
Espe ra mos que as in for ma ções che guem a tem po,
para cor ri gir mos, com isso, as dis tor ções e tra zer mos
às cla ras o que vem ocor ren do com fre qüên cia, prin-
ci pal men te no meu Esta do. Qu e ro cum pri men tá-lo
pela pre o cu pa ção que de mons tra e pela au to ri da de
que tem para as sim agir, já que foi o Re la tor da ma té -
ria. Aliás, V. Exª, que foi Se cre tá rio dos ne gó ci os da
agri cul tu ra do gran de Esta do do Pa ra ná em dois go-
ver nos e co nhe ce a ques tão de per to, é um dos gran-
des vi gi lan tes para que não se dis tor çam as ver da de i -
ras fi na li da des para as qua is o Ban co da Ter ra foi cri a -
do. V. Exª está fa lan do em nome do Bra sil nes te mo-
men to e tam bém por nós, ca ta ri nen ses.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Obri-
ga do, Se na dor Ca sil do Mal da ner. V. Exª tam bém fala
com au to ri da de, por que re pre sen ta um Esta do onde
a pe que na pro pri e da de é a ca rac te rís ti ca fun diá ria. E
te mos que pre ser var essa ca rac te rís ti ca. Te mos que
pre ser var a pe que na pro pri e da de, a agri cul tu ra fa mi li -
ar em nos so País, por que o dia em que ela for di zi ma -
da, ha ve rá um caos so ci al nes te País in con tro lá vel e
ir re ver sí vel. Mas não é esse o ca mi nho que o Ban co
da Ter ra deve se guir. Ao per mi tir a tro ca, pura e sim-
ples, da pro pri e da de de uma mão para ou tra, não se
está fa zen do a des con cen tra ção das ter ras, nem
agre gan do mi ni fún di os im pro du ti vos, mas sim ples -
men te man ten do a co i sa como está e trans for man do
o Ban co da Ter ra num bal cão de ne gó ci os. Não é
esse o ob je ti vo, Se na dor Artur da Tá vo la. Por isso,
faço um ape lo a V. Exª, como Lí der de Go ver no. 

Eu gos ta ria de dar como in for ma ção uma no tí cia 
que re ce bi ago ra: ”Ban co da Ter ra des ti na mais
R$96,8 mi lhões para qua tor ze Esta dos“. A ou tra de-
nún cia que faço é a dis cri mi na ção que o Esta do do
Pa ra ná está re ce ben do. 

O Se cre tá rio da Agri cul tu ra do Pa ra ná do atu al
Go ver no, a quem faço opo si ção, es te ve aqui, bri gan -
do pe los re cur sos; o Se cre tá rio Deni Schwartz, que é
do par ti do de V. Exª, não con se guiu nada. Esti ve ram
aqui o Pre si den te da Asso ci a ção dos Mu ni cí pi os do
Pa ra ná e o Pre fe i to Ju a rez, acom pa nha do do Pre fe i to
Same Saab – am bos re a li zam pro gra mas de re for ma
agrá ria mu ni ci pa is, no âm bi to dos seus Mu ni cí pi os –,
e nada con se gui ram. Estou di zen do isso, por que te-
nho os da dos. Tra ta-se de uma dis cri mi na ção ao Pa-

ra ná ina ce i tá vel, e es tou aqui para pro tes tar e exi gir
pro vi dên ci as.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Se-
na dor Osmar Dias, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Con-
ce do um apar te, com mu i ta hon ra, ao Se na dor Artur
da Tá vo la.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Se-
na dor Osmar Dias, eu acom pa nha va do ga bi ne te e
de po is aqui, pes so al men te, o dis cur so de V. Exª,
como sem pre sé rio e las tre a do numa po si ção de ide-
a lis mo que ca rac te ri za a pre sen ça de V. Exª nes ta
Casa há mu i tos anos. O apar te, já que V. Exª me cha-
mou à co la ção, é ex clu si va men te para di zer-lhe que
vou en ca mi nhar seu dis cur so às au to ri da des do Mi-
nis té rio da Re for ma Agrá ria e co lo car o en dos so a
que V. Exª de an te mão deva ser ou vi do em qual quer
ma té ria que alu da, por que V. Exª ja ma is su biu a essa
tri bu na para alu dir a ma té ri as para as qua is não es ta -
va pre pa ra do ou que não ti ves sem me re ci do sua aná-
li se mi nu ci o sa. Vou en ca mi nhar o dis cur so de V. Exª
às au to ri da des e so li ci tar ou uma res pos ta ou, nos
pon tos em que hou ver con cor dân cia – até acre di to
que haja –, o aten di men to pron to. V. Exª tem toda a ra-
zão, quan do de se ja que o Ban co da Ter ra não trans-
for me, va mos di zer as sim com uma pa la vra um pou co 
for te, os ex clu í dos de hoje nos bur gue ses de ama nhã. 
Isso acon te ceu de ve ras, quan do se fi ze ram os fi nan -
ci a men tos no pas sa do para o Ban co da Ha bi ta ção.
Aqui lo que é ad qui ri do pelo es for ço do Po der Pú bli co
se trans for ma ime di a ta men te num bem e en tra numa
re la ção de mer ca do que de i xa de jus ti fi car as ra zões
pe las qua is o in ves ti men to se deu. Ou seja, é como se
fos se uma in va são do pro ces so ca pi ta lis ta den tro de
seg men tos que ob ti ve ram a pos si bi li da de de vir à
tona e não de se trans for ma rem eles em es pe cu la do -
res. É cla ro que es tou usan do pa la vras pos si vel men te 
exa ge ra das, mas é o que ocor re na prá ti ca: uma ten-
dên cia do sis te ma de cha mar para si qual quer for ma
de pro pri e da de. Por tan to, o aler ta de V. Exª tem um
fun da men to dou tri ná rio de alta re le vân cia e, por isso
mes mo, tem que ser le va do em con si de ra ção, ra zão
pela qual vou per mi tir-me en ca mi nhar o dis cur so de
V. Exª, com aden do de mi nha par te, so li ci tan do ou
uma res pos ta pes so al a V. Exª ou pro vi dên ci as, no
caso de con cor dân cia nos pon tos apre sen ta dos. Mu i -
to obri ga do, Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Agra-
de ço-lhe, Se na dor Artur da Tá vo la. Com a in te li gên -
cia que lhe é pe cu li ar, V. Exª per ce beu bem qual é mi-
nha in ten ção.
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O Go ver no, li de ra do por V. Exª nes ta Casa, tem
dois pro gra mas que de vem ser tra ta dos com mu i to
ca ri nho, prin ci pal men te nes te mo men to em que se
dis cu tem as de si gual da des so ci a is, o gran de de sa fio
que to dos nós te mos de en fren tar. Um é o Pro naf, ir-
mão do pro gra ma Ban co da Ter ra, uma das mais in te -
li gen tes e im por tan tes ini ci a ti vas do Go ver no que tem
cor res pon di do, pelo me nos, para cer ca de 20% dos
pe que nos agri cul to res fa mi li a res do Bra sil, a sua pró-
pria so bre vi vên cia na ter ra; esse tem que ser tra ta do
com mu i to ca ri nho. E o Ban co da Ter ra tem que ser
um ins tru men to do Go ver no, para dar uma res pos ta
aos an se i os po pu la res, até à agres são que fez o pró-
prio MST, mos tran do que tem um ins tru men to ca paz
de re sol ver boa par te dos pro ble mas de con cen tra ção 
de ter ras. Mas ele pre ci sa tra ba lhar den tro dos cri té ri -
os que en se ja ram sua cri a ção e es ta be le cer al gu mas
me tas para o fu tu ro, que de vem ser dis tri bu í das de
acor do com as ne ces si da des e as de man das dos
Esta dos. Não pode fi car aten den do a de man da de um
Esta do por que tem uma ques tão po lí ti ca ou al gu ma
ou tra pre fe rên cia; tem que ser de acor do com a de-
man da real dos Esta dos. Por isso, de fen do que o Pa-
ra ná pos sa ser lem bra do nes ta hora.

Agra de ço a in ter ven ção de V. Exª. Vou fa zer o
re que ri men to. E – é cla ro -, se as res pos tas fo rem
con vin cen tes, a re a li za ção da au diên cia pú bli ca po-
de rá ser dis pen sa da.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury, por 20 mi nu -
tos.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pro nun cia
o   se guin te   dis cur so.   Sem   re vi são  do   ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta opor tu ni -
da de, an tes de ini ci ar a mi nha alo cu ção, que ro sa u dar 
o povo pa les ti no por meio das li de ran ças de Bra sí lia,
prin ci pal men te, que acom pa nham este pro nun ci a -
men to.

Nos úl ti mos dias te mos as sis ti dos, im po ten tes,
a um ver da de i ro mas sa cre ao povo pa les ti no pe las
tro pas de ocu pa ção is ra e len ses, sob o co man do do
ge ne ral be li cis ta Ari el Sha ron, com o apo io ex plí ci to
dos Esta dos Uni dos.

Essa po lí ti ca agres si va do go ver no is ra e len se
só tem pro vo ca do mais mor tes, sob a des cul pa de es-
tar re ta li an do ata ques ter ro ris tas. Já per de mos a con-
ta das ví ti mas dos ata ques is ra e len ses aos ter ri tó ri os
pa les ti nos ocu pa dos. São con ta dos aos mi lha res: mu-
lhe res, cri an ças e ido sos mor tos só por que co me te -

ram o cri me de te rem nas ci do pa les ti nos e es ta rem lu-
tan do por uma ter ra que lhes per ten ce. 

Qu e ro aqui, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, con de nar ve e men te men te essa po lí ti ca be li cis ta
is ra e len se, que só ten de a re cru des cer o con fli to.
Essas ocu pa ções em mas sa pro mo vi das por Isra el
em nada con tri bu em para a paz na re gião. Ao con trá -
rio, ao mas sa crar o povo pa les ti no está es pa lhan do
mais ódio e vi o lên cia nos co ra ções dos opri mi dos. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esta
Casa não pode as sis tir, im pas sí vel, a essa es ca la da
de vi o lên cia. Ontem, tan ques is ra e len ses in va di ram a
ci da de san ta de Be lém, onde nas ceu Je sus Cris to.
Ve jam V. Exªs que nem mes mo os lu ga res san tos são
res pe i ta dos pe las tro pas de ocu pa ção. Aliás, o go ver -
no is ra e len se não tem res pe i ta do nada. Para ele nada
sig ni fi ca a vida hu ma na. Um exem plo cla ro des sa ar-
ro gân cia pode ser me di do no cer co ao lí der pa les ti no
Yas ser Ara fat, con fi na do a uma sala sem luz, sem
água e sem co mi da. Um ato de ex tre ma hu mi lha ção,
sem pre ce den tes, ao lí der de um povo.

Tan ques e sol da dos de Isra el avan çam so bre os
ter ri tó ri os pa les ti nos, des tru in do re des de for ne ci -
men to de água e de ener gia, com o ob je ti vo cla ro de
es ma gar li de ran ças como Yas ser Ara fat e por fim à in-
fra-es tru tu ra do que po de ria vir a ser um es ta do in de -
pen den te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, acom pa -
nhei re cen te men te um pro nun ci a men to de um em ba i -
xa dor da Pa les ti na no Bra sil, Dr. Mus sa Omer Odeh.
Com o sen ti men to bas tan te aflo ra do, co mu ni ca va ao
Gru po Tor tu ra Nun ca Mais ex pres são do Pre si den te
Yas ser Ara fat – o pro nun ci a men to que le rei a se guir
faz par te do dis cur so do Pre si den te Yas ser Ara fat
para a Co mis são de Di re i tos Hu ma nos em Ge ne bra,
em me a dos do mês de mar ço:

Eu me di ri jo a vo cês hoje com o co ra -
ção pe sa do. Car re go co mi go a dor de uma
na ção pri si o ne i ra, de um povo pri va do dos
di re i tos mais bá si cos e li ber da des fun da -
men ta is e rou ba do da de sam pa ra da do di re -
i to in ter na ci o nal, in di vi du al men te e co le ti va -
men te.

Pe re cen do sob a úl ti ma ocu pa ção mi li -
tar re ma nes cen te da his tó ria, o povo pa les ti -
no é ata ca do, bom bar de a do, me tra lha do,
as sas si na do e ater ro ri za do de to das as ma-
ne i ras pos sí ve is. Nos sas ter ras, nos sos la-
res, nos sas plan ta ções, nos sas ár vo res,
nos sa in fra-es tru tu ra, nos sa eco no mia e a
pró pria es sên cia de nos sas vi das, tudo se
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tor nou alvo dos per sis ten tes ata ques do
exér ci to is ra e len se. Essa vi o lên cia de sen fre -
a da, de li be ra da men te de sen ca de a da so bre
uma na ção já apri si o na da e si ti a da, ex ce de
to das as for mas de me di das pu ni ti vas co le ti -
vas e en tra no âm bi to da in fli ção de dor pre-
me di ta da: uma bru ta ex pres são de uma po-
lí ti ca cru el e imo ral e um ins tru men to ati vo
de co er ção.

Em suma, se nho ras e se nho res, es ta -
mos sen do sis te ma ti ca men te vi o la dos no
cen tro de nos sa exis tên cia [con ti nua Yas ser 
Ara fat] nos sas vi das e dig ni da de como se-
res hu ma nos, nos sos la res como abri gos,
nos so dia-a-dia como so bre vi vên cia, nos-
sos ser vi ços de sa ú de e edu ca ção como
di re i tos bá si cos, nos sa li ber da de de ir e vir
como re qui si to fun da men tal de vida e nos-
sa iden ti da de na ci o nal como ex pres são do
nos so di re i to de au to de ter mi na ção. Nos so
es pa ço hu ma no foi in va di do e re ne ga do,
com pri mi do ao ta ma nho de uma bala de
alta ve lo ci da de ou uma bom ba de um tan-
que, ou um he li cóp te ro apa che e a tra je tó -
ria de uma F-16 que che gam aos nos sos
quar tos, es co las, ruas, jar dins e qual quer
ou tro am bi en te onde a frá gil car ne hu ma na
bus que re fú gio.

Re du zi dos ao ní vel de es ta tís ti cas abs-
tra tas, os pa les ti nos fo ram sis te ma ti ca men te 
de su ma ni za dos, suas vi das des va lo ri za das.
As mais de 2.300 ví ti mas as sas si na das (das
qua is 836 eram cri an ças) des de 28 de se-
tem bro de 2000, são to das in di ví du os com
iden ti da des, es pe ran ças, so nhos e en tes
que ri dos. Cada uma é úni ca e in subs ti tu í vel. 
Os mais de 43 mil fe ri dos, dos qua is me ta de 
são cri an ças, são quem te rão que car re gar
as ci ca tri zes e de fi ciên ci as para o res to de
suas vi das, e mu i to ne ces si tam dos cu i da -
dos, aten ções e re cur sos es pe ci a is que so-
bre car re ga rão fa mí li as e co mu ni da des por
ge ra ções fu tu ras. To das as mor tes vi o len tas
são trá gi cas, mas a cru el da de é mul ti pli ca da 
pe las mor tes des con si de ra das e des ne ces -
sá ri as da que les fe ri dos que fo ram ne ga dos
de aten ção mé di ca, a ma i o ria dos qua is
san grou até a mor te en quan to am bu lân ci as
e mé di cos ti ve ram aces so ne ga do ou fo ram
pro po si ta da men te ba le a dos e bom bar de a -
dos quan do ten ta vam for ne cer as sis tên cia
vi tal.

(...)
 Esta do que ale ga o com ba te ao ter ro -

ris mo, mas que, por sua vez, exer ce um ter-
ro ris mo e uma ma tan ça pre me di ta da, vi o la
to das as leis hu ma ni tá ri as e in ter na ci o na is.

É pre ci so que to dos ele vem suas vo-
zes con tra o co lo ni a lis mo de Isra el e sua po-
lí ti ca de ocu pa ção, a úl ti ma do gê ne ro no
mun do. ”Nos so povo ne ces si ta de ur gen te
pro te ção in ter na ci o nal“, afir ma va o Emba i -
xa dor da Pa les ti na no Bra sil, e é res pon sa -
bi li da de da co mu ni da de in ter na ci o nal exi gir
a re ti ra da ime di a ta das tro pas mi li ta res is ra -
e len ses dos ter ri tó ri os pa les ti nos ocu pa dos,
para que o povo pa les ti no pos sa fi nal men te
ter sua li ber da de e in de pen dên cia, com seu
Esta do es ta be le ci do, com a Sa gra da Je ru -
sa lém como sua ca pi tal, e con se guir a tão
al me ja da paz.

É hora de uma ação di re ta e ime di a ta,
uma vez que es ta mos vi ven ci an do, nos úl ti -
mos de zo i to me ses, uma cres cen te opres-
são e bru ta li da de que se move ine xo ra vel -
men te ao en con tro de um de sas tre cu jas
con se qüên ci as po de mos ape nas co me çar a
ima gi nar. Nes te mo men to cru ci al de so fri -
men to e de fir me re sis tên cia, te mos cer te za
de que o pior está para vir, mas tam bém es-
ta mos cer tos de que, com a aju da da so ci e -
da de ci vil in ter na ci o nal, a paz e a jus ti ça
pre va le ce rão.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Com mu-
i ta hon ra, con ce do o apar te ao ilus tre Se na dor Ma gui -
to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Lind berg Cury, gos ta ria de cum pri men tá-lo pela opor-
tu ni da de do seu pro nun ci a men to. Re al men te, o mun-
do está as sis tin do, es tar re ci do, a essa ver da de i ra car-
ni fi ci na no Ori en te Mé dio, pro vo ca da por Isra el con tra
os pa les ti nos e vice-ver sa. V. Exª tem ra zão: te mos de
exi gir a in ter me di a ção de or ga nis mos como a ONU,
de pa í ses como os Esta dos Uni dos, para que se re co -
nhe ça o di re i to de te rem os pa les ti nos o seu Esta do e
vi ve rem em paz. Enquan to isso não acon te cer, não
adi an ta, não ha ve rá paz no Ori en te Mé dio, em Isra el
ou na Pa les ti na. Enquan to não se cum pri rem as re so -
lu ções da ONU, en quan to não for cri a do o Esta do Pa-
les ti no, essa si tu a ção vai per du rar, o que não in te res -
sa a nin guém. Vi o lên cia só gera vi o lên cia. É pre ci so
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que todo o mun do re co nhe ça o di re i to dos pa les ti nos
de te rem a sua ter ra, o seu Esta do e vi ve rem em paz,
da mes ma for ma que os is ra e len ses, que já têm o seu
Esta do e que tam bém me re cem vi ver em paz. V. Exª
faz um pro nun ci a men to im por tan te. Vou abor dar esse
tema ain da na tar de de hoje. Ten ta rei tam bém fa zer
um pro nun ci a men to nes se sen ti do. Gos ta ria de cum-
pri men tar V. Exª e de as so ci ar-me ao seu ape lo para
que os or ga nis mos in ter na ci o na is, a ONU, e os pa í -
ses do mun do in te i ro vol tem a sua aten ção para a
bus ca da paz no Ori en te Mé dio. Mu i to obri ga do.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, te nho ape nas de agra de cer o bri lhan -
te apar te de V. Exª e gos ta ria de in cor po rá-lo ao meu
pro nun ci a men to.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V.Exª
me per mi te um apar te?

O  SR.  LINDBERG  CURY (PFL – DF) –  Ouço
V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy. 

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Pre-
za do Se na dor Lind berg Cury, V. Exª trans mi te hoje a
voz e o an se io de mu i tos bra si le i ros. Cer ta men te,
den tre os bra si le i ros, há des cen den tes de ára bes, pa-
les ti nos e ju de us, que es pe ram haja, o quan to an tes,
con di ções para a re a li za ção da paz no mun do, em es-
pe ci al no Ori en te Mé dio. V. Exª ex ter na a pre o cu pa -
ção de to dos nós di an te dos atos que vêm sen do co-
me ti dos con tra o povo pa les ti no. Se na dor Lind berg
Cury, logo mais eu pre ten dia ler uma nota do Par ti do
dos Tra ba lha do res com pro pó si to se me lhan te ao de
V. Exª. Se V. Exª per mi tir, pro ce de rei à le i tu ra ago ra,
até como um apar te, por que con si de ro que suas pa la -
vras es tão em co mu nhão com o es pí ri to des se re gis -
tro. É uma nota as si na da pelo Pre si den te José Dir ceu
e pelo De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te, Se cre tá rio de
Re la ções Inter na ci o na is do Par ti do.

O Par ti do dos Tra ba lha do res, con si de ran do que
o con fli to en tre o Esta do de Isra el e a Au to ri da de Na-
ci o nal Pa les ti na vem se agra van do a cada dia, con de -
na a po lí ti ca do Go ver no de Ari el Sha ron de ata ques
ao ter ri tó rio pa les ti no e à pes soa do Pre si den te Yas-
ser Ara fat.

Re i te ran do a pos tu ra de con de na ção a to dos os
atos de ter ro ris mo e de apo io às ne go ci a ções de paz,
o Par ti do dos Tra ba lha do res se ma ni fes ta pelo ime di -
a to ces sar fogo, com a re ti ra da das tro pas de Isra el de
to das as áre as sob con tro le da Au to ri da de Na ci o nal
Pa les ti na, res pe i tan do as fron te i ras an te ri o res à guer-
ra de 1967.

De plo ran do vi va men te os atos de vi o lên cia co-
me ti dos pelo exér ci to is ra e len se con tra a po pu la ção

ci vil pa les ti na e a im pren sa es tran ge i ra, bem como os
atos ter ro ris tas per pe tra dos con tra a po pu la ção ci vil
de Isra el, o PT apóia o pla no de paz da Liga Ára be
como base para a cons tru ção de uma paz du ra dou ra
que re to me as di re tri zes de fi ni das nos Acor dos de
Oslo.

De nun ci an do o iso la men to fí si co e di plo má ti co
de Yas ser Ara fat, o Par ti do dos Tra ba lha do res exi ge
sal va guar das para a vida e o di re i to de ir e vir do Pre-
si den te da Au to ri da de Na ci o nal Pa les ti na.

Por úl ti mo, exi gin do o cum pri men to ime di a to de
to das as Re so lu ções da ONU, o PT apóia a for ma ção
de uma for ça de in ter po si ção sob con tro le das Na-
ções Uni das para ser en vi a da à re gião do con fli to
como ga ran tia do ces sar fogo e do cum pri men to da
Re so lu ção de cri a ção do Esta do Pa les ti no.

Acre di te, Se na dor Lind berg Cury, que es sas pa-
la vras es tão de ple no acor do com o sen ti men to ex-
pres so por V. Exª, que pen so ser de todo o Se na do.
Ontem, com os Se na do res Pa u lo Har tung e Jef fer son
Pé res, apre sen ta mos um re que ri men to para que o
Mi nis tro Cel so La fer, na sua ex po si ção, ama nhã, aqui
no Se na do, ve nha fa lar não ape nas so bre a si tu a ção
pro ble má ti ca do aço, das ini ci a ti vas do go ver no nor-
te-ame ri ca no que pre ju di ca ram as ex por ta ções de
aço do Bra sil, mas que tam bém, di an te do agra va -
men to des ses fa tos no Ori en te Mé dio, pos sa ex pli -
car-nos qua is as ações do Go ver no bra si le i ro para a
pro mo ção das con di ções de paz no Ori en te Mé dio.
Então, que ro aqui ex pres sar a mi nha so li da ri e da de
tam bém ao pro nun ci a men to de V. Exª, que co mun ga
com o pon to de vis ta que o meu Par ti do está ex pon do
no dia de hoje.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, te nho ab so lu ta cer te za de que o po-
si ci o na men to de V. Exª e tam bém o de seu Par ti do
vêm en qua drar-se per fe i ta men te no teor de uma si tu a -
ção po lí ti ca que te mos hoje no mun do in te i ro. Po lí ti cas 
di ver gen tes, mas há una ni mi da de de pen sa men to. O
mun do in te i ro, hoje, quer aca bar com essa pres são.
Eu di ria que se tra ta de algo mais do que isso: tra ta-se 
de uma guer ra ins ti ga da pela for ça di ta do ra des se be-
li cis ta cha ma do Ari el Sha ron. Gos ta ria que essa nota
que V. Exª fez re per cu tir hoje no Se na do tam bém aca-
len tas se o co ra ção da que le povo so fre dor, por que o
nos so pen sa men to é unâ ni me, é úni co. 

E eu ter mi na ria, Se na dor Edu ar do Su plicy, fa-
zen do um pe di do mais ou me nos na mes ma di re ção
do pen sa men to de V. Exª e do Se na dor Ma gui to Vi le -
la, en de re ça do ao Pre si den te da Casa e aos Srs. Se-
na do res. Gos ta ria de pe dir que esta Casa en vi as se

03656 Qu in ta-fe i ra 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002314    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



cor res pon dên cia ofi ci al ao go ver no is ra e len se, co-
bran do o cum pri men to da Re so lu ção nº 1.402, do
Con se lho de Se gu ran ça da ONU – Orga ni za ção das
Na ções Uni das –, que exi ge ces sar-fogo por par te de
is ra e len ses e pa les ti nos e a re ti ra da das for ças is ra e -
len ses de Ra mal lah. Essa re ti ra da de ve ria ser ga ran -
ti da pe las for ças de paz da ONU para evi tar no vos
con fli tos. O go ver no is ra e len se não pode sim ples -
men te ig no rar uma de ter mi na ção da ONU, sob o ris co 
de des mo ra li za ção des sa en ti da de que tem lu ta do
pela paz mun di al.

É jus ta men te pelo es ta be le ci men to de uma paz
du ra dou ra, sem con fli tos de qual quer es pé cie, sem
ódio ou vin gan ça, pelo res pe i to à vida hu ma na, que
faço, hoje, no ple ná rio des ta Casa, este meu ape lo.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Lind berg Cury, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Com mu-
i ta hon ra, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Gos ta -
ria de so mar a mi nha pre o cu pa ção, Se na dor Lind berg 
Cury, à de V.Exª – pre o cu pa ção, aliás, que é de to dos
nós, bra si le i ros. É pre ci so que se en con tre um ca mi -
nho para a paz. Enten do que a cri a ção de um Esta do
Pa les ti no é uma gran de sa í da. Não vejo al ter na ti vas.
Va mos ten tar aju dar a al can çar essa so lu ção. Cum pri -
men to-o por ex ter nar essa pre o cu pa ção com o con fli -
to en tre Isra el e a Pa les ti na – pre o cu pa ção, que, re pi -
to, é de to dos os bra si le i ros.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Eu até
lem bra ria, com ple men tan do as pa la vras de V. Exª,
Se na dor Ca sil do Mal da ner, que hoje, no Bra sil, em
São Pa u lo, onde há uma gran de con cen tra ção ju da i -
ca e pa les ti na, há um con ví vio sa lu tar. 

Por que o mes mo não exis te em Isra el e na pró-
pria ter ra sa gra da da Pa les ti na?

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Per-
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Con ce do 
o apar te ao Se na dor Ge ral do Cân di do. 

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Se-
na dor Lind berg Cury, que ro me so li da ri zar com V. Exª
pelo seu pro nun ci a men to. Gos ta ria de di zer que nós,
do Par ti do dos Tra ba lha do res, es ta mos pre o cu pa dos
com o con fli to no Ori en te Mé dio. O nos so Lí der já leu
o ma ni fes to do PT, ini ci a ti va do Par ti do, exi gin do o fim
do con fli to com a re ti ra da das tro pas dos ter ri tó ri os
pa les ti nos. Gos ta ria ain da de in for mar a V. Exª que
on tem en ca mi nhei re que ri men to à Mesa Di re to ra
des ti na do à Co mis são de Re la ções Exte ri o res. Nes se 
re que ri men to, pro po nho um voto de cen su ra e re pú -

dio ao go ver no is ra e len se pela agres são con tra os
pa les ti nos, pela vi o lên cia que está sen do co me ti da
con tra o povo pa les ti no, in clu si ve por não cum prir re-
so lu ção da ONU. So mos so li dá ri os com a luta do povo
pa les ti no. A Câ ma ra dos De pu ta dos já in di cou uma
co mis são, com pos ta de três re pre sen tan tes, para vi-
si tar o lo cal do con fli to, a Pa les ti na. Qu e ro pro por que
o Se na do faça a mes ma co i sa: que se jam in di ca dos
pela Co mis são de Re la ções Exte ri o res três Se na do -
res para for mar uma co mis são mis ta que vá ve ri fi car
a área do con fli to, que vem se ar ras tan do há mu i to
tem po. Te mos nos em pe nha do para que seja co lo ca -
do fim ao con fli to san gren to que atin ge prin ci pal men -
te o povo pa les ti no, mas que tam bém fere o povo is-
ra e len se. O ca mi nho mais cer to é o da paz. Pa ra be ni -
zo V. Exª por seu pro nun ci a men to.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Mu i to
obri ga do pelo bri lhan te apar te de V.Exª, Se na dor Ge-
ral do Cân di do.

Eu acho que se ria im por tan te jun tar essa so li ci -
ta ção de V. Exª ao pe di do que fi ze mos ao Pre si den te
da Casa e de ma is Se na do res, co bran do cum pri men -
to da Re so lu ção nº 1.402, do Con se lho de Se gu ran ça
da ONU.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Sem Par ti do – RJ) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Con ce do 
o apar te a V. Exª, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, se o
Pre si den te per mi tir. 

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Sem Par ti do – RJ) –
Se rei bre ve. O Pre si den te há de ter be ne vo lên cia, por-
que o as sun to que o Se na dor Lind berg traz ao Se na -
do é de gran de im por tân cia. Qu e ro cum pri men tá-lo
por tra zer esse tema ao de ba te no Se na do, que pre ci -
sa de par ti ci par dele, por que essa é uma ques tão que
in te res sa o mun do todo, afe ta o mun do todo, gera
sen ti men tos no mun do todo. Nós não po de mos fi car à
mar gem des ses acon te ci men tos. Tra ta-se de uma
ques tão da ma i or im por tân cia. Está ha ven do uma
agres são que está ca u san do per ple xi da de e re vol ta
em todo o mun do. Qu e ro di zer a V. Exª que, na mi nha
opi nião, Isra el está per den do essa guer ra. Pen sa que
está ga nhan do por que, evi den te men te, tem ar ma -
men tos e for ças ar ma das in com pa ra vel men te mais
po de ro sas – aliás, os pa les ti nos não têm for ças ar ma -
das. O Sr. Ari el Sha ron, que é quem dita as re gras mi-
li ta res nes sa guer ra, acha que é vi to ri o so, mas Isra el
está per den do a guer ra de opi nião pú bli ca no mun do
in te i ro. Isra el está per den do a for ça mo ral. Isra el é um
Esta do cri a do pela for ça mo ral dos ju de us mas sa cra -
dos pelo na zis mo e está per den do essa for ça mo ral
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na me di da em que per pe tra essa ino mi ná vel agres-
são con tra o povo pa les ti no. É pre ci so que os ju de us
re fli tam. Eu acre di to que, den tro mes mo de Isra el, a
opi nião dos ju de us con tra esse tipo de agres são vai
au men tar e aca ba rá der ru ban do e po lí ti ca ofen si va do
Sr. Ari el Sha ron. Isso é con de ná vel e é con de na do no
mun do in te i ro. É pre ci so que a ONU res ta be le ça a sua
pre sen ça no mun do, fa zen do va ler as suas re so lu -
ções. To dos os pa í ses do mun do que es tão re pre sen -
ta dos na ONU, in clu si ve o Bra sil – par ti cu lar men te o
Bra sil – têm que dar for ça às re so lu ções da ONU e
exi gir o seu cum pri men to. Essas re so lu ções, afi nal,
re pre sen tam a opi nião pú bli ca e as for ças po lí ti cas de
todo o mun do. Cum pri men to V. Exª por ter le van ta do
esse pro ble ma. Te mos que dis cu ti-lo, sim, e to mar de-
li be ra ções a res pe i to de algo que está afe tan do e co-
mo ven do o mun do in te i ro.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Se na dor, 
por uma dis tra ção mi nha, qua se to lho a li ber da de dos
Srs. Se na do res de ou vir um pro nun ci a men to tão efi-
caz e tão au to ri za do como o de V.Exª, prin ci pal men te
quan do cita cor ren tes di ver gen tes no pró prio ter ri tó rio 
de Isra el. Na ver da de, Isra el pode es tar ga nhan do be-
li ca men te a guer ra, mas está per den do no con ce i to
mun di al de paz.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pela or-
dem, tem a pa la vra V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
va mos ter, como pri me i ro item da pa u ta, a dis cus são
e vo ta ção do Pro je to de Lei do Se na do de ini ci a ti va da
Se na do ra Be ne di ta da Sil va que dis põe so bre a Lín-
gua Bra si le i ra de Si na is. Em de cor rên cia dis so, cen te -
nas de pes so as, que re pre sen tam três mi lhões de
pes so as que têm de fi ciên cia, vi e ram ao Se na do e es-
tão que ren do as sis tir essa vo ta ção tão im por tan te. 

Tra ta-se de um mo men to mu i to es pe ci al. V. Exª
po de rá ob ser var que pro fes so res es tão trans mi tin do
o que está sen do dis cu ti do aqui, es tão tra du zin do
nos sos de ba tes para os es tu dan tes e pes so as que
es tão re a li zan do es ses es tu dos. Por isso, Sr. Pre si -
den te, gos ta ria de pe dir to le rân cia à Pre si dên cia: que
pos sam en trar ape nas mais qua ren ta cri an ças. Elas
po de ri am, in clu si ve, fi car de pé. Há o com pro mis so de
per ma ne cer em per fe i ta or dem. Elas que rem, ten do
vin do de lon ge, ape nas tes te mu nhar o de ba te, a dis-

cus são da ma té ria. Tra ta-se de algo ex cep ci o nal. Sei
que as ga le ri as es tão che i as, mas com um pou co de
to le rân cia, é pos sí vel re ce ber es sas cri an ças, que se
dis põem a fi car em pé du ran te a dis cus são do pro je to.
Cre io que o Se na do Fe de ral in te i ro es ta rá, as sim, ho-
me na ge an do aque les que, vin do de lon ge, de se jam
ob ter ma i o res opor tu ni da des para com pre en der o
que está sen do dito por aque les que não pos su em
qual quer de fi ciên cia. 

É o ape lo que faço, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia aten de ao ape lo de V. Exª e de cla ra que esta
Casa é sem pre to le ran te com os vi si tan tes, no ta da -
men te quan do se tra ta de jo vens que aqui vêm a fim
de co nhe cer o fun ci o na men to do Se na do Fe de ral.
Re co men do, to da via, aos agen tes de se gu ran ça da
Casa para que ze lem no sen ti do de que não haja ne-
nhum tu mul to, ne nhu ma di fi cul da de para as pró pri as
cri an ças e para os vi si tan tes.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Car los Be zer ra.

V. Exª dis põe de vin te mi nu tos.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje à tar de,
na ci da de de Ron do nó po lis, terá iní cio a 1ª Agris how
Cer ra do. É uma gran de ex po si ção de tec no lo gia, a
ma i or do Bra sil, que se re a li za em Mato Gros so, na ci-
da de de Ron do nó po lis. Mi lha res de pes so as de todo
o Bra sil para lá se di ri gem, para fa zer de mons tra ções
téc ni cas de seus pro du tos, e agri cul to res do Nor te, do
Sul, de São Pa u lo, tam bém es tão ali para apre ci ar os
pro du tos exi bi dos nes sa fe i ra agro pe cuá ria. Vá ri as
au to ri da des, in clu si ve o Mi nis tro da Agri cul tu ra, des-
lo ca ram-se para Ron do nó po lis para a aber tu ra des sa
fes ta. 

A re gião sul do Esta do de Mato Gros so é um
dos ma i o res e mais mo der nos pó los agrí co las do Bra-
sil, onde se faz agri cul tu ra de pon ta, com uma das
ma i o res pro du ti vi da des de soja, mi lho e al go dão, e
ago ra co me ça a se in dus tri a li zar; ali es tão sen do edi-
fi ca das vá ri as in dús tri as li ga das à agro pe cuá ria. 

De modo que é com enor me pra zer, Sr. Pre si -
den te, que eu co mu ni co à Casa e ao País esta gran de 
fes ta que está sen do re a li za da em Ron do nó po lis, no
Esta do de Mato Gros so. 

Era essa a nos sa co mu ni ca ção, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra. (Pa u sa.)
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Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da -
ner, pela or dem.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, no bres co le gas, em San ta
Ca ta ri na, meu Esta do, mais pre ci sa men te na ci da de
de Ca pin zal, a Per di gão cri ou o Ches ter, um tipo de
ave en tre o ga le to e o peru que é pro du zi do pela Sa-
dia. O Ches ter é cri a ção da bi o tec no lo gia e está sen-
do um su ces so ex tra or di ná rio não só no Bra sil como
no mun do, tan to é que se abri ram ca mi nhos para pa í -
ses do Ori en te e para ou tros tan tos lu ga res. Esses ca-
mi nhos co me ça ram lá em Ca pin zal, que fica no Vale
do Rio do Pe i xe, no meio-oes te ca ta ri nen se, e se abri-
ram para o mun do. E San ta Ca ta ri na já con sa grou o
Dia do Ches ter.

Como o su ces so do Ches ter pro pa gou-se pelo
mun do, es ta mos apre sen tan do uma pro pos ta que
cria o Dia Na ci o nal do Ches ter. Vale a pena, Sr. Pre si -
den te, em fun ção da mo ti va ção, da ge ra ção da pro du -
ção, da ge ra ção de em pre gos e de di vi sas para o Bra-
sil. É uma ino va ção cri a da no Bra sil para o mun do.
Aliás, os ou tros pa í ses es tão que ren do le var essa tec-
no lo gia de gran de va lor que nas ceu aqui.

Va mos re co nhe cer a im por tân cia des se em pre -
en di men to, des sa mar ca que é um ali men to que ser-
ve hoje não só ao Bra sil, mas que gera di vi sas e ali-
men ta pes so as do mun do in te i ro.

É a pro pos ta que apre sen to à Mesa nes te mo-
men to, Sr. Pre si den te e no bres co le gas.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da.

 O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço par te, há
mu i to tem po, da gran de le gião de ad mi ra do res do jor-
na lis ta e am bi en ta lis ta go i a no Was hing ton No va es.

Um ar ti go de sua au to ria pu bli ca do em O Esta-
do de S.Pa u lo no dia 22 úl ti mo, re pro du zi do em vá ri -
os jor na is do País, jus ti fi ca mais uma vez o pres tí gio
in te lec tu al e mo ral de que No va es des fru ta jun to à
opi nião pú bli ca bra si le i ra. Sob o tí tu lo ”Pa la vras de or-
dem da su ces são“, ele ex plo ra ques ti o na men tos, in-
cer te zas e an si e da des que an gus ti am o dia-a-dia dos
ci da dãos e que, na hora cer ta, ori en ta rão a bus ca pe-
los me lho res can di da tos na ele i ção des te ano.

Se, no ple i to de 1989, o es ta do de es pí ri to do
ele i to ra do tra du ziu-se no vo cá bu lo ”ma ra já“; se, em
1994, a pa la vra de or dem foi ”real“; e se, em 1998, as
ex pec ta ti vas da ci da da nia se re su mi ram em ”es ta bi li -
da de“, No va es re co nhe ce que, ago ra, está di fí cil dis-

cer nir a idéia for ça que sin te ti za rá a op ção po pu lar em
ou tu bro.

Se, como an te ci pam vá ri os ana lis tas, a es co lha
re ca ir so bre a pa la vra ”se gu ran ça“, con cor do com o
ar ti cu lis ta que ca be rá aos as pi ran tes à Pre si dên cia
da Re pú bli ca, aos go ver nos es ta du a is, ao Se na do, à
Câ ma ra e às as sem bléi as le gis la ti vas dis cu ti-la na
pers pec ti va mais am pla pos sí vel.

Com efe i to, Sr. Pre si den te, o medo do as sal to,
do se qües tro, das dro gas, do es tu pro, do as sas si na to
que as pes so as de bem sen tem ao sair à rua ou mes-
mo den tro dos seus pró pri os la res faz par te de um
elen co ma i or de in se gu ran ças sen ti das pelo po bre,
pelo tra ba lha dor, pela clas se mé dia, pelo mi cro ou pe-
que no em pre sá rio, pelo pro du tor ru ral, pelo pai ou
mãe de fa mí lia. É a in se gu ran ça de quem luta para
ga nhar o pão de seus fi lhos di an te do en co lhi men to
das opor tu ni da des de em pre go e do des man te la men -
to do pou co que res ta em ter mos de di re i tos tra ba lhis -
tas e pre vi den ciá ri os. É a in se gu ran ça do jo vem e de
sua fa mí lia di an te de uma edu ca ção que pa re ce pou-
co ca paz de aju dar os es tu dan tes a se in se ri rem pro-
ve i to sa men te no mer ca do de tra ba lho cada vez mais
com pe ti ti vo. É a in se gu ran ça do ido so di an te da enor-
me di fi cul da de para se as se gu rar de uma ren da dig na 
nos seus úl ti mos anos de vida. É a in se gu ran ça ge ral
di an te do agra va men to de de vas ta do ras epi de mi as,
como a den gue. É a in se gu ran ça das po pu la ções ru-
ra is e ur ba nas di an te da fal ta de pro vi dên ci as para mi-
no rar e pre ve nir ca tás tro fes am bi en ta is, como a seca,
o as so re a men to de rios e la gos, a po lu i ção dos ma-
res, a con ta mi na ção do ma i or pa tri mô nio na tu ral e so-
ci al que é a água.

Ao que tudo in di ca, o pivô uni fi ca dor de to das as
pro pos tas po lí ti cas vol ta das à so lu ção des sas ques-
tões será um pro gra ma na ci o nal de mul ti pli ca ção de
em pre go e ren da que res ga te da mi sé ria as de ze nas
de mi lhões de con ci da dãos nos sos que so bre vi vem
com me nos de R$80,00 por mês; que de vol va a dig ni -
da de do tra ba lho às mul ti dões que se ar ras tam pe las
ruas des te País à pro cu ra de uma co lo ca ção; que re-
no ve a au to con fi an ça da clas se mé dia, hoje es ma ga -
da sob o peso dos im pos tos, das men sa li da des es co -
la res, das con tas de te le fo ne e ener gia vi o len ta men te
ma jo ra das; que, en fim, dê um bas ta à per ver sa ten-
dên cia de po la ri za ção en tre uma mi no ria cada vez
mais rica e uma ma i o ria cada vez mais po bre, que é o
cal do de cul tu ra do res sen ti men to, do ódio e da vi o -
lên cia.

Faço ques tão de re pro du zir a pas sa gem em que
Was hing ton No va es re fe re-se a es tu do de um res pe i -
ta do la ti no-ame ri ca nis ta dos Esta dos Uni dos, Ja mes
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Pe tras, que com pa rou da dos so bre a vi o lên cia e o de-
sem pre go ju ve nil em cin co pa í ses, che gan do à con-
clu são de que, en quan to os pais e avós dos jo vens de
hoje ”ti nham só li dos vín cu los com as em pre sas e os
sin di ca tos“ – um cla ro in di ca dor de in te gra ção e es ta -
bi li da de so ci a is –, seus fi lhos e ne tos, ví ti mas da fle xi -
bi li za ção dos vín cu los tra ba lhis tas, do ”de sa ba men to
da rede de pro te ção so ci al, não po dem sair da casa
pa ter na nem for mar fa mí li as es tá ve is. A au to ri da de
pa ter na se es vai. A pos si bi li da de ma i or de ocu pa ção
está em ser vi ços pre cá ri os de ba i xa re mu ne ra ção.
Cres ce, em to dos os pa í ses onde isso acon te ce, a
ten ta ção da ile ga li da de“.

”Tal vez o exem plo mais dra má ti co“ – con ti nuo ci-
tan do No va es – ”es te ja na Argen ti na, que teve du ran -
te mais de um sé cu lo a clas se mé dia mais am pla,
prós pe ra e es tá vel da Amé ri ca La ti na, e que ago ra se
sen te es ma ga da, no mo men to em que, com a des va -
lo ri za ção cam bi al, a ren da mé dia anu al cai de
US$8.950 para US$3.197, do pri me i ro para o sex to
lu gar no con ti nen te“.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no Bra sil
de hoje, es sas ter rí ve is re a li da des se tra du zem em
uma taxa ge ral de de sem pre go de 6,7% (19,1% em
São Pa u lo, ca pi tal in dus tri al do País), a qual não dá
mos tras de re cu ar, e em uma que da no ren di men to
mé dio do tra ba lha dor pelo 13º mês con se cu ti vo.

Ou vi da pela Fo lha de S.Pa u lo de 28 de mar ço,
a eco no mis ta Ze i na La tif, da Fir ma Ten dên ci as Con-
sul to ria Inte gra da, ex pli ca que a ren da do tra ba lha dor
re cu ou 5,3% em fe ve re i ro úl ti mo em re la ção ao mes-
mo pe río do do ano pas sa do, uma que da ”mu i to for te,
pois to dos os cor tes de cus to das em pre sas fo ram fe i -
tos via re du ção da re mu ne ra ção do em pre ga do, ou
re du zin do ho ras ex tras ou de mi tin do e con tra tan do
em se gui da com um sa lá rio me nor. Por isso vai de mo -
rar mu i to para que a ren da vol te a cres cer“, con clui a
eco no mis ta.

Em re su mo, Sr. Pre si den te, a seis me ses das
ele i ções, com uma Copa do Mun do no meio do ca mi -
nho, ain da não é pos sí vel pre ver quem será o pró xi mo 
Pre si den te da Re pú bli ca, mas des de já está co lo ca da 
na mesa a es pi nho sa agen da que de sa fi a rá a cri a ti vi -
da de e a ca pa ci da de de per su a são dos can di da tos ao
Pa lá cio do Pla nal to. Ca be rá ao povo bra si le i ro dar a
úl ti ma pa la vra.

Era o que eu ti nha a co mu ni car, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o Se na dor La u ro Cam pos.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF.Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, pro me ti a mim
mes mo que na pri me i ra vez em que ocu pas se esta tri-
bu na eu me re fe ri ria ao nos so emi nen te co le ga Se na -
dor Jo sap hat Ma ri nho, que, para sur pre sa e amar gu ra 
de to dos nós, fa le ceu re cen te men te. Nós, que ti ve -
mos o pri vi lé gio de acom pa nhá-lo nes ta Casa du ran te 
todo o exer cí cio do seu man da to, fo mos com o tem po
per mi tin do que cres ces se a nos sa ad mi ra ção, o nos-
so res pe i to, o nos so en can ta men to por um ser hu ma -
no re al men te pri vi le gi a do. Foi para mim uma gran de
sur pre sa o fa le ci men to des se gran de ho mem. O tem-
po pas sa va e pa re cia res pe i tar a fi gu ra e a pes soa do
Se na dor Jo sap hat Ma ri nho, que per ma ne cia in to ca do 
pelo tem po, jo vem, for te e lú ci do. De re pen te, um ede-
ma pul mo nar agu do ce i fou a vida de Jo sap hat e en-
cer rou seu tra ba lho sem pre pro fí cuo para a so ci e da -
de bra si le i ra.

Eu não sa bia que o pro fes sor emé ri to Jo sap hat
Ma ri nho ti nha ini ci a do sua ca mi nha da po lí ti ca no Par-
ti do So ci a lis ta. Tal vez eu sus pe i tas se dis so em vir tu -
de de suas po si ções to ma das com de no do e des te -
mor nes ta Casa sem pre pre o cu pa do com sua tra je tó -
ria na de fe sa dos mais hu mil des, dos tra ba lha do res,
dos po bres, dos mar gi na li za dos, que o ne o li be ra lis mo 
faz cres cer nes te País. Jo sap hat Ma ri nho sem pre es-
te ve ao lado do bem, sem pre pre o cu pa do com a jus ti -
ça so ci al e com as for mu la ções ju rí di cas para que não
cons ti tu ís sem uma for ma de jus ti fi ca ti va da in jus ti ça,
de cons ti tu ci o na li za ção e le ga li za ção do cri me, como
é fre qüen te pre sen ci ar mos no bojo de nos sas ins ti tu i -
ções ju rí di cas.

Jo sap hat Ma ri nho nos de i xou, mas a sua obra, o
seu exem plo, a sua dig ni da de, a sua co ra gem ser vem 
de mo de lo, que sa be mos ser mu i to di fí cil imi tar. Fa ze -
mos gran de es for ço no sen ti do de nos apro xi mar mos
des sa fi gu ra, des se ci da dão im pe cá vel, que ti ve mos a
sa tis fa ção de co nhe cer e de acom pa nhar e que nos
de i xou esse exem plo ini gua lá vel.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais uma
vez a or dem se er gue, a or dem se le van ta. Como no
caso es pe cí fi co da ter ra, des de Roma an ti ga, essa or-
dem se le van ta para de ter a vida, o tra ba lho, o avan ço
da que les mar gi na li za dos e ex clu í dos das con di ções
de vida.

No caso es pe cí fi co da Fa zen da Pon te Alta, per-
ten cen te nin guém sabe mais a quem, mas que na úl ti -
ma fe i ta per ten cia ain da ao Mi nis tro Sér gio Mot ta e ao
seu só cio, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
ago ra, des ta vez, pa re ce que não mais. Já são ou tros
os pro pri e tá ri os, tão fe li zes quan to os pri me i ros, her-
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de i ros do não-tra ba lho, her de i ros de uma pro pri e da -
de va zia, por que a ver da de i ra es cri tu ra, a de fi ni ti va, é
la vra da pelo tra ba lho hu ma no. Se o tra ba lho hu ma no
não la vra, a pro pri e da de para mim não vale. É um ser
ju rí di co, car to ri al, para mim to tal men te des pre zí vel.
Qu an do afir mo isso, gos to de co lo car em prá ti ca.

A mi nha fa mí lia, al guns sé cu los atrás, sem dú vi -
da al gu ma era a ma i or pro pri e tá ria de ter ras de Mi nas
Ge ra is. E aqui em Go iás, em Po ran ga tu e Uru a çu, de i -
xou 480 mil hec ta res de ter ra.

Eu de ve ria fa zer uma de fe sa mu i to gran de da
pro pri e da de, mas não te nho essa pre o cu pa ção. Pelo
con trá rio, ao ama du re cer, fui per ce ben do que a pro-
pri e da de fun diá ria no Bra sil cons ti tui um ví cio fun da -
men tal con ser va do pe las clas ses di tas do mi nan tes,
do mi na do ras. Essa pro pri e da de pri va da é mu i to mais
vi o len ta do que a pro pri e da de ro ma na, o jus uten di,
fru en di et abu ten di – o di re i to de ter, usar, go zar e
dis por da pro pri e da de, das ter ras e de tudo o mais – e
é um di re i to que foi se tor nan do cada vez mais de su -
ma no, à me di da que a tec no lo gia, a efi ciên cia, a con-
cen tra ção de ren da, de ca pi tal e po der iam ca rac te ri -
zan do a so ci e da de mo der na. 

Tho mas Hob bes e ou tros em pi ris tas e uti li ta ris -
tas in gle ses de fen di am a pro pri e da de pri va da, mas a
pro pri e da de pri va da ar te sa nal. 

É mu i to fá cil en ten der mos a mo di fi ca ção que se
ve ri fi ca nas ins ti tu i ções. Fa ça mos uma com pa ra ção
com a pro du ção bé li ca, es pa ci al, com a pro du ção
des tru i do ra que ca rac te ri za esta so ci e da de in dus tri -
al-mi li tar, de acor do com a ex pres são do Ge ne ral Ei-
se nho wer. Enquan to a pro du ção in dus tri al era ma nu -
fa tu re i ra, ar te sa nal, é ób vio que os me i os de des tru i -
ção, as má qui nas des tru i do ras, os pe tar dos que cul-
mi na ram na bom ba atô mi ca e na con quis ta do es pa ço 
si de ral eram ins tru men tos de ma tar, mas ins tru men -
tos ru di men ta res, fe i tos ar te sa nal men te. Assim tam-
bém a pro pri e da de pri va da, de fen di da por mu i tos li be -
ra is, era uma pro pri e da de pri va da in di vi du al ou fa mi li -
ar. A pro pri e da de é a som bra, a pro je ção do ser e de
sua fa mí lia so bre a na tu re za e as co i sas. Era uma pro-
pri e da de pri va da aca nha da, res pe i ta do ra da con vi -
vên cia e da co e xis tên cia hu ma na.

Da rei um exem plo con cre to, que des co bri à pá-
gi na 165 de um li vro ve lho, que não tive o tra ba lho de
com prar, pois per ten cia ao meu pai, in ti tu la do A De-
ca dên cia do Oci den te, es cri to por Oswald Spen gler,
edi ção de 1927. Essa fan tás ti ca pro pri e da de pri va da
ili mi ta da, sel va gem, que o ca pi ta lis mo ins ta u rou no
Bra sil che ga ao pon to de fa zer com uma fa zen da co-
mum, ob ti da por meio de uma com pra fe i ta à Ru ral mi -

nas, no Esta do de Mi nas Ge ra is, pelo Sr. Sér gio Mot ta 
e por um tal de Sr. Mi ne i ro, che gue às mãos do Pre si -
den te da Re pú bli ca. Tive, en tão, o tra ba lho de fa zer
uma com pa ra ção para sa ber quan tos se nho res fe u -
da is po de ri am vi ver nas ter ras do Pre si den te da Re-
pú bli ca, nes sa fa zen da que foi in va di da por mem bros
do MST.

A Ingla ter ra se en con tra va di vi di da em 60.215
fe u dos, que es ta vam mar ca dos no Do mes day Book,
de 1084  a nos sa mo der ni da de com pa ra da com a
Ingla ter ra de 1084, de acor do com o Do mes day
Book, li vro que ain da hoje é ob je to de con sul ta. Na-
que la épo ca, tão lon ge da mo der ni da de ne o li be ral,
em mé dia, cada fe u do pos su ía uma área de 216 hec-
ta res. Isso sig ni fi ca que na fa zen da Car do so, essa
que foi in va di da, ca be ri am 23.1 se nho res fe u da is, que
po de ri am ins ta lar-se na área da fa zen da hoje apro pri -
a da pe los Car do so.

Num lu gar onde ca be ri am 23.1 se nho res fe u da -
is, na Ingla ter ra, em 1080, a mo der ni da de não com-
por ta meia dú zia se quer de tra ba lha do res sem ter ra.
Ele quer tudo; quer a área e quer a cor res pon dên cia a
23.1 se nho res fe u da is, em ple na mo der ni da de. Esse
se nhor dos se nho res fe u da is não ad mi te di mi nu i ção
al gu ma de seu su per fe u do.

Na que le tem po, ja ma is rei al gum da Ingla ter ra
pen sou em uti li zar o Exér ci to ou as For ças Arma das
para de fen der al gum es pe ci al se nhor fe u dal. E aqui,
ago ra, ve mos que essa pro pri e da de se trans for ma,
de acor do com o pa re cer ema na do de um Mi nis tro do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, em algo equi va len te à
Ban de i ra Na ci o nal, ao Hino da Pá tria e às Armas da
Re pú bli ca, e que isso au to ri za, de acor do com o Mi-
nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, a uti li za ção do
Exér ci to, que bran do, do meu pon to de vis ta, as re la -
ções que de vem pre si dir a nos sa Re pú bli ca Fe de ra -
ti va, a Fe de ra ção e as re la ções en tre os Esta dos fe-
de ra dos. De modo que ca be ri am 23.1 se nho res fe u -
da is, man ten do o mó du lo fe u dal de 1080, na Ingla-
ter ra, na fa zen da do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so.

Eu iria, ago ra, pas sar à le i tu ra – mas não vou
fazê-lo, por que o meu tem po já ter mi nou – de um
tex to que es cre vi in ti tu la do: Os Imper doá ve is. Mas
in fe liz men te para mim, do meu pon to de vis ta, por-
que eu gos ta ria de fa zer essa le i tu ra, o tem po já está
exa u ri do.

Agra de ço à Mesa e des pe ço-me.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la, para uma co-
mu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de cin co mi nu tos.

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra 4 03661

    319ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem para fa zer 
uma in da ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
como te nho com pro mis so da qui a uma hora, que ro ter
a cer te za de que ha ve rá Ordem do Dia na pre sen te
ses são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Jef fer son Pé res, in for mo a V.Exª que, logo após a co-
mu ni ca ção do Se na dor Ma gui to Vi le la, ha ve rá uma
ou tra co mu ni ca ção do Se na dor Ro ber to Re quião. Em
se gui da, ini ci a re mos a Ordem do Dia.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Sr. Pre si den te, obri ga do.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, a si tu a ção do Ori en te Mé dio agra-
va-se a cada dia, com o au men to da ten são e a es ca -
la da da vi o lên cia en tre is ra e len ses e pa les ti nos. Ape-
nas na tar de de on tem, ata ques de Isra el fi ze ram mais
sete mor tos na Pa les ti na e de ze nas de no vos fe ri dos.
Os is ra e len ses re co bra ram a ofen si va na Cis jor dâ nia,
re o cu pan do qua tro ci da des: Tul ka rem, Je nin, Sal fit e
Be lém.

A si tu a ção che gou a pa râ me tros ina ce i tá ve is e
ca mi nha para pi o rar mais se não hou ver ra pi da men te
uma in ter ven ção da co mu ni da de in ter na ci o nal. Sem
uma ação vi go ro sa da ONU e dos Esta dos Uni dos,
toda ten ta ti va de pôr fim à vi o lên cia não re sul ta rá em
nada. O ce ná rio, no Ori en te Mé dio, está to ma da pelo
ra di ca lis mo. O iso la men to dos ex tre mis tas, pos sí vel
em vir tu de da in ter ven ção in ter na ci o nal, é o úni co
meio para a re to ma da do diá lo go e para o fim das
mor tes que se acu mu lam.

Se de um lado Yas ser Ara fat pa re ce in ca paz de
evi tar que gru pos ra di ca is pa les ti nos abor tem todo e
qual quer pro je to pa ci fis ta, de ou tro lado, o pró prio Ari-
el Sha rom mos tra-se um ra di cal de ex tre ma di re i ta,
que su biu ao po der sob o im pul so da vi o lên cia.

Se a ques tão fi car res tri ta a pa les ti nos e is ra e -
len ses, a ten dên cia é que essa ver da de i ra car ni fi ci na
hu ma na con ti nue em es ca las cada vez ma i o res, num
pro ces so sem fim. Está cla ro que nem a ofen si va mi li -
tar de Isra el nem as ações ter ro ris tas dos pa les ti nos
se rão ca pa zes de aca bar com essa ver da de i ra guer-
ra. A ten dên cia é que con ti nu em se agre din do in de fi -
ni da men te.

Como mu i to bem es cre veu o jor na lis ta Cló vis
Ros si, da Fo lha de S.Pa u lo, ”o mun do pre ci sa de
uma re for ma na ma ne i ra como é go ver na do, sob
pena de vi ver mos dias ain da pi o res“. Essa re for ma
deve co me çar pelo Ori en te Mé dio, onde o úni co ca mi -
nho para a paz é fa zer com que o diá lo go, es ti mu la do
por for ças ex ter nas, pos sa se so bre por ao ra di ca lis -
mo de par te a par te.

Em si tu a ções se me lhan tes, ca sos da Bós nia,
Ru an da, Ko so vo, Ango la e tan tos ou tros, sem pre que
a co mu ni da de in ter na ci o nal agiu as co i sas co me ça -
ram a me lho rar.

Não dá mais para fa zer de con ta que o pro ble ma 
não é com o Oci den te, en quan to se res hu ma nos ir-
mãos nos sos mor rem nos cam pos de ba ta lha. A in ter -
ven ção in ter na ci o nal é o úni co ca mi nho para que os
tra ta dos ce le bra dos pela ONU pos sam ser re al men te
cum pri dos, ins ta u ran do-se os dois Esta dos in de pen -
den tes: um, de Isra el; e ou tro, da Pa les ti na.

Encon tra-se, pois, nas mãos da co mu ni da de in-
ter na ci o nal o fim ou a con ti nu i da de da que la si tu a ção
de ver da de i ra bar bá rie hu ma na, inad mis sí vel nes ses
mo der nos tem pos de glo ba li za ção.

Fica aqui o nos so ape lo e a nos sa tor ci da para
que os ho mens que têm o po der de in ter fe rên cia pos-
sam agir com bom-sen so, dan do uma con tri bu i ção à
hu ma ni da de ao es tan car a vi o lên cia cada vez ma i or a
que o mun do as sis te, bo qui a ber to, no Ori en te Mé dio.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro
tam bém co mu ni car a mor te do Bis po D. José Car los
dos San tos, que fa le ceu aos 50 anos, aqui em Bra sí -
lia, ví ti ma de in su fi ciên cia car día ca, de po is de uma
cur ta pas sa gem pelo Mu ni cí pio go i a no de Lu ziâ nia e
de uma lon ga his tó ria cons tru í da no exer cí cio do sa-
cer dó cio. 

Enca mi nha rei e peço a V. Ex.ª que dê como lido
todo o meu pro nun ci a men to em res pe i to à mor te do
nos so que ri do bis po José Car los dos San tos, da ci da -
de de Lu ziâ nia. Mu i to obri ga do.

(SEGUE NA ÍNTEGRA DISCURSO
PROFERIDO PELO SR. SENADOR MAGUITO
VILELA.)

O   SR.    MAGUITO  VILELA (PMDB – GO) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o Esta do de
Go iás en tra esta se ma na to ma do por um sen ti men to
de tris te za, com a per da de um dos prin ci pa is íco nes
da Igre ja Ca tó li ca. O bis po Dom José Car los dos San-
tos, que fa le ceu aos 50 anos no Hos pi tal San ta Lú cia,
em Bra sí lia, ví ti ma de in su fi ciên cia car día ca, de po is
de uma cur ta pas sa gem pelo mu ni cí pio go i a no de Lu-
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ziâ nia e de uma lon ga his tó ria cons tru í da no exer cí cio 
do sa cer dó cio.

Nas ci do em 25 de maio de 1951 em Ma ru im, no
Ser gi pe, Dom José in gres sou no se mi ná rio em 1965,
no mu ni cí pio pa u lis ta de Gu a ra ra pes. De lá par tiu
para ser vir em São Pa u lo, na ca pi tal, em Mi nas Ge ra is
e em San ta Ca ta ri na, de onde foi para o Va ti ca no con-
clu ir sua for ma ção.

Entre 1993 e 1998, foi Di re tor Pro vin ci al da Pro-
vín cia Ori o ni ta Bra sil Nor te, com sede em Bra sí lia. No
dia 21 de ju nho do ano pas sa do, o Papa João Pa u lo II
o ele geu Bis po Ti tu lar de Au suc cu ra, na Áfri ca e Bis-
po Au xi li ar de Lu ziâ nia, em Go iás. 

Dom José che gou à Lu ziâ nia, na re gião do en-
tor no de Bra sí lia, em se tem bro do ano pas sa do. Sua
cur ta pas sa gem de i xou mar cas pro fun das na so ci e -
da de, pela sua pos tu ra ir re to cá vel e pe los en si na -
men tos que de i xou. Seu fa le ci men to ca u sou gran de
co mo ção em Lu ziâ nia e em Go iás. Pela sua im por tân -
cia, pelo le ga do de cor re ção e co e rên cia cris tã que
nos de i xa, pela sua vida hu mil de, de di ca da aos fiéis e
aos me nos ne ces si ta dos.

Jun ta men te com os se na do res Iris Re zen de e
Ma u ro Mi ran da apre sen ta mos ao Se na do Fe de ral um
re que ri men to de Voto de Pe sar. É uma úl ti ma ho me -
na gem que po de mos dar a esse ho mem que deu sua
vida pelo bem do pró xi mo.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa
aten de à so li ci ta ção de V. Ex.ª.

Con ce do a pa la vra ao Sr. Ro ber to Re quião,
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, por cin co mi nu tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor) – Sr. Pre si den te, ocu po o es pa ço para uma
co mu ni ca ção ina diá vel e ”po nha ina diá vel nis so.

Esta será uma ses são psi co dé li ca do Se na do
da Re pú bli ca. ”Psi co dé li ca“ é uma pa la vra de ra í zes
gre gas. Psi co– vem do gre go psyché, que sig ni fi ca
”alma“ mais de los, que sig ni fi ca ”orá cu lo“, ”aque le
que re ve la“. A es sas duas par tes acres cen ta-se o
su fi xo -ico que trans for ma subs tan ti vo em ad je ti vo.
”Psi co dé li co“ é aque le que re ve la a sua alma. E o
Se na do da Re pú bli ca vai re ve lar ao Bra sil, a esta ju-
ven tu de que nos acom pa nha nes ta ses são e à ci da -
da nia por com ple to, pela te le vi são, o que pen sa da
ad mi nis tra ção pú bli ca. 

Estão aqui nes te Ple ná rio re pre sen tan tes dos
Par ti dos po lí ti cos que lan çam can di da tos à Pre si dên -
cia da Re pú bli ca. Há a Ban ca da do PT, cujo can di da to 

é o Lula; e há a Ban ca da do PSDB, com José Ser ra;
há par ti dá ri os do Ciro Go mes, do PPS; da Ro se a na
Sar ney, do PFL; e con ta mos com a pre sen ça fí si ca,
nes te mo men to, do Se na dor Pe dro Si mon, can di da to
meu e can di da to do PMDB au tên ti co à Pre si dên cia da
Re pú bli ca. E va mos sa ber como cada Par ti do des ses
ad mi nis tra o País. Está no ple ná rio, Se na dor Jef fer -
son Pé res, can di da tos aos Go ver no dos Esta dos. É
pre ci so que o Bra sil sa i ba como ad mi nis tra rão os re-
cur sos pú bli cos e é ne ces sá rio que a ci da da nia dos
Esta dos dis so tome co nhe ci men to. 

Está em dis cus são, como se gun do item da pa-
u ta, uma pro pos ta de re for mu la ção do qua dro de
fun ci o ná ri os, o fa mo so Pla no de Car gos e de Sa lá ri -
os. Ora, é ine gá vel que nin guém pode re sis tir a sete
anos e meio sem au men to; é ine gá vel que os fun ci o -
ná ri os do Se na do Fe de ral têm di re i to a au men to
como, de res to, tem di re i to a au men to todo tra ba lha -
dor do Bra sil. Não um au men to ri dí cu lo que ele va
um sa lá rio mí ni mo para R$200,00 (du zen tos re a is),
en quan to o gás dis pa ra. Mas é pre ci so que tudo
seja fe i to, ela bo ra do e ad mi nis tra do com se ri e da de.
O pro je to de au men to do fun ci o na lis mo veio di re to
ao ple ná rio, por que urge o tem po, por que es ta mos
no li mi te das pos si bi li da des a nós ofe re ci das pela
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Não foi de ba ti do o pro je to, mas o pro je to tem
ví ci os ao tem po em que os fun ci o ná ri os têm ne ces -
si da de de au men to. Para pou par o Se na do Fe de ral
de vo tar uma bar ba ri da de, es tou pro pon do um subs-
ti tu ti vo que tal vez pos sa ser cha ma do de in cons ti tu -
ci o nal na vi são de al guns Se na do res. Mas en tão se-
ria in cons ti tu ci o nal, da for ma mais ab so lu ta, o Pla no 
de Car gos e Sa lá ri os com os pre ten di dos au men tos!

Estou con ce den do, por meio do subs ti tu ti vo,
aliás, es tou pro pon do aos Se na do res que con ce -
dam, Sr. Pre si den te, um au men to de sa lá ri os por
Re so lu ção. É, Pre si den te, um pro je to de re so lu ção,
por emen da subs ti tu ti va, que apre sen to:

”Art. 1º São re a jus ta das em 20% as ta be las de
ven ci men tos bá si cos dos car gos das car re i ras do Se-
na do Fe de ral e seus ór gãos su per vi si o na dos.

Art. 2º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.“

Aban do no o pro je to ma lu co de car gos e sa lá ri os 
e es ta be le ço, por in ter mé dio de re so lu ção, um au-
men to de 20%, que é mais do que di zem que o tal pro-
je to de car gos e sa lá ri os ofe re ce ria.

E faço uma rá pi da Expo si ção de Mo ti vos, uma
Jus ti fi ca ção. Peço vê nia a V. Exª para lê-la na in te gra -
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li da de, o que tal vez ul tra pas se 30 ou 40 se gun dos do
meu tem po de cin co mi nu tos.

Pres tem aten ção, Srs. Se na do res que re pre sen -
tam can di da tos a Go ver nos de Esta dos e a Pre si dên -
cia da Re pú bli ca e que de mons tra rão aqui como pre-
ten dem ad mi nis trar o Erá rio no Bra sil e em seus Esta-
dos!

Jus ti fi ca ção

”Ini ci al men te, cabe ob ser var que cer ta men te
im põe-se pro mo ver cor re ção na re mu ne ra ção dos
ser vi do res do Se na do Fe de ral, que, jun ta men te com
os de ma is ser vi do res fe de ra is, ob ti ve ram seu pri me i -
ro au men to ge ral nos úl ti mos sete anos no dia 1º de
ja ne i ro de 2002, em per cen tu al (ab so lu ta men te ri dí -
cu lo) de 3,5% – ab so lu ta men te in su fi ci en te fren te à
per da do po der aqui si ti vo dos sa lá ri os ob ser va dos
nes se pe río do. 

Entre tan to, o Pro je to de Re so lu ção nº 9 pro mo -
ve um ina ce i tá vel au men to na re mu ne ra ção dos ser-
vi do res des ta Casa, vi ran do no aves so o prin cí pio hi e -
rár qui co e de mé ri to que deve pre si dir a de fi ni ção da
re tri bu i ção dos fun ci o ná ri os pú bli cos, prin cí pio esse
que foi mes mo eri gi do em nor ma cons ti tu ci o nal ex plí -
ci ta na Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998, que in-
tro du ziu dis po si ti vo no art. 39 da Car ta Mag na, afir-
man do que a fi xa ção dos pa drões de ven ci men to e
dos de ma is com po nen tes do sis te ma re mu ne ra tó rio
do ser vi dor pú bli co ob ser va rá a na tu re za, o grau de
res pon sa bi li da de, a com ple xi da de dos car gos com-
po nen tes de cada car re i ra, os re qui si tos para a in ves -
ti du ra e as pe cu li a ri da des dos car gos.

Ora, não é pos sí vel apro var tal ma té ria sem
uma aná li se por me no ri za da de suas con se qüên ci as, 
que não pode ser fe i ta de afo ga di lho, no ple ná rio do
Se na do, numa tar de em que so mos sur pre en di dos
pela ur gên cia vo ta da na vés pe ra. No en tan to, con si -
de ran do o que dis se mos no pri me i ro pa rá gra fo da
Jus ti fi ca ti va e o pra zo fa tal para a apro va ção de re a -
jus te para os ser vi do res fi xa do na Lei Ele i to ral, es ta -
mos pro pon do a pre sen te emen da subs ti tu ti va, vi-
san do a equa ci o nar emer gen ci al men te a si tu a ção,
en quan to se pro ce de a um es tu do cu i da do so da
ma té ria.“

O Se na do não pode dar um exem plo aber to de
ir res pon sa bi li da de, e os Par ti dos po lí ti cos que es ti -
ve rem apro van do este pro je to de car gos e sa lá ri os
se gu ra men te es ta rão in for man do à ci da da nia e ao
ele i to ra do bra si le i ro o que pre ten dem fa zer nos seus

Esta dos e na Re pú bli ca se ven ce rem a pró xi ma ele i -
ção es ta du al e pre si den ci al.

No cor re dor, ago ra há pou co, eu con ver sa va
com um co ro nel das For ças Arma das, com 33 anos
de car re i ra, e ele me di zia: – Re quião, ga nho
R$4.200,00 lí qui do e o sa lá rio de um of fi ce-boy do
Se na do da Re pú bli ca, ou de um mo to ris ta, com o pro-
je to de car gos e sa lá ri os, ul tra pas sa o meu sa lá rio em
qua se o do bro.

Um ga i a to que pas sa va pelo cor re dor ba teu
no meu om bro e, se di ri gin do ao Co ro nel, dis se: –
Co ro nel, você é um de sa vi sa do. Entrou no Exér ci to
por que quis. Por que não veio ser con tí nuo do Se-
na do Fe de ral?

É a in tro du ção da ma té ria. Alguém irá re la tá-la
no Ple ná rio, e pre ten do, no de ba te, fa zer um exa me
mais apro fun da do, mos tran do as dis tor ções e bar-
ba ri da de que já con tam com a de sa vi sa da as si na tu -
ra de 72 Se na do res.

A cre di bi li da de do Se na do está em jogo.
Alguns di zem: – Mas já pas sou o da Câ ma ra. 

Na Câ ma ra tem pas sa do mu i ta co i sa. Na Câ-
ma ra, os Par la men ta res re ce bem R$7.200,00 a tí tu lo 
de des pe sa de re pre sen ta ção, o que na ver da de é
um au men to in di re to, ile gal e imo ral de sa lá rio. O Se-
na do não tem ace i ta do tudo que a Câ ma ra ace i ta.

Alguém di ria: – Mas pas sou tam bém o Pla no
de Car gos e Sa lá ri os do Tri bu nal de Con tas da
União.

Eu te ria vo ta do fa vo ra vel men te, por que não me
ha via des per ta do para al gum pro ble ma. Fe liz men te
para mim, ou in fe liz men te, eu es ta va fora do Bra sil, no
Chi le, em mis são do Se na do, quan do a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e o Ple ná rio vo ta -
ram. Mas, na fal ta de uma aná li se mais por me no ri za -
da, na fal ta da crí ti ca dos pró pri os Mi nis tros do Tri bu -
nal de Con tas da União, con fes so que, como V. Exªs,
te ria vo ta do fa vo ra vel men te. Não é o caso. Esta mos
tra zen do in for ma ções que de mons tram, com cla re za,
que o Se na do da Re pú bli ca, com esse Pla no de Car-
gos e Sa lá ri os, está brin can do com o Bra sil. A im pres -
são que se tem é que o Se na do não per ce be que está
sen do as sis ti do pe los ci da dãos, que a TV Se na do
mos tra ao País o que acon te ce e que os jor na is co-
men ta rão ama nhã o que ocor rer nes te ple ná rio.

Sr. Pre si den te, re ser vo-me para o mo men to da
dis cus são e agra de ço a to le rân cia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Peço a pa la vra, como Lí der.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem V. Exª
a pa la vra, como Lí der, por cin co mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
con si de ro que o pro nun ci a men to do Se na dor Ro ber to 
Re quião é mu i to im por tan te por que cha ma a aten ção
do Se na do Fe de ral para algo que ire mos vo tar com
mu i ta res pon sa bi li da de.

Na his tó ria dos par la men tos no Bra sil – da Câ-
ma ra, do Se na do, das Assem bléi as Le gis la ti vas e das
Câ ma ras de Ve re a do res – apro va ram-se, mu i tas ve-
zes, au men tos de re mu ne ra ção dos pró pri os Par la -
men ta res, dos ser vi do res, sem a de vi da trans pa rên -
cia. Fo ram di ver sas as ve zes em que, em de cor rên cia
da fal ta de trans pa rên cia, abu sos aca ba ram sen do
co me ti dos e dis tor ções sur gi ram. Este é o mo men to
de o Se na do Fe de ral re fle tir a res pe i to.

Mes mo que te nha ha vi do a vo ta ção de ma té ri as
de na tu re za se me lhan te re fe ren tes ao Tri bu nal de
Con tas da União, à Câ ma ra dos De pu ta dos ou a ou-
tros ór gãos, te mos de pen sar na nos sa res pon sa bi li -
da de, como Se na do res. Pen so que este as sun to me-
re ce uma re fle xão, mas ava lio que será im por tan te
que o Se na do Fe de ral tome me di das para tor nar mu-
i to mais trans pa ren tes, para Se na do res e opi nião pú-
bli ca, as in for ma ções re la ti vas a nós, Se na do res, e
aos ser vi do res, a par tir da que les que re a li zam os
tra ba lhos de me nor so fis ti ca ção, mas ex tre ma men te
im por tan tes, nos tra ba lhos de lim pe za do Se na do
Fe de ral. Ain da que es te ja mos sem pre re a li zan do tra-
ba lhos que con si de ra mos mu i to im por tan tes para o
povo bra si le i ro, pre ci sa mos le var em con ta que, se
não fos se o tra ba lho da que les que lim pam o ple ná rio 
do Se na do, não po de ría mos re a li zar o nos so. Por-
tan to, o tra ba lho dos que lim pam o Se na do é tão dig-
no quan to o nos so e o de to dos aque les que exer cem 
fun ções téc ni cas, de as ses so ria, e as sim por dian te.

Para con tri bu ir com uma ma i or trans pa rên cia,
Se na dor Ro ber to Re quião, re a pre sen to pro je to que
apre sen tei em meu pri me i ro mês de man da to como
Se na dor e que le va va em con ta mi nha ex pe riên cia
como Pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de São Pa u lo.
Lá, apli quei o que es tou pro pon do no va men te. Qu an -
do apre sen tei o pro je to, a Mesa do Se na do, à épo ca,
sim ples men te re sol veu ar qui vá-lo. Se ti vés se mos ins-
ti tu í do esse pro ce di men to, es ta ría mos mu i to mais
cons ci en tes da qui lo que es ta mos por vo tar.

O pro je to de re so lu ção que no va men te apre sen -
to diz o se guin te:

O Se na do Fe de ral, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe re o art. 52, XIII, da
Cons ti tu i ção do Bra sil, re sol ve:

Art. 1º To das as uni da des ad mi nis tra ti -
vas do Se na do Fe de ral e ór gãos su per vi si o -
na dos afi xa rão em lo cal vi sí vel ao pú bli co
qua dro com o nome de seus ser vi do res e
fun ci o ná ri os, car gos que ocu pam e ho rá rio
de tra ba lho.

Art. 2º O Se na do Fe de ral e seus ór-
gãos su per vi si o na dos pu bli ca rão anu al men -
te no Diá rio do Con gres so Na ci o nal uma re-
la ção con ten do os no mes dos ser vi do res,
com seus res pec ti vos car gos e re mu ne ra -
ção fi nal bru ta, agru pa da de acor do com a
uni da de de lo ta ção.

Des sa ma ne i ra, ha ve rá uma pu bli ca ção para
trans mis são di re ta para quem qui ser con sul tar até
por com pu ta dor.

Con ti nuo:

Pa rá gra fo úni co. A re la ção men ci o na da 
no ca put des te ar ti go será acom pa nha da
de de mons tra ti vos con ten do nú me ro de ser-
vi do res ati vos e ina ti vos e a com po si ção
per cen tu al do qua dro se gun do as fa i xas de
re mu ne ra ção.

Art. 3º As com pras efe tu a das e os ser-
vi do res con tra ta dos pelo Se na do Fe de ral e
ór gãos su per vi si o na dos se rão da dos a pú-
bli co men sal men te atra vés do Diá rio do
Con gres so Na ci o nal e por meio de re la tó rio
que dis cri mi na rá re su mi da men te ob je to,
quan ti da de e pre ço.

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

É a su ges tão que en ca mi nho à Mesa do Se na -
do, para que te nha mos to dos ma i or co nhe ci men to a
par tir de ma i or trans pa rên cia dos atos ad mi nis tra ti -
vos des ta Casa. Va mos con ti nu ar a re fle xão e a dis-
cus são da ma té ria a par tir das pro po si ções, in clu si -
ve as fe i tas pelo Se na dor Ro ber to Re quião.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su-
plicy, 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. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça.
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O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma ques tão de or-
dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Gil vam Bor ges, vou con ce der a pa la vra, pri me i ra men -
te, ao Se na dor Car los Pa tro cí nio, que pede a pa la vra
para uma ques tão de or dem.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
uma ques tão de or dem.  Sem  re vi são  do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, que ro su ge rir à Mesa que cum pra o
Re gi men to. Esta mos dis cu tin do ma té ria que faz par te 
da Ordem do Dia. Po de ría mos dis cu ti-la no mo men to
opor tu no.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Até por
res pe i to à ga le ria, onde há pes so as que es tão es pe -
ran do a vo ta ção do pri me i ro item da pa u ta.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Então, Sr. Pre si den te, já são quase 17 ho ras e 30 mi-
nu tos e ain da não ini ci a mos a Ordem do Dia. Era a
ques tão  de  or dem que eu gos ta ria de for mu lar a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Gil vam Bor ges, o pe di do de V. Exª é so bre a Ordem
do Dia?

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sim,
so bre a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª,
en tão, terá con di ções de dis cu tir a ma té ria em se-
gui da, pois já pas sa rei à Ordem do Dia.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – So li -
ci to, en tão, que, as sim que en trar mos na Ordem do
Dia, V. Exª me con ce da a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 73, DE 2002

De cla ra o Mu ni cí pio de Ca pin zal, no
Esta do de San ta Ca ta ri na, Ca pi tal Bra si -
le i ra do Ches ter.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Mu ni cí pio de Ca pin zal, no Esta do de

San ta Ca ta ri na, é de cla ra do Ca pi tal Bra si le i ra do
Ches ter.

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

Jus ti fi ca ção

O Mu ni cí pio de Ca pin zal, no Esta do de San ta
Ca ta ri na, é o ma i or pro du tor de ches ter no Bra sil e a
em pre sa Per di gão Agro in dus tri al, ali lo ca li za da, é a
úni ca pro ces sa do ra na ci o nal do re fe ri do pro du to. Em
2000 a em pre sa pro du ziu 16.500 to ne la das de ches-
ter e em 2001 a pro du ção foi de 18.500 to ne la das.

Gran de nú me ro de pro pri e tá ri os ru ra is tra ba -
lham na avi cul tu ra, a ma i or fon te de ren da do mu ni -
cí pio. A in dús tria tam bém gera subs tan ci al nú me ro
de em pre gos e a si tu a ção eco nô mi ca e so ci al da re-
gião cons ti tui-se num exem plo po si ti vo de de sen vol -
vi men to in te gra do.

Na Assem bléia Le gis la ti va do Esta do de San ta 
Ca ta ri na, foi apre sen ta da pro pos ta de cla ran do o
Mu ni cí pio de Ca pin zal a Ca pi tal Ca ta ri nen se do
Ches ter, de vi da men te apro va da em 25 de ju lho de
2001.

Do ex pos to, e con si de ran do a im por tân cia eco-
nô mi ca e so ci al da pro du ção  de ches ter, na que le
mu ni cí pio, pe di mos a apro va ção des te pro je to lei
nos ter mos em que se apre sen ta.

Sala das Ses sões, 3 de abril de 2002. – Se na dor 
Ca sil do Mal da ner.

(À Co mis são de Edu ca ção, em de ci -
são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 74,DE 2002

De no mi na “Ola vo Bra sil” a pon te
trans pos ta so bre o rio Arra ia, na BR -401
km 110, no Mu ni cí pio de Bon fim, em Ro-
ra i ma.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É de no mi na da “Pon te Ola vo Bra sil” a

pon te trans pos ta so bre o rio Arra ia, na BR-401 km
110, no Mu ni cí pio de Bon fim, em Ro ra i ma.

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

Jus ti fi ca ção

A tra je tó ria da vida de Ola vo Bra sil con fun de-se
com a pró pria his tó ria de Ro ra i ma, eis que per ten ceu
a fa mí lia es ta be le ci da no Esta do des de 1865, uma
das mais tra di ci o na is des sa so ci e da de.

Nas ci do em 16 de de zem bro de 1917, apren-
deu, logo, os do mí ni os da pe cuá ria, pelo que se tor-
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nou co nhe ci do e ad mi ra do no Esta do. Foi no me a do
Pre fe i to de Boa Vis ta, em 1952. Exer ceu, ain da, ou-
tros car gos im por tan tes, tais como a pre si dên cia es-
ta du al da União De mo crá ti ca Na ci o nal – UDN e da
Ali an ça Re no va do ra Na ci o nal – ARENA. Foi, tam-
bém, su plen te de De pu ta do Fe de ral e ve re a dor por
Boa Vis ta, em 1969.

Tra ta-se, por tan to, de um pi o ne i ro da po lí ti ca
do Esta do, que me re ce a ho me na gem pro pos ta.

Sala das Ses sões, 3 de abril de 2002. – Se na -
dor Ro me ro Jucá.

(À Co mis são de Edu ca ção, em de ci -
são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 75, DE 2002

Alte ra o art. 12 da Lei nº 9.656, de 3
de ju nho de 1998, que “dis põe so bre os
pla nos e se gu ros pri va dos de as sis tên cia 
à sa ú de”, para acres cen tar, en tre as exi-
gên ci as mí ni mas dos pla nos que in clu í -
rem in ter na ção hos pi ta lar, a co ber tu ra de
des pe sas com ci rur gia e trans por te de
ór gãos des ti na dos a trans plan te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen te-se ao in ci so II do art. 12 da

Lei nº9.656, de 3 de ju nho de 1998, a se guin te alí nea:

“Art. 12. .................................................
I – .........................................................
II – ........................................................
g) co ber tu ra de des pe sas re fe ren tes à

ci rur gia de re mo ção e ao trans por te de ór-
gão des ti na do a trans plan te no be ne fi ciá rio." 
(NR)

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

Jus ti fi ca ção

A au sên cia de re gu la men ta ção des sa ma té ria
está sen do res pon sá vel por inad mis sí ve is atra sos na
re a li za ção de trans plan tes e pela per da de ór gãos.

Mais de trin ta mil bra si le i ros es pe ram na fila
pela do a ção de um ór gão, en quan to di re to res de
hos pi ta is, ope ra do ras de pla nos de sa ú de e au to ri -
da des sa ni tá ri as dis cu tem res pon sa bi li da des e cus-
tos.

Esta pro po si ção visa tra zer a con tri bu i ção para
agi li zar o pro ces so de re mo ção de ór gãos de do a -
do res, am pli ar o nú me ro de do a ções e re du zir a per-
da de ór gãos em nos so meio.

É nes se sen ti do que apre sen ta mos à con si de -
ra ção dos co le gas Se na do res este pro je to de lei, es-
pe ran do que lhe seja dado o apri mo ra men to por ven -
tu ra ne ces sá rio.

Sala das Ses sões, 3 de abril de 2002. – Car-
los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Dis põe so bre os pla nos e se gu ros
pri va dos de as sis tên cia à sa ú de.

....................................................................................
Art 12. São fa cul ta das a ofer ta, a con tra ta ção e a

vi gên cia de pla nos ou se gu ro pri va dos de as sis tên cia
à sa ú de que con te nham re du ção ou ex ten são da co-
ber tu ra as sis ten ci al e do pa drão de con for to de in ter -
na ção hos pi ta lar, em re la ção ao pla no re fe rên cia de fi -
ni do no art. 10, des de que ob ser va das as se guin tes
exi gên ci as mí ni mas:

I – quan do in clu ir aten di men to am bu la to ri al:

a) co ber tu ra de con sul tas mé di cas, em nú me ro 
ili mi ta do, em clí ni cas bá si cas e es pe ci a li za das, re co -
nhe ci das pelo Con se lho Fe de ral de Me di ci na;

b) co ber tu ra de ser vi ços de apo io di ag nós ti co
e tra ta men to e de ma is pro ce di men tos am bu la to ri a is, 
so li ci ta dos pelo mé di co as sis ten te;

II – quan do in clu ir in ter na ção hos pi ta lar:

a) co ber tu ra de in ter na ções hos pi ta la res, ve da -
da a li mi ta ção de pra zo, em clí ni cas bá si cas e es pe -
ci a li za das, re co nhe ci das pelo Con se lho Fe de ral de
Me di ci na, ad mi tin do-se a ex clu são dos pro ce di men -
tos obs té tri cos;

b) co ber tu ra de in ter na ções hos pi ta la res em
cen tro de te ra pia in ten si va, ou si mi lar, ve da da a li mi -
ta ção de pra zo, a cri té rio do mé di co as sis ten te;

c) co ber tu ra de des pe sas re fe ren tes a ho no rá -
ri os mé di cos, ser vi ços ge ra is de en fer ma gem e ali-
men ta ção;

d) co ber tu ra de exa mes com ple men ta res in dis -
pen sá ve is para o con tro le da evo lu ção da do en ça e
elu ci da ção di ag nos ti ca, for ne ci men to de me di ca -
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men tos, anes té si cos, oxi gê nio, trans fu sões e ses sões 
de qui mi o te ra pia e ra di o te ra pia, con for me pres cri ção
do mé di co as sis ten te, re a li za dos ou mi nis tra dos du-
ran te o pe río do de inter na ção hos pi ta lar;

e) co ber tu ra de taxa de sala de ci rur gia, in clu -
in do ma te ri a is uti li za dos, as sim como da re mo ção
do pa ci en te, com pro va da men te ne ces sá ria, para ou-
tro es ta be le ci men to hos pi ta lar, em ter ri tó rio bra si le i -
ro, den tro dos li mi tes de abran gên cia ge o grá fi ca pre-
vis tos no con tra to;

f) co ber tu ra de des pe sas de acom pa nhan te,
no caso de pa ci en tes me no res de de zo i to anos;

III – quan do in clu ir aten di men to obs té tri co:

a) co ber tu ra as sis ten ci al ao re cém-nas ci do, fi-
lho na tu ral ou ado ti vo do con su mi dor, ou de seu de-
pen den te, du ran te os pri me i ros trin ta dias após o
par to;

b) ins cri ção as se gu ra da ao re cém-nas ci do, fi lho 
na tu ral ou ado ti vo do con su mi dor, no pla no ou se gu ro 
como de pen den te, isen to do cum pri men to dos pe río -
dos de ca rên cia, des de que a ins cri ção ocor ra no
pra zo má xi mo de trin ta dias do nas ci men to;

IV – quan do in clu ir aten di men to odon to ló gi co:

a) co ber tu ra de con sul tas e exa mes au xi li a res
ou com ple men ta res, so li ci ta dos pelo odon tó lo go as-
sis ten te;

b) co ber tu ra de pro ce di men tos pre ven ti vos, de
den tís ti ca e en do don tia;

c) co ber tu ra de ci rur gi as ora is me no res, as sim
con si de ra das as re a li za das em am bi en te am bu la to -
ri al e sem anes te sia ge ral;

V – quan do fi xar pe río dos de ca rên cia:

a) pra zo má xi mo de tre zen tos dias para par tos
a ter mo;

b) pra zo má xi mo de cen to e oi ten ta dias para
os de ma is ca sos;

VI – re em bol so, nos li mi tes das obri ga ções
con tra tu a is, das des pe sas efe tu a das pelo be ne fi ciá -
rio, ti tu lar ou de pen den te, com as sis tên cia à sa ú de,
em ca sos de ur gên cia ou emer gên cia, quan do não
for pos sí vel a uti li za ção de ser vi ços pró pri os, con tra -
ta dos ou cre den ci a dos pe las ope ra do ras de fi ni das
no art. 1º, de acor do com a re la ção de pre ços de
ser vi ços mé di cos e hos pi ta la res pra ti ca dos pelo res-
pec ti vo pla no, pa gá ve is no pra zo má xi mo de trin ta
dias após a en tre ga à ope ra do ra da do cu men ta ção
ade qua da;

VII – ins cri ção de fi lho ado ti vo, me nor de doze
anos de ida de, apro ve i tan do os pe río dos de ca rên cia
já cum pri dos pelo con su mi dor ado tan te.

§ 1º Dos con tra tos de pla nos e se gu ros de as-
sis tên cia à sa ú de com re du ção da co ber tu ra pre vis -
ta no pla no ou se gu ro-re fe rên cia, men ci o na do no
art. 10, deve cons tar:

I – de cla ra ção em se pa ra do do con su mi dor
con tra tan te de que tem co nhe ci men to da exis tên cia
e dis po ni bi li da de do alu di do pla no ou se gu ro e de
que este lhe foi ofe re ci do;

II – a co ber tu ra às do en ças cons tan tes na
Clas si fi ca ção Esta tís ti ca Inter na ci o nal de Do en ças e
Pro ble mas Re la ci o na dos com a Sa ú de, da Orga ni -
za ção Mun di al da Sa ú de.

§ 2º E obri ga tó ria co ber tu ra do aten di men to
nos ca sos:

I – de emer gên cia, como tal de fi ni dos os que
im pli ca rem ris co ime di a to de vida ou de le sões ir re -
pa rá ve is para o pa ci en te, ca rac te ri za do em de cla ra -
ção do mé di co as sis ten te;

II – de ur gên cia, as sim en ten di dos os re sul tan -
tes de aci den tes pes so a is ou de com pli ca ções no
pro ces so ges ta ci o nal.

§ 3º Nas hi pó te ses pre vis tas no pa rá gra fo an-
te ri or, é ve da do o es ta be le ci men to de ca rên ci as su-
pe ri o res a três dias úte is.
....................................................................................

(À Co mis são de as sun tos So ci a is, em
de ci são ter mi na ti va.)

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

So bre a mesa, pro je to de re so lu ção que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 13, DE 2002

Dis cri mi na ho rá rio, car gos e re mu -
ne ra ção na ad mi nis tra ção do Se na do Fe-
de ral e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Se na do Fe de ral, no uso das atri bu i ções que
lhe con fe re o ar ti go 52, XIII, da Cons ti tu i ção do Bra sil,
re sol ve:
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Art. 1º To das as uni da des ad mi nis tra ti vas do Se-
na do Fe de ral e ór gãos su per vi si o na dos afi xa rão, em
lo cal vi sí vel ao pú bli co, qua dro com no mes de seus
ser vi do res e fun ci o ná ri os, car gos que ocu pam, lo cal e
ho rá rio de tra ba lho.

Art 2º O Se na do Fe de ral e seus ór gãos su per -
vi si o na dos pu bli ca rão anu al men te, no Diá rio do
Con gres so Na ci o nal, uma re la ção con ten do no mes 
dos ser vi do res com o res pec ti vo car go e re mu ne ra -
ção fi nal bru ta, agru pa da de acor do com a uni da de
de lo ta ção.

Pa rá gra fo  úni co. A re la ção men ci o na da no ca-
put des te ar ti go será acom pa nha da de de mons tra ti -
vos con ten do nú me ro de ser vi do res ati vos e ina ti vos 
e a com po si ção per cen tu al do qua dro se gun do as
fa i xas de re mu ne ra ção.

Art. 3º As com pras efe tu a das e os ser vi do res
con tra ta dos pelo Se na do Fe de ral e ór gãos su per vi -
si o na dos se rão da dos a pú bli co men sal men te atra-
vés do Diá rio do Con gres so Na ci o nal e por meio
de re la tó rio que dis cri mi na rá re su mi da men te, ob je to, 
quan ti da de e pre ço.

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

Jus ti fi ca ção

As nor mas ad mi nis tra ti vas con ti das nes te pro je -
to de re so lu ção vi sam dar ma i or trans pa rên cia a to-
das ati vi da des do Se na do Fe de ral, par ti cu lar men te
aque las que en vol vem gas tos com bens, ser vi ços e
pes so al. Me di das se me lhan tes já fo ram ado ta das em
ou tras ca sas le gis la ti vas do País, com re fle xos be né fi -
cos à ima gem des tas ins ti tu i ções.

Sala das Ses sões, 3 de abril de 2002. – Edu ar -
do  Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pro je -
to lido será pu bli ca do e fi ca rá pe ran te a Mesa du ran -
te cin co dias úte is para re ce bi men to de emen das,
nos ter mos re gi men ta is.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 140, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, o de sa pen -
sa men to dos Pro je tos de Re so lu ção nº 6 de 2002 e

nº 81 de 1999 para que si gam tra mi ta ções in de pen -
den tes.

Sala das Ses sões, 1º de abril de 2002. – Wal-
deck Orne las.

REQUERIMENTO Nº 141, DE 2002

Re que re mos, nos ter mos do art. 50, ca put, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o in ci so I, do
art. 397 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a
con vo ca ção do Exce len tís si mo Mi nis tro de Esta do da
Sa ú de, Sr. Bar jas Ne gri, para que com pa re ça ao Ple-
ná rio des ta Casa, com o ob je ti vo de pres tar es cla re ci -
men tos so bre a par ti ci pa ção de sua pas ta na for mu la -
ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Sa ne a men to, ten do em
vis ta o im pac to para a sa ú de dos bra si le i ros dos atu a -
is ín di ces de co ber tu ra apon ta dos pela re cen te pes-
qui sa na ci o nal do pró prio IBGE.

Jus ti fi ca ção

A Pes qui sa Na ci o nal de Sa ne a men to Bá si co
2000 do IBGE (Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e
Esta tís ti ca) re ve lou da dos pre o cu pan tes. A por cen ta -
gem de do mi cí li os com rede co le to ra de es go to no
país em 2000 era da or dem de ape nas 33,5%, sen do
que do vo lu me to tal de de tri tos co le ta dos so men te
35,3% é tra ta do. Em 84,6% dos dis tri tos onde não há
tra ta men to, o es go to é sim ples men te des pe ja do in
na tu ra nos rios, o que com pro me te a qua li da de da
água, en ca re ce e di fi cul ta o seu tra ta men to pré-dis tri -
bu i ção.

De acor do com a Orga ni za ção Mun di al de Sa ú -
de (OMS) a água é ve í cu lo para di ver sas do en ças
que ma tam cer ca de 3,4 mi lhões de pes so as por ano
em todo mun do, sen do a ma i o ria cri an ças. As es ta tís -
ti cas do Sis te ma Úni co de Sa ú de (SUS) nos dão con-
ta que do en ças como di ar réia, có le ra, Iep tos pi ro se,
ame bía se, he pa ti te in fec ci o sa, es quis tos so mo se,
den tre ou tras tan tas de ve i cu la ção hí dri ca, fo ram res-
pon sá ve is, em 2000, por apro xi ma da men te 888 mil
in ter na ções na rede pú bli ca de sa ú de. No Bra sil exis te 
uma ca rên cia crô ni ca de in ves ti men tos em sa ne a -
men to, so bre tu do na re gião Nor te, con for me re co nhe -
ce o Dr. Wal ter Su ri a ni, di ri gen te da Asso ci a ção das
Empre sas Esta du a is de Sa ne a men to, que en gen dra
o ci clo vi ci o so da fal ta de sa ne a men to bá si co, res pon -
sá vel pe los la men tá ve is ín di ces de sa ú de bra si le i ros
que tan to com pro me tem nos sa ima gem jun to à Co-
mu ni da de Inter na ci o nal.

Ante tais con si de ra ções, im pu ta mos ser da ma i -
or ur gên cia a vin da do Se nhor Mi nis tro para que nos
es cla re ça so bre a con du ção da Po lí ti ca de Sa ne a -
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men to Bá si co, e em par ti cu lar, so bre as no vas me tas,
as pos si bi li da des de fi nan ci a men to e a de fi ni ção das
áre as pri o ri tá ri as.

Sala das Ses sões, 3 de abril de 2002. – Tião Vi-
a na – Pa u lo Har tung.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os re-
que ri men tos li dos se rão in clu í dos em Ordem do Dia
opor tu na men te.

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

ORDEM DO DIA

Item 1:

EMENDA DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 131, DE 1996

(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 117, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, da Emen-
da da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na -
do nº 131, de 1996 (nº 4.857/98, na que la
Casa), de au to ria da Se na do ra Be ne di ta da
Sil va, que dis põe so bre a lín gua bra si le i ra
de si na is e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs 170 e
171, de 2002, das Co mis sões de Edu ca ção, 
Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân di do; e de
Assun tos So ci a is, Re la to ra ad hoc: Se na do -
ra Emi lia Fer nan des.

Dis cus são da emen da da Câ ma ra ao Pro je to
de Lei do Se na do nº 131, de 1996, em tur no úni co.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ)
– Sr. Pre si den te, so li ci to a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para dis-
cu tir, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro res sal tar a im-
por tân cia do pro je to de lei de au to ria da Se na do ra
Be ne di ta da Sil va,  que  visa a be ne fi ci ar cer ca de
3 mi lhões de pes so as por ta do ras de de fi ciên cia au-
di ti va.

Esse pro je to bus ca de mo cra ti zar o co nhe ci men -
to para o gru po so ci al de sur dos e mu dos, pela le ga li -

za ção da Lín gua Bra si le i ra de Si na is, com o fim de
pos si bi li tar que qua se 3 mi lhões de pes so as em nos-
so País te nham as se gu ra do o ele men tar di re i to da co-
mu ni ca ção.

O pro je to ori gi nal dis pôs so bre a ma té ria des ta -
can do os se guin tes itens:

Art. 1º Re co nhe ce como meio le gal de
ex pres são e co mu ni ca ção a Lín gua Bra si le i -
ra de Si na is.

Art. 2º Enfa ti za a ne ces si da de de que
esta for ma de co mu ni ca ção seja obri ga to ri a -
men te ob je to de uso cor ren te nas co mu ni -
da des sur das.

Art. 3º Pro cu ra as se gu rar a pre sen ça de
pro fis si o na is in tér pre tes nos es pa ços for ma is
e ins ti tu i ções, como na Admi nis tra ção Pú bli ca
Di re ta e Indi re ta.

Art. 4º A in clu são do en si no da lín gua 
nos cur sos de for ma ção de do cen tes e
pro fis si o na is in tér pre tes, sen do op ta ti vo
para o alu no e obri ga tó rio para a ins ti tu i -
ção de en si no.

Du ran te sua lon ga tra mi ta ção nas duas Ca sas
do Con gres so Na ci o nal, to das as re la to ri as re co nhe -
ce ram que a so ci e da de bra si le i ra, a Na ção, tem uma
dí vi da com re la ção à co mu ni da de de sur dos, no
sen ti do de não re co nhe cer ofi ci al men te um dos ins-
tru men tos mais for tes na in ter ven ção que ga ran te a
sua in clu são so ci al e cul tu ral, ou seja, a co mu ni ca -
ção oral e es cri ta.

Hoje, te mos em tor no de 3 mi lhões de sur dos,
da dos que nos são re pas sa dos pela Co or de na do ria
Na ci o nal para Inte gra ção da Pes soa Por ta do ra de
De fi ciên cia – Cor de, com base em es tu dos da Orga-
ni za ção Mun di al de Sa ú de – OMS, pois o IBGE não
tem, ain da, esse in di ca dor pre ci so le van ta do e orga-
ni za do.

Na his tó ria des se gru po, vá ri os são os con ce i -
tos que lhe fo ram da dos para de fi ni ção de qual quer
po lí ti ca que o be ne fi ci as se. Por exem plo, nas dé ca -
das de 50 a 60, sur dez como do en ça; nas dé ca das
de 70 a 80, sur dez como de fi ciên cia; na dé ca da de
90, fi nal men te, sur dez como di fe ren ça.

Qu an to a es ses as pec tos, den tro do pro ces sa -
do cons tam vá ri os es tu dos e pa re ce res, tan to de
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mo vi men tos or ga ni za dos na área, como da aca de -
mia, do Mi nis té rio da Jus ti ça/Cor de e do Mi nis té rio
da Edu ca ção, con ten do con clu sões con ce i tu a is e
his tó ri cas que apon tam para o re co nhe ci men to ofi ci -
al da lín gua que men ci o na o tex to de ori gem, o que
nos leva hoje a pro por a apro va ção do pro je to.

Por tan to Sr. Pre si den te, essa é a nos sa de fe -
sa. Faço um ape lo para que as Srªs e os Srs. Se na -
do res vo tem fa vo ra vel men te ao pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon para dis cu tir.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para dis-
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, a dis cus são do Pro je to de Lei do
Se na do nº 131/96, da Se na do ra Be ne di ta da Sil va,
que dis põe so bre a Lín gua Bra si le i ra de Si na is, a lin-
gua gem bá si ca para os sur dos-mu dos, é um pro je to
que teve lon ga du ra ção e lon go de ba te.

Tive a hon ra de par ti ci par do I Fes ti val Bra si le i -
ro de Arte e Cul tu ra Sur da, re a li za do no Te a tro Mu-
ni ci pal, no ano 2000. Foi um acon te ci men to emo ci o -
nan te, no tá vel, em que se viu e se sen tiu a ca pa ci -
da de de jo vens que, ape sar de de fi ciên ci as, con se -
guem se so bres sa ir e apre sen tar uma obra no tá vel
como apre sen ta ram na que le fes ti val. Ali eu fui con vi -
da do  era o úni co Se na dor pre sen te  e me en tre ga -
ram uma lis ta com cer ca de 40 mil as si na tu ras, cu-
jas có pi as te nho aqui e guar do-as com mu i to ca ri -
nho, para so li ci tar à Câ ma ra e ao Se na do que esse
pro je to tra mi tas se ra pi da men te e não fi cas se pa ra do 
– como es ta va – nas Co mis sões.

À épo ca, en vi ei um ofí cio que gos ta ria de ver
trans cri to nos Ana is do Se na do, di ri gi do ao Pre si den -
te do Se na do, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, e
ao Pre si den te da Câ ma ra, De pu ta do Mi chel Te mer,
en ca mi nhan do as as si na tu ras e fa lan do em nome da
Asso ci a ção dos Sur dos do Dis tri to Fe de ral; Asso ci a -
ção do Jo vem Apren diz – AJA; Fe de ra ção Na ci o nal
de Pais e Ami gos de Sur dos – Fe na pas; Fe de ra ção
Na ci o nal para a Edu ca ção e Inte gra ção do Sur do –
Fe ne is; Cen tro de Apo io ao Por ta dor de Ne ces si da -
des Espe ci a is – Ce nap; Cor de–DF. So li ci tá va mos o
an da men to des se pro je to. Pas sou aqui. Foi para a Câ-
ma ra. Hou ve cer ta de mo ra na tra mi ta ção, mas, na
Câ ma ra, foi emen da do e veio para cá, e ago ra o es ta -
mos vo tan do.

Qu e ro dar meus pa ra béns à De pu ta da Ester
Gros si e aos De pu ta dos Edu ar do Jor ge, Bis po Ro dri -
gues e Fer nan do Co ru ja. Qu e ro dar os pa ra béns ao
bra vo Se na dor-Re la tor, Ge ral do Cân di do, da Co mis -
são de Edu ca ção, e à Se na do ra Emi lia Fer nan des, da
Co mis são de Assun tos So ci a is.

Hoje, no ano 2002, a es sas en ti da des re la ci o na -
das, te nho a sa tis fa ção de co mu ni car que está sen do
apro va da nes te mo men to, pela una ni mi da de do Se-
na do Fe de ral, a ma té ria que re co nhe ce como meio le-
gal de co mu ni ca ção a ex pres são da lin gua gem bra si -
le i ra de si na is e ou tros re cur sos da ex pres são a ela
as so ci a dos.

Tal vez como nun ca, hoje, nes ta Casa, es te ja -
mos vo tan do um pro je to que tem alma e sen ti men to,
de di ca ção a exa ta men te uma par ce la da po pu la ção
bra si le i ra mu i tas ve zes es que ci da, mas que é, para
nós, o exem plo ad mi rá vel e ex tra or di ná rio do que
pode o povo bra si le i ro. Qu an do a gen te mais hu mil de
so bre põe-se às di fi cul da des, lem bra mo-nos de Deus.
”Po de mos não ter voz, não fa lar, não ou vir, mas uma
alma, um sen ti men to, um co ra ção tem mil ma ne i ras
de se ex por, de ven cer e de ser gen te, cri a tu ra hu ma -
na, cri a tu ra de Deus na Ter ra“.

Este é um gran de pro je to. Este é um gran de dia.
Estes jo vens que es tão aqui as sis tin do à ses são ti ve -
ram um in ter reg no em seus afa ze res, e até foi bom
para que ve ri fi cas sem como fun ci o na esta Casa. Eu
ape nas di zia ao Se na dor Artur da Tá vo la que não en-
ten dia como, me di an te as men sa gens de si na is – re-
pa rem os se nho res que as pro fes so ras, nas ga le ri as,
es tão uti li zan do a lin gua gem dos si na is –, trans mi ti -
am-se al guns pro nun ci a men tos como o do no bre Se-
na dor do PDT aqui de Bra sí lia, um eco no mis ta com
idéi as as mais pro fun das.

Hoje é um gran de dia. Sin to-me emo ci o na do.
Sin to-me fe liz em ver esta Casa vo tan do um pro je to
des ta na tu re za. Hoje, o povo está aqui. Hoje, o Se na -
do iden ti fi ca-se com os mais ne ces si ta dos, com os
mais jus tos, com os mais pu ros, com os mais dig nos
da so ci e da de bra si le i ra.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PEDRO SIMON EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

Inse ri do nos ter mos do art. 210 do Re-
gi men to Inter no.
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O SR. PRESIDENTE (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, so li ci to a pa la vra.

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, fa rei um re gis tro a par tir das pa la vras pro fe ri das
pe los Se na do res Ge ral do Cân di do e Pe dro Si mon.
Se ria até bo ni to e im por tan te que a TV Se na do, em
vez de mos trar o Se na dor que está fa lan do, pu des se,
por al guns mo men tos, mos trar a be le za com a qual as
pro fes so ras es tão trans mi tin do si na is, tra du zin do as
pa la vras. Não sei se o Se na dor Pe dro Si mon pôde
acom pa nhar a tra du ção de seu belo pro nun ci a men to
pe las se nho ras que es tão nas ga le ri as, trans mi tin do e
tra du zin do, numa ho me na gem a to dos que vi e ram de
lon ge, re pre sen tan do cer ca de três mi lhões de bra si -
le i ros que têm al gu ma de fi ciên cia e que não têm a fa-
ci li da de de po de rem ex pres sar-se por meio da voz,
da fala. Fe liz men te, ten do em vis ta a ca pa ci ta ção da-
que les que de sen vol vem o co nhe ci men to da lín gua
bra si le i ra de si na is, po dem es sas pes so as com pre en -
der o que está sen do dito e vo ta do.

Pa ra be ni zo a Se na do ra Be ne di ta da Sil va – que,
nes ta se ma na, as su me o car go de Go ver na do ra, sen-
do a pri me i ra mu lher ne gra a ocu par esse car go e em
um dos Esta dos mais im por tan tes – por este pro je to
que pos si bi li ta rá que um nú me ro ma i or de bra si le i ros
pos sa sem pre com pre en der o que se fala e trans mi tir
os seus sen ti men tos.

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

a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.

Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, sa ú do to das as cri an ças e
to dos os jo vens com ne ces si da des es pe ci a is pre sen -
tes. Te nho uma fi lha de le i te que tem uma ne ces si da -
de es pe ci al: ela não vê. Infe liz men te, ain da não es tou
sen do uma boa mãe de le i te, por que ain da não con-
se gui ler em bra i le, mas pro du zo meu ma te ri al tam-
bém em bra i le.

Infe liz men te, não me con si go re la ci o nar com os
jo vens com de fi ciên cia au di ti va, como pen so que de-
ve ria fa zer. Fa rei ape nas um ”oi“. (Ges to) To dos vo cês 
es tão no nos so co ra ção. (Ges to)

Este pro je to é mu i to im por tan te. Há ou tras Se-
na do ras que gos ta ri am de es tar pre sen tes, como as
Se na do ras Ma ri na Sil va e Emi lia Fer nan des, para
com par ti lhar este mo men to.

Mais do que esse pre sen te que da mos ago ra,
ao apro var mos esta ma té ria, po de ría mos dar um pre-
sen te me lhor ain da. Sr. Pre si den te, em cada ses são
do Se na do Fe de ral, po de ría mos ter ime di a ta men te a
trans mis são ao vivo, da mes ma for ma que os pro fes -
so res es tão fa zen do nas ga le ri as. Já so li ci ta mos que
se te nha uma quo ta es pe ci al para ma te ri al em bra i le,
pois, para pro du zir mos 100 li vros em bra i le, te mos de
abrir mão de fa zer 30 mil li vros co muns. É de fun da -
men tal im por tân cia que a Mesa do Se na do pos sa
pos si bi li tar mi lhões de bra si le i ros a acom pa nha rem
as ses sões trans mi ti das ao vivo pela TV Se na do com
a tra du ção mo men tâ nea.

De i xo um abra ço a to dos os pre sen tes e àque-
les que par ti ci pa ram de for ma bri lhan te para a vi a bi li -
za ção des te pro je to. De i xo a pro pos ta que, cer ta men -
te, será pro vi den ci a da pelo Se na dor Ra mez Te bet
jun to à Mesa no sen ti do da trans mis são da ses são ao
vivo do Se na do Fe de ral para mi lhões de bra si le i ros
que, por um even to da na tu re za, não po dem ou vir
ime di a ta men te o que fa la mos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na do -
ra He lo í sa He le na, a Mesa in for ma a V. Exª que já
exis te pro pos ta em an da men to nes se sen ti do.

Não há mais ora do res ins cri tos para dis cu tir a
ma té ria.

Em vo ta ção a Emen da da Câ ma ra ao Pro je to de
Lei do Se na do nº 131, de 1996.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a
vo ta ção.

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

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, é qua se des ne ces sá rio o en ca mi -
nha men to, mas, em nome do Go ver no, sa ú do a exis-
tên cia des te pro je to. Ele tem um sig ni fi ca do que vai
além da sim ples so li da ri e da de que já é tão sig ni fi ca ti -
va no ser hu ma no. Ele ofi ci a li za uma lín gua. O idi o ma
que fa la mos é ofi ci a li za do pe las leis do País. Ele tem
as suas re gras, os seus dog mas, os seus di ta mes, e,
ago ra, o País está a ofi ci a li zar uma lín gua bra si le i ra
de si na is, que tem mu i to da cri a ção bra si le i ra e, so-
bre tu do, um as pec to pre sen te nos idi o mas.

Duas das ca rac te rís ti cas dos idi o mas es tão pre-
sen tes com gran de for ça nes sa lín gua de si na is. Os
idi o mas têm uma ca rac te rís ti ca de for ma, mor fo ló gi -
ca. Essa lín gua dos si na is tem, ade ma is, uma for ma
ex tre ma men te ex pres si va. Como é pos sí vel, por meio
do ges to, cri ar a for ma do idi o ma? O se gun do as pec to 
que me im pres si o na nes sa lín gua é a es sên cia do idi-
o ma, o as pec to se mân ti co, o sen ti do das pa la vras.
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Obser vo, sem co nhe cer a lín gua em por me nor,
nos ges tos dos que a co nhe cem e a do mi nam um ca-
rá ter ex tre ma men te sen sí vel. Cons tan te men te se uti-
li zam os ór gãos do cor po e cons tan te men te os ges tos 
in di cam o co ra ção; ou seja, o sen ti do se mân ti co do
idi o ma na lín gua bra si le i ra de si na is é um sen ti do pro-
fun da men te afe ti vo. O en ten di men to dá-se pelo ges to
do afe to. Ra ra men te – quem ob ser var verá – se vê um
ges to agres si vo, a não ser quan do se re fe re a uma
agres si vi da de alhe ia. Uma pa la vra ver ba li za da que
ser ve para agre dir e ofen der – hoje ti ve mos a opor tu -
ni da de de ouvi-la nes te ple ná rio – é tra du zi da no ges-
to afe ti vo. É mu i to di fí cil uma lín gua ope rar se man ti ca -
men te no ges to, por que esse é o sen ti do es sen ci al da
pa la vra. O ges to não traz o si nô ni mo nem bus ca uma
pa la vra pró xi ma do sen ti do que se quer. Ou o ges to é
sen ti do ou a pa la vra não exis te.

Por es sas ra zões, Sr. Pre si den te, en ca mi nho fa-
vo ra vel men te o pro je to, lem bran do à Casa que vo ta -
re mos um idi o ma pá trio como qual quer ou tro. Tra ta-se 
de uma con quis ta ab so lu ta men te for mi dá vel, que nos
leva a sa u dar os au to res do pro je to, como bem dis se
o Se na dor Pe dro Si mon. Além de les, cum pri men to to-
dos aque les que ti ve ram uma in ter ven ção di re ta nos
subs ti tu ti vos e nas emen das e que, du ran te vá ri os
anos – tal vez lon gos de ma is –, acom pa nha ram o pro-
je to para a sua fi na li za ção, a meu ju í zo con sa gra do ra, 
na data de hoje.

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

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – 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 Ade mir Andra de para en ca mi -
nhar a vo ta ção.

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, fico mu i to fe liz nes ta ses-
são ao ver, pela se gun da vez, a apro va ção des te pro je -
to, após re tor nar da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Vi ve mos tão pre o cu pa dos com a ques tão eco-
nô mi ca e com a vida do povo, que, às ve zes, nos es-
que ce mos de ques tões ex tre ma men te im por tan tes. A
pre sen ça de to das es sas pes so as nas ga le ri as, aten-
tas a uma tra du ção bo ni ta, faz-nos per ce ber a im por -
tân cia de si tu a ções que, mu i tas ve zes, pas sam des-
per ce bi das ao nos so sen ti men to.

Res sal to a fi gu ra da ex-Se na do ra e, de po is de
ama nhã, Go ver na do ra do Rio de Ja ne i ro, Be ne di ta da
Sil va, por que ela teve mu i tas lem bran ças des se tipo,
no Se na do Fe de ral. São in con tá ve is os pro je tos des-
sa Se na do ra, que, com mu i ta sen si bi li da de, per ce beu 

a im por tân cia de tan tos fa tos que, às ve zes, não vis-
lum bra mos.

Em nome do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, ma ni -
fes to a nos sa po si ção fa vo rá vel e pa ra be ni zo, par ti cu -
lar men te, a Se na do ra Be ne di ta da Sil va pelo seu tra-
ba lho e pela sua lem bran ça no Con gres so Na ci o nal.

Mu i to obri ga do.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –

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 Ca sil do Mal da ner, para en ca mi -
nhar.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, além de pa ra -
be ni zar igual men te a au to ra des sa pro pos ta, a ex-Se-
na do ra Be ne di ta da Sil va, e tam bém o Re la tor, Se na -
dor Ge ral do Cân di do, res sal to a mi nha fe li ci da de em
re la ção a esse pro je to não ape nas por que pes so as
da nos sa fa mí lia se rão be ne fi ci a das por essa me di da, 
mas tam bém por que ela vem ao en con tro do que já
afir ma va a Se na do ra He lo í sa He le na.

Em 1996, apre sen tei pro je to de re so lu ção, per-
mi tin do que a TV Se na do trans mi tis se as ses sões
des ta Casa ao Bra sil em lin gua gem dos sur dos-mu -
dos, para que mi lhões de bra si le i ros acom pa nhem os
as sun tos po lí ti cos, eco nô mi cos, en fim as sun tos que
in te res sam ao Bra sil in te i ro.

Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, com o tem po in-
tro du zi re mos esse pro ce di men to em to dos os ca na is
de te le vi são do Bra sil, para que haja pos si bi li da de da
par ti ci pa ção de to dos. Isso re pre sen ta o exer cí cio da
ver da de i ra ci da da nia.

Então, eu gos ta ria de me re go zi jar, nes te mo-
men to, com essa idéia da TV Se na do. Oxa lá, pro fis si -
o na is des sa área pos sam par ti ci par ao vivo, para que,
aí sim, a ver da de i ra ci da da nia seja in ter pre ta da, exer-
ci ta da em sua ple ni tu de, atra vés do exem plo da TV
Se na do para o Bra sil in te i ro.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha-

ven do mais ora do res para en ca mi nhar a vo ta ção, de-
cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to e co lo co o pro je to 
em vo ta ção.

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

Apro va da.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para re da ção

fi nal.

É a se guin te a Emen da apro va da:
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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 do Se na do nº 131, de 1996
(nº 4.857/98, na que la Câ ma ra dos De pu ta dos), 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 215, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 131, de 1996 (nº 4.857, de 1998,
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei do Se na do nº 131, de 1996 (nº
4.857, de 1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que dis-
põe so bre a lín gua bra si le i ra de si na is e dá ou tras pro-
vi dên ci as, con so li dan do a Emen da nº 1 da Câ ma ra
dos De pu ta dos apro va da pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 3 de abril de
2002. – Car los Wil son, Re la tor – Ra mez Te bet –
Edi son Lo bão – Ro nal do Cu nha Lima –  – Anto nio
Car los Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 215, DE 2002

Dis põe so bre a Lín gua Bra si le i ra de
Si na is e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É re co nhe ci da como meio le gal de co mu -

ni ca ção e ex pres são a Lín gua Bra si le i ra de Si na is – Li-
bras e ou tros re cur sos de ex pres são a ela as so ci a dos.

Pa rá gra fo úni co. Enten de-se como Lín gua Bra-
si le i ra de Si na is – Li bras a for ma de co mu ni ca ção e
ex pres são, em que o sis te ma lin güís ti co de na tu re za
vi su al-mo to ra, com es tru tu ra gra ma ti cal pró pria,
cons ti tu em um sis te ma lin güís ti co de trans mis são de
idéi as e fa tos, ori un dos de co mu ni da des de pes so as
sur das do Bra sil.

Art. 2º Deve ser ga ran ti do, por par te do po der
pú bli co em ge ral e em pre sas con ces si o ná ri as de ser-
vi ços pú bli cos, for mas ins ti tu ci o na li za das de apo i ar o
uso e di fu são da Lín gua Bra si le i ra de Si na is – Li bras
como meio de co mu ni ca ção ob je ti va e de uti li za ção
cor ren te das co mu ni da des sur das do Bra sil.

Art. 3º As ins ti tu i ções pú bli cas e em pre sas con-
ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos de as sis tên cia à sa-
ú de de vem ga ran tir aten di men to e tra ta men to ade-
qua do aos por ta do res de de fi ciên cia au di ti va, de
acor do com as nor mas le ga is em vi gor.

Art. 4º O sis te ma edu ca ci o nal fe de ral e os sis te -
mas edu ca ci o na is es ta du a is, mu ni ci pa is e do Dis tri to
Fe de ral de vem ga ran tir a in clu são nos cur sos de for-
ma ção de Edu ca ção Espe ci al, de Fo no a u di o lo gia e

de Ma gis té rio, em seus ní ve is mé dio e su pe ri or, do
en si no da Lín gua Bra si le i ra de Si na is, como par te in-
te gran te dos Pa râ me tros Cur ri cu la res Na ci o na is –
PCNs, con for me le gis la ção vi gen te.

Pa rá gra fo úni co. A Lín gua Bra si le i ra de Si na is –
Li bras não po de rá subs ti tu ir a mo da li da de es cri ta da
lín gua por tu gue sa.

Art. 5º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Apro va -
da a ma té ria 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 san ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa

se con gra tu la com a Asso ci a ção dos Sur dos de Bra sí -
lia, que nos hon ram com suas pre sen ças, bem como
com a Fe de ra ção Na ci o nal de Edu ca ção e Inte gra ção 
de Sur dos.

Per mi ta-me o Se na dor Pe dro Si mon fa zer das
suas as mi nhas pa la vras fi na is. Aca ba mos de apro-
var, cer ta men te, a lei mais hu ma na, mais cris tã e hu-
ma ni tá ria do Se na do da Re pú bli ca, des de que nos
en con tra mos aqui, a lei que apro va os si na is como ex-
pres são da ma ni fes ta ção do ser hu ma no, da que les
que, por uma ra zão ou ou tra, fo ram pri va dos dos seus
sen ti dos. Meus cum pri men tos. (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia con vo ca ses são con jun ta a re a li zar-se ama-
nhã, dia 04 do cor ren te, às 14 ho ras, no ple ná rio do
Se na do Fe de ral, des ti na da à vo ta ção do Pro je to de
Re so lu ção do Con gres so Na ci o nal nº 05, de 2001,
apre ci a ção do Pro je to de Lei do Con gres so Na ci o nal
nº 01, de 2002, e dos Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo
do Con gres so Na ci o nal nºs 01, 02 e 03, de 2002.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 9, 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 118, de 2002)

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
art. 172, II, d, do Re gi men to Inter no)

Pro je to de Re so lu ção nº 9, de 2002,
de ini ci a ti va da Co mis são Di re to ra, que
uni fi ca as ta be las de ven ci men tos bá si cos
e os de ma is com po nen tes da es tru tu ra re-
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mu ne ra tó ria apli cá vel aos car gos de pro vi -
men to efe ti vo in te gran tes do qua dro de
pes so al do Se na do Fe de ral e de seus ór-
gãos  su per vi si o na dos,  nos  ter mos do
art. 17 da Re so lu ção nº 9, de 1997.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são 
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia).

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

O Se na dor Mo re i ra Men des, Re la tor de sig na do
em subs ti tu i ção à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça

e Ci da da nia, en ca mi nhou à Mesa pa re cer que será
pu bli ca do na for ma re gi men tal.

O pa re cer é fa vo rá vel e sua có pia se en con tra à
dis po si ção das Srªs e dos Srs. Se na do res em suas
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 da que será lida pelo Sr.
1ºSe cre tá rio, Se na dor Car los Wil son. 

É lida a se guin te:
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EMENDA (DE PLENÁRIO), OFERECIDA AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 9, DE 2002, DE
INICIATIVA DA COMISSÃO DIRETORA, QUE
UNIFICA AS TABELAS DE VENCIMENTOS

BÁSICOS E OS DEMAIS COMPONENTES DA
ESTRUTURA REMUNERATÓRIA APLICÁVEL

AOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
INTEGRANTES DO QUADRO DE PESSOAL DO

SENADO FEDERAL E DE SEUS ÓRGÃOS
SUPERVISIONADOS, NOS TERMOS DO ART. 17

DA RESOLUÇÃO Nº 9, DE 1997.

EMENDA Nº 1-PLEN

Dê-se ao Pro je to de Re so lu ção nº 9, de 2002, a
se guin te re da ção:

“Art. 1º São re a jus ta das em 20% (vin te 
por cen to) as ta be las de ven ci men tos bá si -
cos dos car gos das car re i ras do Se na do Fe-
de ral e dos seus ór gãos su per vi si o na dos.

Art. 2º Esta Re so lu ção en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção."

Jus ti fi ca ção

Ini ci al men te, cabe ob ser var que, cer ta men te,
im põe-se pro mo ver cor re ção na re mu ne ra ção dos
ser vi do res do Se na do Fe de ral que, jun ta men te com
os de ma is ser vi do res fe de ra is, ti ve ram o seu pri me i ro
au men to ge ral nos úl ti mos sete anos no dia 1º de ja-
ne i ro de 2002, em per cen tu al de 3,5%, ab so lu ta men -
te in su fi ci en te fren te à per da do po der aqui si ti vo dos
sa lá ri os ob ser va do nes se pe río do.

Entre tan to, o Pro je to de Re so lu ção nº9, de 2002,
pro mo ve um ina ce i tá vel au men to na re mu ne ra ção dos
ser vi do res des ta Casa, vi ran do ao aves so o prin cí pio
hi e rár qui co e de mé ri to que deve pre si dir a de fi ni ção
da re tri bu i ção dos fun ci o ná ri os pú bli cos, prin cí pio esse
que foi, mes mo, eri gi do em nor ma cons ti tu ci o nal ex plí -
ci ta pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº19, de 1998, que in-
tro du ziu dis po si ti vo no art. 39 da Car ta Mag na, afir-
man do que a fi xa ção dos pa drões de ven ci men to e dos
de ma is com po nen tes do sis te ma re mu ne ra tó rio (dos
ser vi do res pú bli co) ob ser va rá (...) a na tu re za, o grau
de res pon sa bi li da de e a com ple xi da de dos car gos
com po nen tes de cada car re i ra; os re qui si tos para a in-
ves ti du ra; e as pe cu li a ri da des dos car gos.

Ou seja, não é pos sí vel apro var-se tal ma té ria
sem uma aná li se por me no ri za da de suas con se qüên -
ci as, que não pode ser fe i ta no pra zo as si na la do para o
seu exa me. No en tan to, con si de ran do o que foi dito no
pri me i ro pa rá gra fo e o pra zo fa tal para a apro va ção de
re a jus te para os ser vi do res, fi xa do na Lei Ele i to ral,

es ta mos pro pon do a pre sen te emen da subs ti tu ti va,
vi san do a equa ci o nar emer gen ci al men te a si tu a ção,
en quan to se pro ce de ao es tu do cu i da do so da si tu a -
ção.

Sala das Ses sões, 3 de abril de 2002. – Se na dor 
Ro ber to Re quião.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des, Re la tor
de sig na do em subs ti tu i ção à Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para pro fe rir pa re cer so bre 
a Emen da nº 1, de Ple ná rio.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. 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, con for me já ex pli ci ta do
pelo ilus tre 1º Se cre tá rio, tra ta-se de uma emen da
subs ti tu ti va, apre sen ta da pelo Se na dor Ro ber to Re-
quião, que de ter mi na que se jam re a jus ta dos em 20%
as ta be las de ven ci men tos bá si cos dos car gos das
car re i ras do Se na do Fe de ral e dos seus ór gãos su-
per vi si o na dos, su pri min do to das as de ma is dis po si -
ções da pro po si ção emen da da.

De acor do com o que es ta be le ce o art. 101, I, da
Lei Inter na do Se na do Fe de ral, com pe te à Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia opi nar so bre a
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de da
ma té ria.

O Pro je to de Re so lu ção nº 9, de 2002, é sub me -
ti do a esta Casa pela Co len da Co mis são Di re to ra, em
obe diên cia ao art. 17 da Re so lu ção nº 9, de 1997, que
de ter mi na àque le co le gi a do a apre sen ta ção de pro-
pos ta uni fi can do os pla nos de car re i ra dos ór gãos da
Casa.

Ocor re, en tre tan to, que a emen da sob aná li se
não ca mi nha nes sa di re ção, re pre sen tan do tão-so-
men te um re a jus te ge ral aos ser vi do res do Se na do
Fe de ral, que não é o ob je to da pro po si ção que se pre-
ten de al te rar. Des sa for ma, tra ta-se de emen da que
não pode ser ad mi ti da por ter es co po di ver so da ma-
té ria emen da da, con for me es ta be le ce o art. 230, II, do
Re gi men to Inter no da Casa.

Além dis so, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do -
res, vale ob ser var que como a emen da não con tém
res sal va in clu í da no PRS nº 9, de 2002, de que a im-
plan ta ção dos acrés ci mos even tu al men te de cor ren -
tes das des pe sas de pes so al do Se na do Fe de ral fi-
cam cir cuns cri tos aos li mi tes im pos tos pela Lei Com-
ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Res-
pon sa bi li da de Fis cal. Pode ela in cor rer na ve da ção
con ti da no in ci so II do art. 63 da Lei Ma i or, que pro í be
emen da que im por te au men to de des pe sa pre vis ta
nos pro je tos da or ga ni za ção dos ser vi ços ad mi nis tra -
ti vos do Se na do Fe de ral.
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Antes ain da de pro fe rir o voto, Sr. Pre si den te, eu
gos ta ria ape nas de fa zer aqui uma con si de ra ção.
Esse as sun to vem sen do dis cu ti do no âm bi to do Se-
na do Fe de ral des de abril de 2000. Já fo ram ou vi dos
to dos os seg men tos in te res sa dos, a Asso ci a ção dos
Con sul to res Le gis la ti vos, o Sin di le gis, o Sin di ca to dos
Ser vi do res Apo sen ta dos, a Asso ci a ção dos Ser vi do -
res do Po der, en fim, to dos eles.

Há que se res sal tar ain da que idên ti co pro ce di -
men to já foi ado ta do na Câ ma ra dos De pu ta dos, no
Tri bu nal de Con tas da União, que é ór gão vin cu la do
ao Con gres so Na ci o nal. Por tan to, é im pe ri o so e urge
que o Se na do Fe de ral faça o mes mo. Está se cri an do
uma con fu são, ima gi nan do-se que es ta mos pro pon -
do ape nas au men to de sa lá rio, quan do, na ver da de,
es ta mos dis cu tin do aqui uma pro pos ta de novo Pla no
de Car re i ra dos Ser vi do res do Se na do Fe de ral e dos
seus ór gãos su per vi si o na dos. 

Des ta for ma, o meu pa re cer é no sen ti do de que
seja re je i ta da a emen da pro pos ta pelo ilus tre Se na -
dor Ro ber to Re quião.

É o se guin te o pa re cer na ín te gra:

PARECER Nº 216, DE 2002

De Ple ná rio, 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 a emen da nº 1 ao Pro je to de
Re so lu ção nº 9, de 2002, que uni fi ca as
ta be las de ven ci men tos bá si cos e os de-
ma is com po nen tes da es tru tu ra re mu ne -
ra tó ria apli cá vel aos car gos de pro vi men -
to efe ti vo in te gran tes do qua dro de pes-
so al do Se na do Fe de ral e de seus ór gãos 
su per vi si o na dos, nos ter mos do art. 17
da Re so lu ção nº 9, de 1997.

Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des

I – Re la tó rio

Re ce beu o Pro je to de Re so lu ção nº 9, de 2002,
de ini ci a ti va da Co mis são Di re to ra, que uni fi ca as ta-
be las de ven ci men tos bá si cos e os de ma is com po -
nen tes da es tru tu ra re mu ne ra tó ria apli cá vel aos car-
gos de pro vi men to efe ti vo in te gran tes do qua dro de
pes so al do Se na do Fe de ral e de seus ór gãos su per vi -
si o na dos, nos ter mos do art. 17 da Re so lu ção nº9, de
1997, uma emen da, de au to ria do ilus tre Se na dor Ro-
ber to Re quião.

Tra ta-se de emen da subs ti tu ti va que de ter mi na
que se jam re a jus ta das em vin te por cen to as ta be las
de ven ci men tos bá si cos dos car gos das car re i ras do

Se na do Fe de ral e de seus ór gãos su per vi si o na dos,
su pri min do to das as de ma is dis po si ções da pro po si -
ção emen da da.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

De acor do com o que es ta be le ce o art. 101, I, da
Lei Inter na do Se na do Fe de ral, com pe te à Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia opi nar so bre a
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de da
ma té ria.

O Pro je to de Re so lu ção nº 9, de 2002, é sub me ti -
do a esta Casa pela Co len da Co mis são Di re to ra em
obe diên cia ao art. 17 da Re so lu ção nº 9, de 1997, que
de ter mi na àque le co le gi a do a apre sen ta ção de pro pos -
ta uni fi can do os pla nos e car re i ras dos ór gãos da Casa.

Ocor re, en tre tan to, que a emen da sob aná li se
não ca mi nha nes sa di re ção, re pre sen tan do, tão-so-
men te, um re a jus te ge ral aos ser vi do res do Se na do
Fe de ral, que não é ob je to da pro po si ção que pre ten -
de al te rar. Des ta for ma, tra ta-se de emen da que não
pode ser ad mi ti da por ter es co po di ver so da ma té ria
emen da da, ex vi do art. 230, I, do Re gi men to Inter no
da Casa.

Além dis so, vale ob ser var que, como a emen da
não con tém a res sal va, in clu í da no PRS nº9, de 2002,
de que a im plan ta ção dos acrés ci mos even tu al men te
de cor ren tes nas des pe sas de pes so al do Se na do Fe-
de ral fi cam cir cuns cri tos aos li mi tes im pos tos pela Lei
Com ple men tar nº101, de 4 de maio de 2000, a Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal, pode ela in cor rer na ve da -
ção con ti da no in ci so II do art. 63 da Lei ma i or, que
pro í be emen da que im por te au men to da des pe sa pre-
vis ta, nos pro je to de or ga ni za ção dos ser vi ços ad mi -
nis tra ti vos do Se na do Fe de ral.

III – Voto

Assim, à vis ta do ex pos to, ma ni fes ta mo-nos
pela re je i ção da emen da sob exa me.

Sala das Ses sões, 3 de abril de 2002. – Mo re i ra
Men des, Re la tor.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo re i ra
Men des, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de-
i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da 
pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pa re -
cer por tan to é fa vo rá vel.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Wil son,
Re la tor de sig na do da Co mis são Di re to ra, para pro fe -
rir pa re cer so bre a Emen da nº 1 de ple ná rio.
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PARECER Nº 217, DE 2002-PLEN.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. 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, dou pa re cer de ple ná rio em
subs ti tu i ção à Co mis são Di re to ra so bre a emen da ao
Pro je to de Re so lu ção nº 9, de 2002, que uni fi ca as ta-
be las de ven ci men tos bá si cos e os de ma is com po -
nen tes da es tru tu ra re mu ne rá ria apli cá vel aos car gos
de pro vi men to efe ti vo de in te gran tes do qua dro de
pes so al do Se na do Fe de ral e dos seus ór gãos su per -
vi si o na dos, nos ter mos do art. 17 da Re so lu ção nº 9,
de 1997.

A emen da a que se re fe re, de au to ria do emi-
nen te co le ga Se na dor Ro ber to Re quião, de ter mi na
que se jam re a jus ta dos em 20% as ta be las de ven ci -
men to bá si co de car gos das car re i ras do Se na do Fe-
de ral e seus ór gãos su per vi si o na dos, su prin do to das
as nor mas ori gi nal men te cons tan tes do Pro je to de
Re so lu ção nº 9, de 2002.

Qu e ro des de logo re gis trar a re le vân cia, o ob je -
ti vo da emen da apre sen ta da pelo Se na dor Ro ber to
Re quião so bre a ma té ria, de mons tran do S. Exª. não
ape nas pre o cu pa ção com a ad mi nis tra ção da Casa,
como tam bém com o seu fun ci o na men to, tan to que
ele des ta ca a de fa sa gem de re mu ne ra ção de ser vi do -
res do Se na do Fe de ral e pro põe um re a jus te de 20%
de for ma li ne ar.

Entre tan to, como pu de mos ob ser var no seu
con te ú do, o Pro je to de Re so lu ção nº 9, de 2002, meu
caro Se na dor Ro ber to Re quião, tem um ob je ti vo mu i -
to mais am plo do que um mero re a jus te de re mu ne ra -
ção de ser vi do res do Se na do Fe de ral. 

A pro po si ção ini ci a da e dis cu ti da no ano de 2000
– tan to que cons tou do Orça men to do ano de 2001, e
não foi exe cu ta do, e cons ta no va men te no Orça men to
de ano de 2002 – pro mo ve a im pres cin dí vel, a fun da -
men tal uni fi ca ção da es tru tu ra re tri bu ti va de to dos os
ór gãos nes ta Casa, sim pli fi can do e mo der ni zan do a
nos sa es tru tu ra na mes ma di re ção bus ca da pe los de-
ma is ór gãos do Po der Le gis la ti vo, como ocor reu na
Câ ma ra dos De pu ta dos, como esta Casa apro vou ain-
da no ano pas sa do do Tri bu nal de Con tas da União e
de ou tros Po de res, como tam bém do Mi nis té rio Pú bli -
co da União. A emen da em ques tão tem al can ce mu i to
di ver so da qui lo que visa a Co mis são Di re to ra ao sub-
me ter a este ple ná rio o PRS nº 9, de 2002.

Qu e ro adi tar, Sr. Pre si den te, ain da que esta pro-
po si ção re pre sen ta não uma dis cus são de uma se-
ma na ou uma dis cus são aço da da. Ela re sul ta de pro-
fun dos es tu dos fe i tos pela ad mi nis tra ção da Casa so-
bre a ma té ria, em co la bo ra ção com to das as en ti da -
des re pre sen ta ti vas dos ser vi do res, que, una ni me -
men te, acor da ram o tex to aqui apre sen ta do. Mais ain-

da: esta pro po si ção se en con tra ava li za da por 72 Se-
na do res que subs cre ve ram a pro pos ta.

Sr. Pre si den te, en ten den do e lou van do a pro-
pos ta do Se na dor Re quião, não pos so ace i tar a pre-
sen te pro pos ta. Assim, opi no pela re je i ção da emen-
da em exa me.

É o se guin te o pa re cer na ín te gra:

PARECER Nº 217, DE 2002

De Ple ná rio, em subs ti tu i ção à Co-
mis são Di re to ra, so bre a emen da nº 1 ao
Pro je to de Re so lu ção nº 9, de 2002, que
uni fi ca as ta be las de ven ci men tos bá si -
cos e os de ma is com po nen tes da es tru tu -
ra re mu ne ra tó ria apli cá vel aos car gos de
pro vi men to efe ti vo in te gran tes do qua dro
de pes so al do Se na do Fe de ral e de seus
ór gãos su per vi si o na dos, nos ter mos do
art. 17 da Re so lu ção nº 9, de 1997.

Re la tor: Se na dor Car los Wil son

I – Re la tó rio

A emen da a que se re fe re de au to ria do emi nen -
te Se na dor Ro ber to Re quião, de ter mi na que se jam
re a jus ta das em vin te por cen to as ta be las de ven ci -
men tos bá si cos dos car gos das car re i ras do Se na do
Fe de ral e de seus ór gãos su per vi si o na dos, su pri min -
do to das as nor mas ori gi nal men te cons tan tes do Pro-
je to de Re so lu ção nº 9, de 2002.

II – Aná li se

Qu e ro re gis trar a re le vân cia dos ob je ti vos do no-
bre au tor da emen da so bre a ma té ria, que de mons tra
a pre o cu pa ção de Sua Exce lên cia não ape nas com o
bom fun ci o na men to da ad mi nis tra ção da Casa, re co -
nhe ces se  como tam bém a de fa sa gem re mu ne ra tó ria
de seus ser vi do res.

Entre tan to, como se pode ob ser var e no seu
con te ú do, o Pro je to de Re so lu ção nº 9, de 2002, tem
ob je ti vo mu i to mais am plo do que o mero re a jus te da
re mu ne ra ção dos ser vi do res do Se na do Fe de ral. A
pro po si ção, além de pro mo ver a im pres cin dí vel uni fi -
ca ção da es tru tu ra re tri bu ti va de to dos os ór gãos des-
ta Casa, sim pli fi ca e mo der ni za essa es tru tu ra, na
mes ma di re ção bus ca da pe los de ma is ór gãos do Po-
der Le gis la ti vo, pe los ou tros Po de res e pelo Mi nis té rio 
Pú bli co da União.

Ou seja, a emen da em ques tão tem al can ce mu-
i to di ver so da qui lo a que visa a Co mis são Di re to ra ao
sub me ter a este Ple ná rio o PRS nº 9, de 2002.
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Qu e ro adi tar ain da, que essa pro po si ção re pre -
sen ta os re sul ta dos de pro fun dos es tu dos fe i tos pela
ad mi nis tra ção da Casa so bre a ma té ria, em co la bo ra -
ção com to das as en ti da des re pre sen ta ti vas de seus
ser vi do res que, de for ma unâ ni me, acor da ram com o
tex to aqui apre sen ta do, ava li za das por 72 se na do res
que subs cre ve ram a pro pos ta

III – Voto

Assim, à vis ta do ex pos to, opi na mos pela re je i -
ção da emen da sob exa me.

Sala das Ses sões, 3 de abril de 2002. – Car los
Wil son, Re la tor.

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

Có pi as das emen das e dos pa re ce res en con -
tram-se à dis po si ção das Srªs e 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, em con jun to, do pro je to e da emen da em
tur no úni co.

Para dis cu tir a ma té ria, con ce do a pa la vra, pela
or dem de ins cri ção, ao Se na dor Gil vam Bor ges. Pa re -
ce-me que, pe los mi cro fo nes le van ta dos, de se jam
dis cu tir o au tor da emen da e o Se na dor Jef fer son Pé-
res, que fa la rão a se guir.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, an tes da in ter ven ção dos Co le gas, se ria in te -
res san te res sal tar, já que es ta mos acom pa nhan do o
no ti ciá rio re la ti vo a essa ma té ria e a in ter ven ção do
Se na dor Ro ber to Re quião, que esse é um pro je to que
não tra ta es pe ci fi ca men te, como já dis se ram os dois
Re la to res, de re a jus te de sa lá ri os, mas há uma emen-
da que pro põe, ob je ti va men te, um re a jus te li ne ar de
20% dos sa lá ri os do Se na do, con se qüen te men te um
au men to de 20% no con jun to de re cur sos des ti na dos
à fo lha de pa ga men to.

Gos ta ria de sa ber dos dois Re la to res se há a in-
for ma ção do im pac to da apro va ção des se pro je to re-
fe ren te ao au men to da fo lha de pa ga men to do Se na -
do no ano de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
José Edu ar do Du tra, se gun do es tou in for ma do pela
Se cre ta ria, o im pac to anu al é de 15% so bre a fo lha,
por que o pla no é para ser im plan ta do em 4 anos. É
isso que que ro es cla re cer a V. Exª.

Escla re ço, tam bém, e me so cor re aqui o Sr. 1º
Se cre tá rio, que mais es tu dou a ma té ria, que no Orça-
men to de 2001 já cons ta va a pre vi são para a im plan -
ta ção do Pla no de Car gos e Sa lá ri os do Se na do da
Re pú bli ca, que pas sou em bran co por que não vo ta -
mos a ma té ria. No des te ano cons ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Gil vam Bor ges.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Para dis-
cu tir. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, ad mi ram-me e sur pre en dem-me al-
guns po si ci o na men tos ex tre ma men te de ma gó gi cos e
ex tre ma men te con tra di tó ri os. Qu an do os vejo, es cu to
ou sin to, faço uma re tros pec ti va des ta úl ti ma dé ca da.
Nes ta, os ser vi do res pú bli cos tor na ram-se a ban de i ra 
dos can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca, que de-
les fi ze ram seu ca va lo de ba ta lha. Os ser vi do res pú-
bli cos pas sa ram a ser si nô ni mo de in com pe tên cia, de
im pro du ti vi da de.

Sr. Pre si den te, vejo al guns co le gas ata ca rem 72
Srs Se na do res que subs cre ve ram um do cu men to.
Esse es tu do já está sen do fe i to na Câ ma ra dos De pu -
ta dos; há oito anos, os seus ser vi do res, jus ta men te, já
re ce bem, há oito anos, 30% a mais. E é mu i to pou co!

Aqui no Se na do Fe de ral, a alta Casa do Po der
Le gis la ti vo, te mos a hon ra de ser ser vi dos por uma
equi pe fan tás ti ca, fa bu lo sa, fru to do tre i na men to de
mu i tos anos de con cur so pú bli co, e dis po mos da me-
lhor as ses so ria le gis la ti va do País.

Sr. Pre si den te, quan do se fala em psi co dé li co
vol to à Gré cia e lem bro-me dos so fis tas, lem bro-me
dos apro ve i ta do res, dos si co fan tas que usam da re tó -
ri ca para cha mar a aten ção. E é ver da de que nós no
Se na do Fe de ral es ta mos sen do as sis ti dos por mi lhões 
de bra si le i ros. Esta é a Casa da ver da de. Aque les que
não con se guem ad mi nis trar e con vi ver com os seus
não me re cem ser dig nos. O que come a sua pró pria
cria e ata ca seus pró pri os fi lhos e seus ser vi do res. A
blas fê mia, a po si ção apo ca líp ti ca e con tra di tó ria.

Com pre en do per fe i ta men te, Sr. Pre si den te, que
al gum co le ga que as so ma a esta tri bu na e usa da re-
tó ri ca para ata car a pró pria Casa quan do a Casa deve
ser – e é – o exem plo para o povo bra si le i ro. É mu i to
pou co o que es ta mos fa zen do ago ra por que o pla no
de car gos e sa lá ri os já de ve ria ter sido im ple men ta do
há mais de cin co anos.

Tu me olhas com teus olhos e me es cu tas com
teus ou vi dos. Um sá bio chi nês dis se: ”Falo me nos
por que te nho uma boca e dois ou vi dos“. Que li ção
pro fun da!

E o psi co dé li co... No meu Esta do ou na mi nha
re gião ama zô ni ca, di ze mos ”que rer apa re cer“, ”ex-
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por-se“, ”cha mar a aten ção“. E di ze mos: ”Se tu que res 
apa re cer, bote uma me lan cia na tua ca be ça, ou num
co lar gran de no teu pes co ço“. Psi co dé li co é aque le
que na eti mo lo gia...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet. Fa zen do
soar a cam pa nhia) – O tem po de V. Exª está es go ta do.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Por tan -
to, Sr. Pre si den te, já que meu tem po se es go ta, que ro
nes ta tar de pres tar a mi nha so li da ri e da de, o meu voto
aber to, pú bli co a todo o Bra sil, em ho me na gem a to dos 
os ser vi do res pú bli cos des te País, que fo ram jo ga dos à
lama, ao bu ra co por vá ri os can di da tos. Por tan to, Sr.
Pre si den te, para mim não há o que se dis cu tir, há o
que se fa zer: jus ti ça. De ve mos lu tar pelo pla no de car-
gos e sa lá ri os por que pre ci sa mos le var esse exem plo
a to dos os ser vi do res pú bli cos des te País.

Pa ra béns à Mesa Di re to ra, ao Se na dor Car los
Wil son, que, jun ta men te com seus co le gas de Mesa,
teve a co ra gem, a obri ga ção e o de ver de, por meio
des sa de man da de pe di dos e de ple i tos da nos sa
Casa e da  nos sa  or ga ni za ção,  co lo car  em vo ta ção.
Aos   meus co le gas  e aos meus  pa res,  pa ra béns  a
V. Exªs, ho mens ma du ros e ex pe ri en tes que sa bem
per fe i ta men te que é hora de jus ti ça, é hora de fa zer.

Viva os ser vi do res pú bli cos des te País! Viva o
Se na do Fe de ral!

Qu e ro sem pre es tar com a mi nha cons ciên cia
tran qüi la.

Aos que aqui es ti ve ram e aos que aqui vi e rem,
não am pli em mu i to a dis cus são, por que é hora de
exe cu tar, de fa zer jus ti ça.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te e no bres co le gas
por esta aten ção que me con ce dem nes ta tar de.

V. Exª, que es cu ta mais aten ta men te, sabe do
meu res pe i to e da mi nha con si de ra ção. Com pre en do
per fe i ta men te que é no con tra di tó rio que ocor re o psi-
co de lis mo.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Ro ber to Re quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, a
de mo cra cia é o me lhor re gi me do mun do, mas eu
acho que além dos 20% de au men to que pro pus para
os fun ci o ná ri os para aban do nar esse fa mi ge ra do pla-
no de car re i ra, eu es ta ria a me re cer uma gra ti fi ca ção
de 1% pela taxa de des con for to de ter que, sen ta do
no ple ná rio do Se na do, ou vir o Se na dor Gil vam Bor-
ges. Se ria 1%, pelo me nos, uma taxa ra zoá vel pelo
des con for to de ter de ou vir um dis cur so des se pa drão 
e com essa den si da de.

Qu e ro ser bas tan te ob je ti vo. Não es tou aqui
brin can do e sim de fen den do o Con gres so Na ci o nal e
cum prin do o com pro mis so que as su mi com os pa ra -
na en ses quan do dis se que vim aqui para di zer a ver-
da de. Eu di zia na cam pa nha que iria sa cu dir o Con-
gres so Na ci o nal com a ver da de. Nin guém sa i rá des te
ple ná rio sem sa ber o que está vo tan do. Des de já, Sr.
Pre si den te, que ro re que rer vo ta ção no mi nal por que
te re mos de ser res pon sa bi li za dos in di vi du al men te e
par ti da ri a men te pelo que acon te cer nes ta tar de.

Le rei dois do cu men tos es cri tos, por eco no mia
pro ces su al, para que não me alon gue ex tra or di na ri a -
men te e pos sa ser bas tan te ob je ti vo.

O pri me i ro de les:

Co mis são Di re to ra do Se na do apro vou 
no dia 21 de mar ço Pro je to de Re so lu ção de
ini ci a ti va do Sr. Di re tor Ge ral que ele va dras-
ti ca men te a re mu ne ra ção de al gu mas ca te -
go ri as de ser vi do res da Casa.

Pre li mi nar em re la ção ao pro nun ci a men to do
Se na dor Car los Wil son: S. Exª dis se, com toda a cla-
re za, que a pro pos ta da Mesa era sa la ri al e de pla no
de car gos e sa lá ri os. Se a pro pos ta da Mesa é sa la ri -
al, o meu pro je to de re so lu ção tam bém é sa la ri al. Se
um for in cons ti tu ci o nal, in cons ti tu ci o na is se rão os
dois. Isso de uma ma ne i ra ex tra or di na ri a men te cla ra
e in dis cu tí vel.

Va mos lá:

Au men tos de al gu mas ca te go ri as de
ser vi do res da Casa, es pe ci al men te os de
ní vel mé dio e au xi li ar, que já per ce bem re-
mu ne ra ção mu i to aci ma dos va lo res pa gos
pelo se tor pú bli co. É um ab sur do ino mi ná vel 
o qual a ma i o ria dos Se na do res está pres-
tes a apro var, sem co nhe cer os de ta lhes.

Até ago ra. Co nhe ce rão da qui para a fren te.

Nos ní ve is mais ele va dos, ana lis tas, as-
ses so res e con sul to res le gis la ti vos, a re mu ne -
ra ção pro pos ta que che ga a R$12 mil só será
efe ti va men te paga em 2003, pois atu al men te
es bar ra no teto cons ti tu ci o nal de R$8.300,
sub sí dio dos Par la men ta res até o fi nal da pre-
sen te le gis la tu ra. Nos ní ve is au xi li ar e mé dio,
as aber ra ções são ina cre di tá ve is. Extin gue-se
a ta be la sa la ri al do ní vel au xi li ar, pas san do to-
dos os ser vi do res para a ta be la de ní vel mé-
dio, o que é in cons ti tu ci o nal, se gun do de ci -
sões do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

É, Srs. Se na do res, o cha ma do pro vi men to de ri -
va do sem con cur so pú bli co, so ne gan do à ci da da nia o
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di re i to de po der as su mir um car go no Con gres so Na-
ci o nal, no Se na do da Re pú bli ca.

Cria-se para to dos os ser vi do res [ou se
man tém, con for me pre fi ram os Srs. Se na do -
res] uma gra ti fi ca ção de re pre sen ta ção de
cer ca de R$1.500, o que faz com que um mo-
to ris ta ou ar tí fi ce da grá fi ca pas se a per ce ber
re mu ne ra ção bru ta de mais de R$6.900, con-
si de ra dos o va lor do ven ci men to bá si co:
R$3.600; mais a gra ti fi ca ção de de sem pe nho
de 50% so bre o bá si co. Isto sem com pu tar o
adi ci o nal por tem po de ser vi ço, o adi ci o nal de
es pe ci a li za ção e as van ta gens pes so a is in-
cor po ra das e as van ta gens pes so a is in cor po -
ra das por exer cí cio de fun ção de con fi an ça
(cer ca de 90% dos ser vi do res re ce bem fun-
ção de con fi an ça). No ní vel su pe ri or to dos os
ser vi do res pas sa rão a per ce ber gra ti fi ca ção
de re pre sen ta ção equi va len te à que vi nha
sen do paga aos che fes de ser vi ço e es tes
pas sa rão a per ce ber uma vez e meia a gra ti fi -
ca ção es ten di da a to dos.

Tra ta-se de ver da de i ro es cân da lo por di ver sos mo-
ti vos: a re mu ne ra ção do ní vel mé dio, que ago ra in clui au-
xi li a res, pas sa a ser equi pa ra da à de um Juiz Fe de ral em
iní cio de car re i ra e é mu i to ma i or do que aque la paga aos
ser vi do res pú bli cos de ní vel su pe ri or do Exe cu ti vo e a ofi-
ci a is su pe ri o res das For ças Arma das. 

Um ar tí fi ce de ma nu ten ção ou ope rá rio não es-
pe ci a li za do da Grá fi ca, vai ga nhar mais do que um
se cre tá rio par la men tar, pro fis si o nal de ga bi ne te de
con fi an ça de um Se na dor.

O Se na do apro vou a ta be la sa la ri al do Tri bu nal
de Con tas, que como ór gão in te gran te do Le gis la ti vo
não de ve ria ter va lo res in fe ri o res aos pa gos pelo Se-
na do. O Sin di ca to que con gre ga os ser vi do res do Se-
na do, da Câ ma ra e do TCU par ti ci pou das ne go ci a -
ções, mas tem in for ma ções que con si de ra ele va dos
os va lo res do Se na do e os ad mi te como tram po lim
para re i vin di car fu tu ros au men tos para a Câ ma ra e o
TCU. Des tru iu-se qual quer re sí duo de hi e rar quia re-
mu ne ra tó ria no Se na do, que já era pre cá ria. Com o
teto de R$8.300,00, vi gen te até fe ve re i ro de 2003, to-
dos os ser vi do res de ní vel su pe ri or per ce be rão esse
va lor e os de ní vel mé dio es ta rão pró xi mos com mais
de R$6.900,00. To dos! O Pro je to de Re so lu ção nº 9,
de 2002, está in clu í do na pa u ta des ta ses são e é pre-
ci so que al gu ma co i sa seja fe i ta an tes que seja tar de.
Se ti ver que ser apro va do, pelo me nos que o seja com
o co nhe ci men to da opi nião pú bli ca, e é isso que eu

faço, nes te mo men to, para os Srs. Se na do res e para o
Bra sil, me di an te a TV Se na do.

Qu e ro fa zer a res sal va de que a in ten ção da
Mesa foi a me lhor pos sí vel, mas este pro je to não foi
si mu la do no com pu ta dor e nin guém, a não ser que
seja um es pe ci a lis ta, tem a idéia con cre ta das suas
con se qüên ci as, e é um tra ba lho de es pe ci a lis tas que
es tou tra zen do a V. Exªs.

Se gun do o do cu men to, que bre ve men te que ro
ex por aos Srs. Se na do res, con si de ran do que se jam
ven ci dos os cla mo res de mo ra li da de e bom sen so le-
van ta dos por oca sião da apre sen ta ção do pro je to e
que o pro je to seja apro va do e ten de a sê-lo pelo rolo
com pres sor do Ple ná rio do Se na do, pois 72 Se na do -
res as si na ram a lis ta de apo io sem te rem a me nor
idéia do que es ta vam as si nan do – a mim mes mo foi
ofe re ci da a lis ta num cor re dor e eu, ex-Go ver na dor do
Pa ra ná e ex-Pre fe i to, co nhe ce dor des se tipo de si tu a -
ção, ne guei-me a apor mi nha as si na tu ra –, es ta re mos 
di an te de al gu mas pos si bi li da des bem con cre tas de
ação do Mi nis té rio Pú bli co as qua is de se jo pon de rar à
Mesa e aos Srs. Se na do res, que de vem ze lar tan to
quan to eu pela ima gem da Casa. A in cons ti tu ci o na li -
da de que po de rá ser ar güi da pelo Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral de ve rá abran ger o ques ti o na men to nos se-
guin tes te mas e des de já, Sr. Pre si den te, so li ci to que
o meu dis cur so seja pro fe ri do hoje como bre ve co mu -
ni ca ção e o que faço ago ra na dis cus são seja en vi a do 
ao Mi nis té rio Pú bli co pela Mesa, a meu re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª po-
de ria fazê-lo, mas a Mesa fará isso que V. Exª pede.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Os
itens são:

1 – A trans fe rên cia de to dos os ser vi do res de ní vel
au xi li ar, sem con cur so, para a ta be la de ní vel mé dio. 

Tra ta-se de pro vi men to de ri va do já con de na do
pela jus ris pru dên cia do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
man sa e pa cí fi ca. A ir re gu la ri da de é in sa ná vel e foi
apon ta da em nota téc ni ca da Con sul to ria Le gis la ti va
do Se na do Fe de ral, por oca sião do pre pa ro de mi nu ta 
e de pa re cer;

2 – A ex ten são da gra ti fi ca ção a to dos os ser vi do -
res, para com pen sar a pro i bi ção cons ti tu ci o nal – art. 37,
in ci so IV – de pa gar in dis cri mi na da men te a gra ti fi ca ção
de fun ção, como vem sen do fe i to até ago ra.

Tra ta-se de ver da de i ro des vio em re la ção à
Cons ti tu i ção Fe de ral, pois al te ra-se o no men ju ris da
par ce la re mu ne ra tó ria, que pas sa a cha mar-se gra ti fi -
ca ção de re pre sen ta ção, de for ma a con tor nar a pro i -
bi ção de pa ga men to a to dos os ser vi do res. Note-se
que os va lo res da nova gra ti fi ca ção são os mes mos
da ta be la de gra ti fi ca ções de fun ção;
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3 – Ape sar de cri ar a nova gra ti fi ca ção, con tor -
nan do a Cons ti tu i ção Fe de ral, o pro je to si len cia so bre 
a ex tin ção das gra ti fi ca ções de fun ção que vêm sen-
do pa gas, como ofen sa ao in ci so V do art. 37, por não
se re fe ri rem a atri bu i ções de che fia, di re ção ou as ses -
so ra men to, como é o caso das gra ti fi ca ções de fun-
ção pa gas aos mé di cos, mo to ris tas, ta quí gra fos e da-
ti ló gra fos, en tre mu i tos;

4 – Qu es ti o na-se a cons ti tu ci o na li da de de apro-
va ção da pro pos ta por via de pro je to de re so lu ção em
vez de pro je to de lei bi ca me ral, com san ção pre si den -
ci al. Esse as pec to já foi apon ta do pela Se cre ta ria-Ge -
ral da Mesa do Se na do Fe de ral.

Com re la ção à ile ga li da de, o en ca mi nha men to
do pro je to afron ta, no to ri a men te, as nor mas da Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal, afi gu ran do-se como nulo de
ple no di re i to (art. 21), por vá ri as ra zões.

A res pec ti va ge ra ção de des pe sas é le si va ao
pa tri mô nio pú bli co nos ter mos do art. 15 da re fe ri da
lei, por não vir acom pa nha da de es ti ma ti va do im pac -
to or ça men tá rio fi nan ce i ro no pre sen te exer cí cio e
nos dois sub se qüen tes (art. 16, in ci so I), in clu si ve
pre mis sas e me to do lo gi as de cál cu los uti li za das (art.
16, § 2º). Note-se que, ao con trá rio do que di vul gam
os in te res sa dos na apro va ção, o pró prio pro je to pre vê 
a im plan ta ção das des pe sas a par tir des te ano.

Ao cri ar des pe sa obri ga tó ria, de ca rá ter con ti nu -
a do, sem ob ser vân cia dos pro ce di men tos le ga is, o
pro je to in frin ge tam bém o art. 17, prin ci pal men te por
des con si de rar a obri ga to ri e da de de com pen sa ção do
au men to da des pe sa, com cor res pon den te au men to
da re ce i ta ou re du ção da des pe sa (art. 17, § 2º). É im-
por tan te no tar que os itens de pre ten sa re du ção de
des pe sas ar ro la dos no pro je to são fic tí ci os, pois se
re fe rem a car gos va gos, cuja ex tin ção não acar re ta
re du ção de des pe sas.

Em nome do apre ço ao Erá rio, es sas no tas de-
vem ser en ca mi nha das ao Ple ná rio do Se na do para
que os Srs. Se na do res de ci dam co nhe cen do a ma té -
ria. Se co me te rem a bar ba ri da de, que o fa çam com
ple na cons ciên cia. Se pre ten dem co lo car o Se na do
sob o cri vo crí ti co da im pren sa e da so ci e da de bra si -
le i ra sa i bam que não há a me nor pos si bi li da de de vi-
rem a di zer ama nhã num pa lan que, num de ba te de
can di da tos à Pre si dên cia ou a Go ver no Esta du al, que
não ti nham a me nor idéia do que es ta va acon te cen do.

Esse pro je to não teve si mu la ção no com pu ta -
dor. Nin guém sabe re al men te o seu im pac to. De afo-
ga di lho, é apre sen ta do nes ta ses são, em fun ção da
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, para que não seja
dis cu ti do! A ur gên cia é a mes ma de al guns pro je tos
go ver na men ta is: ou se vota ago ra, ou se pre ju di cam

as ca te go ri as. Não é as sim! Pre ci sa mos agir com
res pon sa bi li da de. O sa lá rio do fun ci o na lis mo pú bli co 
tem de ser dig no. Um ar ro cho de sete anos e meio é
cri ti cá vel sob to dos os as pec tos, mas o Se na do da
Re pú bli ca deve dar exem plo ao País. Não nos im por -
ta o que fez a Câ ma ra, o que os De pu ta dos vo ta ram
com cons ciên cia e ab so lu ta ir res pon sa bi li da de; im-
por ta o que fará o Se na do. Fiz a crí ti ca e pro pus uma
so lu ção: um a au men to li ne ar, que pode ser cri ti ca do
cons ti tu ci o nal men te da mes ma for ma que este pro-
je to pode sê-lo, mas que ga ran te 20% e abre a pos si -
bi li da de de gran de dis cus são so bre os sa lá ri os do
Se na do, que tem o piso de R$6.900,00 para um mo-
to ris ta ou um ar tí fi ce da grá fi ca, mas paga a um fun-
ci o ná rio con tra ta do no sis te ma de es cra vi dão bran ca 
da ter ce i ri za ção R$200,00 por mês, sem que isso
seja ob je to de pre o cu pa ção al gu ma dos Se na do res
e dos sin di ca tos.

É o in te res se pú bli co que me co lo ca nes ta tri bu -
na nes te mo men to. A mi nha obri ga ção, em pri me i ro
lu gar, é com a mi nha cons ciên cia. Em se gun do lu gar,
com o meu País. Po de ria di zer que, como sou po lí ti co, 
em ter ce i ro lu gar, com o meu Par ti do. A mi nha pre o -
cu pa ção com os sa lá ri os dos se nho res fun ci o ná ri os é
enor me, mas não é ma i or que as mi nhas obri ga ções
an te ri o res.

Obri ga do, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o Se na dor Jef fer son Pé res.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, eu te ria dois bons mo ti vos
para vo tar a fa vor des te pro je to. Pri me i ro, pela mi nha
sim pa tia pelo fun ci o na lis mo pú bli co, ser vi dor pú bli co
que sou, ain da hoje Pro fes sor Ti tu lar da Uni ver si da de 
do Ama zo nas. Em se gun do lu gar, pela fi gu ra do Re la -
tor, na Mesa, emi nen te Se na dor Car los Wil son. V.
Ex.ª, mais do que um co le ga, é um ami go meu. Pren-
dem-me a V. Exª for tes la ços afe ti vos. Mas nem por
isso pos so vo tar algo que não co nhe ço, o pro je to a
res pe i to do qual o Se na dor Ro ber to Re quião – cer ta
ou er ra da men te, não sei, é dú vi da – aca ba de apon tar 
uma sé rie de fa lhas, de pos sí ve is ir re gu la ri da des e
su pos tas ile ga li da des.

Sr. Pre si den te, por que vo tar este pro je to sem
pas sar pe las Co mis sões e sem um es tu do téc ni co por
en ti da de au tô no ma? Fo ram ou vi das as as so ci a ções
de ser vi do res, que es ta vam agin do em ca u sa pró pria.
Eu gos ta ria de ter, de um ór gão es tra nho à Casa, um
es tu do téc ni co.

Não sei exa ta men te qua is são os im pac tos fi-
nan ce i ros. A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal é cla rís -
si ma ao es ta be le cer que deve ha ver um es tu do so bre
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o im pac to fi nan ce i ro, com me to do lo gia re ve la da.
Onde está a me to do lo gia do es tu do? Qu e ro sa ber.
Qual é a re per cus são fi nan ce i ra? Não sei. Essas al te -
ra ções po dem ser fe i tas por re so lu ção ou obri ga to ri a -
men te por lei? Tra ta-se de um pla no de car gos e sa lá -
ri os que im pli ca au men to de ven ci men tos. Há com-
pen sa ção de su pres são de des pe sa por for ça de ter -
mi na da pela lei? Com car gos va gos, não. Isso não é
su pres são de des pe sa. Como não sei o que es tou vo-
tan do, não pos so fazê-lo.

Sr. Pre si den te, além da mi nha con di ção de fun-
ci o ná rio pú bli co, além da sim pa tia e da mi nha so li da ri -
e da de ao ser vi dor pú bli co fe de ral – há vá ri os seg-
men tos que es tão há sete anos sem re a jus te de sa lá -
rio –, eu te nho mu i to mais: eu te nho o apre ço dos ser-
vi do res do Se na do. To dos me di zem, e eu sin to que
sou um dos Se na do res mais ad mi ra dos pelo cor po
fun ci o nal des ta Casa. Hoje, per de rei ad mi ra do res,
fato que me im por ta mu i to, já que sou uma pes soa
sen sí vel. Cus ta-me de ma is per der ami gos e ad mi ra -
do res. Sin to pro fun da men te esta si tu a ção.

Gra ci li a no Ra mos, quan do de i xou a Pre fe i tu ra
de Pal me i ra dos Índi os, em seu cé le bre re la tó rio, afir-
mou: ”Na de fe sa do in te res se pú bli co, per di mu i tos
ami gos. Não me fi ze ram fal ta“. Ao con trá rio do au tor
de Vi das Se cas, sin to mu i to quan do per co ami gos e
ad mi ra do res. Mas, na de fe sa do in te res se pú bli co –
não se tra ta de fi gu ra de re tó ri ca –, con si de ro o di nhe -
i ro pú bli co sa gra do. Fui ele i to para de fen dê-lo, e não
im por ta a que pre ço. Não vo ta rei este pro je to sem sa-
ber o que es tou vo tan do. 

Sr. Pre si den te, faço um ape lo à Mesa. Sei o mo ti -
vo da pres sa. Se gun do a Lei de Res pon sa bi li da de Fis-
cal, se a ma té ria não for vo ta da no pri me i ro qua dri mes -
tre do úl ti mo ano do man da to, que é o caso, não pode
ter efe i to no mes mo exer cí cio. Pa ciên cia! Mes mo que o
pro je to co me ce a vi go rar no pró xi mo ano, va mos vo tar
a ma té ria com ma i or cu i da do, Srs. Se na do res! Va mos
de fen der não ape nas o di nhe i ro pú bli co, mas a ima-
gem des ta Casa! O Se na do já fez tan to em de fe sa da
ins ti tu i ção! O pró prio Se na do cor tou na car ne. Como
me doeu pu nir al guns Se na do res que eu re al men te es-
ti ma va! Entre tan to, acre di tei que ti nham er ra do. Que
me pu nam, se eu er rar. O Se na do Fe de ral pode, de re-
pen te, num ges to im pen sa do, co lo car tudo a per der,
todo este ca pi tal acu mu la do de cre di bi li da de. 

Sr. Pre si den te, va mos es tu dar me lhor. Não sou
con tra o pro je to. Quem sabe, num es tu do me lhor, eu
me con ven ça e vote a fa vor, mas como está hoje, te-
nham pa ciên cia, me des cul pem meus ca ros ami gos
ser vi do res, vo ta rei con tra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Car los Wil son.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Para dis-
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, eu não po de ria de i xar de vol tar à tri-
bu na para pres tar al guns es cla re ci men tos na con di -
ção de co le ga, na con di ção de ami go, na con di ção de
Se na dor, es pe ci al men te ao Se na dor Ro ber to Re-
quião. Fiz ques tão de pro cu rá-lo on tem em sua casa
pela ma nhã, por que S. Exª ha via re ce bi do uma nota –
a que che gou à mi nha mão é apó cri fa –, que aca bou
de ler da tri bu na. Então, o Se na dor Ro ber to Re quião,
a quem pre zo mu i to, leu essa nota e até ago ra não sei
se tal có pia tem as si na tu ra. A mi nha não tem.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na -
dor Car los Wil son, no mo men to em que li essa nota
do Ple ná rio do Se na do, eu a subs cre vi. A nota é con-
sis ten te, en sa i ei no com pu ta dor as no tí ci as, são ab-
so lu ta men te ver da de i ras. A par tir do mo men to em
que subi à tri bu na, tem a mi nha res pon sa bi li da de
pes so al.

CARLOS WILSON (PTB – PE) – Essa nota, Sr.
Pre si den te, cir cu lou pe los cor re do res do Se na do Fe-
de ral, e tive o cu i da do de res pon der ao Se na dor Ro-
ber to Re quião, di zen do:

”A res pe i to da nota apó cri fa in ti tu la da ”Trem da
Ale gria no Se na do Fe de ral“:

Pri me i ro, a pro pos ta não pre vê a ad mis são de
no vos ser vi do res nem a cri a ção de car gos, tra tan do
ex clu si va men te da uni fi ca ção de ta be las de ven ci -
men tos exis ten tes, a exem plo do ocor ri do, como foi
dito an tes des ta tri bu na, com a Câ ma ra dos De pu ta -
dos e com o Tri bu nal de Con tas da União. Por tan to,
não há que se fa lar em trem da ale gria.

Como é do co nhe ci men to dos Srs. Se na do res,
cabe res sal tar que a pro pos ta não cria ne nhum com-
po nen te re mu ne ra tó rio novo. Ape nas con so li da van-
ta gens já exis ten tes, apro va das pelo Ple ná rio em re-
so lu ções an te ri o res, com pa ti bi li zan do-se com as pre-
vis tas nos pla nos da Câ ma ra e do Tri bu nal de Con tas
da União, não ten do sido le van ta da uma ques tão de
or dem nes te Ple ná rio no ano pas sa do. 

Da mes ma for ma que no Po de res Exe cu ti vo e
Ju di ciá rio e na Câ ma ra dos De pu ta dos, a re mu ne ra -
ção fica li mi ta da pelo teto cons ti tu ci o nal, que atu al -
men te é de R$8.280,00 (oito mil, du zen tos e oi ten ta
re a is). As ta be las re mu ne ra tó ri as pro pos tas são idên-
ti cas às ado ta das pela Câ ma ra dos De pu ta dos, por
não ser ca bí vel que as duas Ca sas re mu ne rem, com
va lo res di fe ren ci a dos ser vi do res com idên ti cas atri-
bu i ções.

A im ple men ta ção das no vas ta be las se fará com
re du to res, só se com ple tan do den tro de qua tro anos,
obe de ci dos os li mi tes ri go ro sos da Lei de Res pon sa -
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bi li da de Fis cal, e ain da de pen den do do teto cons ti tu -
ci o nal.

Não se jus ti fi cam, por tan to, os va lo res apre sen -
ta dos no tex to que foi lido pelo emi nen te Se na dor Ro-
ber to Re quião, que par te do pres su pos to da im plan -
ta ção ime di a ta que não ocor re rá.

5º – Ine xis tin do no Se na do e no Pro da sen ca te -
go ri as de ní vel au xi li ar, não fa ria sen ti do man ter ape-
nas as do ex tin to Ce graf, an ti go ór gão su per vi si o na do 
do Se na do;

6º – É in ve rí di ca a in for ma ção de que se cria
para to dos os ser vi do res uma gra ti fi ca ção de re pre -
sen ta ção de cer ca de R$1.500,00 (Hum mil e qui-
nhen tos re a is);

7º – A pro pos ta cor ri ge vá ri as dis tor ções. Inclu-
si ve es ta mos ex tin guin do 2.948 fun ções co mis si o na -
das;

8º – De acor do com a pro pos ta, re mu ne ra ções
são hi e rar qui za das, em fun ção da com ple xi da de das
atri bu i ções, bus can do-se uma cres cen te es pe ci a li za -
ção dos ser vi do res.

O tex to que foi apre sen ta do é in con sis ten te em
to dos os seus pon tos. A ini ci a ti va da Co mis são Di re -
to ra, Sr. Pre si den te, ba se ia-se em pro pos ta apre sen -
ta da pelo Pre si den te, como dito an tes, de to das as as-
so ci a ções de ser vi do res do Se na do Fe de ral, como a
Asso ci a ção de Ser vi do res Apo sen ta dos, a Assi se fe,
o Sin di le gis e o Sin di ca to dos Ser vi do res do Po der
Le gis la ti vo Fe de ral e do TCU ao Sr. Pre si den te do Se-
na do Fe de ral. A ma té ria me re ceu – e foi en tre gue
ago ra a S. Exª – pa re cer fa vo rá vel, Se na dor Jef fer son
Pé res, da Advo ca cia-Ge ral do Se na do Fe de ral e da
Se cre ta ria de Con tro le Inter no, pu bli ca dos no DCN,
sen do aco lhi da pela Co mis são Di re to ra com o res pal -
do, re pi to, de mais de 72 Se na do res.

Era a ex pli ca ção que eu gos ta ria de dar à nota
do Se na dor Ro ber to Re quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, ten do sido no mi nal men te ci ta do, peço um
mi nu to para es cla re cer al guns pon tos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vou per-
mi tir a V.Exª, Se na dor Ro ber to Re quião, pois cre io que
a ma té ria me re ce am plo de ba te. Mas V. Exª não foi ci-
ta do, ape nas para es cla re cer. Eu pelo me nos não ouvi
que V. Exª te nha sido ci ta do de for ma des res pe i to sa.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Abso lu ta men te não.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª foi
ci ta do por que foi o ora dor que fa lou na tri bu na. A
Mesa pode lhe con ce der a pa la vra por ou tra ma ne i ra.
Mas não por que foi ci ta do. Caso con trá rio, abri re mos
o pre ce den te de não po der mos nem fa lar o nome de

ou tro Se na dor, por que a ele será dado o di re i to da pa-
la vra. Eu pe di ria a com pre en são de V. Exª nes se sen-
ti do.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Está cer to, Sr. Pre si den te. Cla ro. Agra de ço.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra, no mo men to, o Se na dor Ade mir Andra de,
para dis cu tir.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para dis-
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, falo como Lí der do Par ti do So ci a lis ta
Bra si le i ro, após ter dis cu ti do com os com pa nhe i ros de
Ban ca da essa pro pos ta. Vo ta re mos a fa vor.

Qu e ro pa ra be ni zar os fun ci o ná ri os do Se na do
pelo seu po der de or ga ni za ção, pelo seu po der de
con ven ci men to, pelo seu po der de pres são. Te nho
pena dos fun ci o ná ri os do Exe cu ti vo, que tra ba lham
sob co man do de pes so as me nos sen sí ve is. Os fun ci -
o ná ri os do Le gis la ti vo e os fun ci o ná ri os do Po der Ju-
di ciá rio hoje se sen tem ga nhan do mal, mas, evi den te -
men te, se fi zer mos com pa ra ções en tre o que ga nham 
os fun ci o ná ri os do Po der Exe cu ti vo e os fun ci o ná ri os
dos Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio, as di fe ren ças já
são as tro nô mi cas. Espe ro que essa con quis ta dos
fun ci o ná ri os do Se na do da Re pú bli ca aler te e faça le-
van tar o de se jo de me lho rar as con di ções dos fun ci o -
ná ri os do Po der Exe cu ti vo.

Qu e ro re gis trar que a ques tão do teto pode fun-
ci o nar no Se na do, e pre ci sa fun ci o nar no Bra sil –
ain da não fun ci o na. Ain da on tem, o Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral deu ga nho de ca u sa a 307 fun ci o ná ri os
da Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do Rio de Ja ne -
i ro. O Go ver na dor do Rio de Ja ne i ro es ta be le ceu um
teto, sal vo en ga no, de R$9.300,00. Esses fun ci o ná ri -
os ga nha ram on tem, em de ci são ter mi na ti va do Su-
pre mo Tri bu nal Fe de ral, e o Esta do do Rio de Ja ne i ro 
terá que ar car com uma des pe sa de qua se R$500
mi lhões para pa gar os pri vi le gi a dos fun ci o ná ri os da
Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do Rio de Ja ne i ro,
que ga nham sa lá ri os su pe ri o res a R$9.300,00, e
que não re ce be ram, ao lon go des ses úl ti mos anos,
do Go ver na dor Anthony Ga ro ti nho. E aí que ro di zer
que o Bra sil pre ci sa ca mi nhar para a jus ti ça nes se
se tor. Há re al men te fun ci o ná ri os pú bli cos que ga-
nham aci ma do teto, aci ma do que ga nha um Par la -
men tar, um Mi nis tro de Esta do e até um Pre si den te
da Re pú bli ca do Bra sil.

E, no caso do Se na do, es pe ci fi ca men te, te nho
uma ad mi ra ção, um ca ri nho, uma es ti ma mu i to gran-
de pe los fun ci o ná ri os pú bli cos des ta Casa, mas eu
que ria que a Mesa Di re to ra do Se na do Fe de ral con vi -
das se os re pre sen tan tes dos sin di ca tos dos fun ci o ná -
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ri os do Se na do Fe de ral e con ver sas se com eles, para
que não fos se per mi ti do mais o que acon te ce atu al -
men te: só con se gui mos co lo car fun ci o ná ri os do Se na -
do em nos so ga bi ne te, pelo me nos para tra ba lhar nos
dois tur nos, aque les que ga nham de FC-6 para fren te,
e já te mos FC-6 que só ace i tam in te grar os nos sos ga-
bi ne tes se o Se na dor con ce der a ele meio tur no de tra-
ba lho ou, en tão, três dias de tra ba lho por se ma na. To-
dos os Se na do res aqui da Casa sa bem dis so. E se
você não ace i tar a co lo ca ção do fun ci o ná rio, ele sim-
ples men te não vem para o seu ga bi ne te e ace i ta vaga
em ga bi ne te de ou tro Se na dor, nes ta Casa.

Cre io que, se es ta mos apro van do um pla no de
car re i ra, per mi tin do aos fun ci o ná ri os ter jus ti ça, au-
men tar as suas con di ções de ga nho, qua li fi car as
suas fun ções, as su mir o pos to cor re to que lhe é de vi -
do, tam bém há a Mesa Di re to ra do Se na do de con ver -
sar com es ses fun ci o ná ri os, no sen ti do de que esse
tipo de ne go ci a ção não pos sa mais exis tir no Se na do
da Re pú bli ca.

Cre io que mais da me ta de dos fun ci o ná ri os que
tra ba lham nos ga bi ne tes dos Se na do res da Re pú bli -
ca tra ba lham meio tur no, dão ape nas meio ex pe di en -
te. É uma di fi cul da de para um Se na dor da Re pú bli ca
ter um mo to ris ta do Se na do que tra ba lhe em tem po
in te gral.

Acre di to que o Se na dor Ro ber to Re quião tem
mu i ta ra zão quan do ques ti o na os fun ci o ná ri os da
Vigo, essa em pre sa ter ce i ri za da, que pres ta ser vi ços
ao Se na do Re pú bli ca. Eles ga nham R$230,00 por
mês, Se na dor Ro ber to Re quião, e, mu i tas ve zes,
exer cem fun ções im por tan tes em nos sos ga bi ne tes.
Eu mes mo, Sr. Pre si den te, que ro dar um tes te mu nho
aqui. Te nho três fun ci o ná ri os da Vigo que exer cem
fun ções im por tan tes no meu ga bi ne te por fal ta de fun-
ci o ná ri os do Se na do. Eles ga nham R$230,00 por mês
de sa lá rio da Vigo, e eu pago do meu bol so R$300,00
a cada um de les, por que o que eles ga nham da Vigo
não é con di zen te com a ta re fa que exe cu tam em nos-
so ga bi ne te. Três fun ci o ná ri os que eu, como Se na dor, 
tiro do meu bol so R$300,00 para cada um de les e in-
te i ro o sa lá rio da Vigo, que é um sa lá rio vil – R$230,00
por fun ci o ná rio. São fun ci o ná ri os que tra ba lham em
com pu ta do res, são fun ci o ná ri os que pres tam ser vi -
ços à al tu ra de qual quer ser vi dor do Se na do da Re pú -
bli ca. Qu e ro fa zer essa res sal va por que a Mesa Di re -
to ra do Se na do Fe de ral de ve ria ter um pou co mais de
aten ção para com essa ques tão. Os fun ci o ná ri os da
Vigo de ve ri am ga nhar me lhor. Os mo to ris tas de ve ri -
am ser co lo ca dos à dis po si ção dos Se na do res – é
uma di fi cul da de en con trar um mo to ris ta no Se na do
Fe de ral para tra ba lhar em tem po in te gral. E, fi nal men -
te, de ve ria aca bar esta con di ção que se im põe ao Se-
na dor, qual seja, o ser vi dor só ace i ta ir para o ga bi ne -

te de um Se na dor se tra ba lhar meio tur no ou ape nas
três dias na se ma na.

Essa é uma re a li da de que de sa fio qual quer Se-
na dor a con tes tar. A me ta de dos ser vi do res que te nho 
no meu ga bi ne te de Se na dor e na Li de ran ça do Se na -
do da Re pú bli ca tra ba lham ape nas meio tur no. Se eu
não ace i tar a con di ção por eles im pos ta, fico pra ti ca -
men te sem ser vi dor no meu ga bi ne te e sou obri ga do
a pa gar, por fora, além do que a Vigo paga a seu fun-
ci o ná rio que me pres ta ser vi ços que o ser vi dor da
Casa de ve ria pres tar.

Ape sar des sas ques tões – e eu não me sen ti ria
bem se não as ex pu ses se – acre di to que o di re i to dos
fun ci o ná ri os do Se na do é le gí ti mo. Eles es tão lu tan do
por algo que é cor re to e jus to: me lho rar suas con di -
ções de tra ba lho. O Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro vota a
fa vor do pro je to, mas peço à Mesa Di re to ra que ne go -
cie com os ser vi do res da Casa para que esse com por -
ta men to – não digo que seja ge ral, mas é co mum – de i -
xe de exis tir e que os ser vi do res do Se na do te nham
um ex pe di en te nor mal, como qual quer ou tro ser vi dor.

Mu i to obri ga do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, pedi
a pa la vra pela or dem para fa zer uma pro po si ção.
Antes, no en tan to, gos ta ria de dis cor dar do Se na dor
Ade mir Andra de ao re gis trar que em meu ga bi ne te os
ser vi do res tra ba lham to dos os dias da se ma na em
três ex pe di en tes e, por ve zes, no i te a den tro. Por tan -
to, não te nho do que me que i xar em re la ção a ser vi -
dor, mo to ris ta ou téc ni co. Ao con trá rio, que ro aqui dar
meu tes te mu nho do tra ba lho que de sem pe nham os
ser vi do res do meu ga bi ne te e, te nho cer te za, dos ga-
bi ne tes de Se na do res que exer cem com cons ciên cia
e res pon sa bi li da de sua fun ções.

Por con ta dis so, bus co um ca mi nho para apro-
var uma ma té ria que faz jus ti ça aos ser vi do res. Bem
men ci o nou o Se na dor Jef fer son Pé res que, ape sar de
o pro je to fa zer jus ti ça, há al guns ques ti o na men tos. Eu
par ti cu lar men te, Sr. Pre si den te, te nho um. Fui Re la tor 
da re for ma ad mi nis tra ti va, a qual ins ti tui tex tu al men te
que qual quer au men to de sa lá rio deve tra mi tar no
Con gres so na for ma de pro je to de lei. Foi as sim com o
Tri bu nal de Con tas da União. Nós apro va mos o pro je -
to do Tri bu nal aqui. So bre essa ques tão, eu te nho dú-
vi das. Sen do as sim, pro po nho que adi e mos a ques-
tão para a pró xi ma ter ça-fe i ra. Fa re mos, na ter ça-fe i -
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ra, uma ses são da qual cons tem to dos os ques ti o na -
men tos apre sen ta dos pelo Se na dor Ro ber to Re quião 
e res pon di dos por es cri to, com pa re cer ju rí di co, para
que to dos nós te nha mos con di ção de vo tar. 

São dois os mo ti vos da mi nha su ges tão: não po-
de mos fa zer algo que fira uma lei que apro va mos; e,
mais do que isso, não po de mos ex por os ser vi do res.
Po de re mos vo tar um re a jus te sa la ri al, que será con-
ce di do; no fu tu ro, se hou ver uma ação que diga que
isso é ile gal os ser vi do res po de rão ser obri ga dos a
de vol ver es ses re cur sos re ce bi dos de for ma equi vo -
ca da.

Por tan to, pro po nho adi ar mos a ma té ria para ter-
ça-fe i ra, quan do re a li za re mos uma re u nião pela ma-
nhã; com to das es sas ques tões res pon di das, a Grá fi -
ca do Se na do, te nho cer te za, fará um es for ço gran de
e pu bli ca rá a ma té ria ain da no mes mo dia em do cu -
men to ex tra or di ná rio. O pra zo po de rá ser cum pri do e
te re mos cons ciên cia de es tar mos cum prin do a le gis -
la ção que vo ta mos aqui.

Faço essa pro po si ção e de i xo que as Li de ran -
ças e o Ple ná rio de ci dam.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Amir Lan do.

Se na dor Ro me ro Jucá, a Mesa aguar da re que -
ri men to de V. Exª.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, não
que ro en trar no mé ri to. To dos sa bem da si tu a ção dos
ser vi do res pú bli cos no País e tam bém a dos ser vi do -
res do Se na do. Por tan to, não vou en trar no mé ri to.
Qu e ro ape nas res pon der se a re so lu ção é ou não
com pe ten te.

Evi den te men te, Sr. Pre si den te, na pro du ção le-
gis la ti va do Con gres so, en tre ou tras, a re so lu ção é
um pro ce di men to le gis la ti vo. Isso é tão an ti go que po-
de ría mos bus car Rui co men tan do a pri me i ra Cons ti -
tu i ção da Re pú bli ca e en con tra ría mos no art. 18 e se-
guin tes a con ces são des sa au to no mia ab so lu ta às
Câ ma ras – na épo ca se cha ma vam câ ma ras – para
dis por so bre pes so al. Elas têm a com pe tên cia para
es ta be le cer pla no de car gos, cri ar car gos – aqui, no
caso, é o Se na do.

Isso é tra di ção no nos so Di re i to. É uma no vi da de 
que quan do a Lei de Res pon sa bi li da de fala em lei fala
nes se ca rá ter da pro du ção le gis la ti va. A re so lu ção é o
ins tru men to ade qua do his to ri ca men te. Qu al quer co-
nhe ce dor do Di re i to Cons ti tu ci o nal sabe dis to: não é
ne ces sá rio lei no sen ti do es tri to e for mal. Nós pro du -
zi mos leis. De cre to le gis la ti vo tam bém faz par te des-
se con tex to, des se elen co de pro du ção le gis la ti va.

Por tan to, Sr. Pre si den te, eu que ria de i xar tran-
qüi lo o Se na dor Ro me ro Jucá: não há dú vi da de que a
re so lu ção é a lei ade qua da. No sen ti do ge né ri co e
não es tri to é o pro ce di men to le gis la ti vo ade qua do
para efe tu ar-se o au men to em pa u ta. Qu an to a isso,
não há a me nor dú vi da.

Não en tra rei no mé ri to da ques tão. Po de ria aqui
fa zer uma dis cus são so bre as pec tos le van ta dos, mas
isso já foi de vi da men te abor da do por esta Casa, que
to ma rá uma de ci são de acor do com a cons ciên cia de
cada um. Qu an to ao pro ce di men to for mal de re so lu -
ção, está ab so lu ta men te cor re to e cer to.

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

Com a pa la vra, con for me a Mesa ha via de ter mi -
na do, o Se na dor Ro ber to Re quião.

Se na dor Ro me ro Jucá, um re que ri men to de ex-
tin ção de ur gên cia pre ci sa es tar as si na do pela ma i o -
ria ab so lu ta dos Lí de res da Casa.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, eu gos ta ria que V. Exª ou vis se os Lí de -
res da Casa, por que se não for de ci são de to dos os
Lí de res... Po de mos fa zer um en ten di men to, se não
hou ver a po si ção de to dos os Lí de res, não ire mos
pros pe rar com o re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os Lí de -
res da Casa têm co nhe ci men to de que há so bre a
mesa, nos ter mos do art. 352, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, um re que ri men to de ex tin ção de ur gên cia
para o Pro je to de Re so lu ção nº 9, este que es ta mos
dis cu tin do, as si na do pelo Se na dor Ro me ro Jucá. O
re que ri men to de ex tin ção da ur gên cia deve ser as si -
na do pela ma i o ria dos Srs. Lí de res. O re que ri men to
está so bre a mesa à dis po si ção dos Srs. Lí de res que
que i ram as si ná-lo. Sem isso, o re que ri men to não tem
am pa ro le gal.

A Mesa está cum prin do es tri ta men te o Re gi -
men to.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
So li ci to a pa la vra para dis cu tir, Sr. Pre si den te.

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

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Tan ta pre o cu pa -
ção, Sr. Pre si den te, por um atri to meu ou por uma de-
se le gân cia do Se na dor Car los Wil son co mi go, não
pro ce de. Nós so mos ami gos.

Re al men te o Se na dor me pro cu rou, le van do
uma ten ta ti va de res pos ta aos pon tos que eu ha via
apon ta do. Abso lu ta men te in con sis ten te! A res pos ta
não foi pre pa ra da por ele, evi den te men te; foi pre pa ra -
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da pela as ses so ria. Em re la ção às crí ti cas que eu co-
lo quei, a res pos ta é ab so lu ta men te in con sis ten te.
Não aba lou a mi nha con vic ção de que fa re mos uma
gran de bo ba gem vo tan do essa re so lu ção.

Só para in tro du zir mais um es cla re ci men to no
de ba te, que ro ler o art. 14 do pro je to de re so lu ção:
”Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de sua pu bli -
ca ção, com efe i tos fi nan ce i ros a par tir do pre sen te
exer cí cio, com a im plan ta ção, em até qua tro anos“.

Então, não é um mero pla no de car gos e sa lá ri -
os; é re al men te um pla no de acrés ci mo sa la ri al sig ni -
fi ca ti vo. Eu gos ta ria que to dos os bra si le i ros ti ves sem
um sa lá rio mí ni mo de R$6.900,00 acres ci dos de be-
ne fí ci os pes so a is. Mas o País não com por ta isso; e o
Se na do tam bém não com por ta isso. Te nho cer te za
de que, se eu vo tas se esse pro je to, eu se ria du ra men -
te pu ni do em ou tu bro pe los ele i to res do Pa ra ná.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Encer ra -
da a dis cus são.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 142, DE 2002

Nos ter mos do art. 294 do Re gi men to Inter no,
re que i ro vo ta ção no mi nal para o Pro je to de Re so lu -
ção nº 9, de 2002.

Sala das Ses sões, 3 de abril de 2002. – Se na dor 
Ro ber to Re quião.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está em
vo ta ção o Re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que con cor dam com
a vo ta ção no mi nal que i ram per ma ne cer sen ta dos.
(Pa u sa.)

Apro va do.
A vo ta ção será no mi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor

Ro me ro Jucá, co mu ni co a V. Exª que o seu re que ri -
men to para a ex tin ção de ur gên cia não foi subs cri to
por ne nhum ou tro Lí der, ra zão pela qual, nos ter mos
re gi men ta is, a Mesa o jul ga pre ju di ca do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o Pro je to de Re so lu ção nº 9, de 2002, sem pre ju í -
zo da emen da.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem exer ci tar o
di re i to de voto por meio de vo ta ção no mi nal pelo pa i -
nel ele trô ni co.

Quem vota ”sim“ apro va o Pro je to de Re so lu ção; 
quem vota ”não“ o re je i ta.

As Srªs e os Srs. Se na do res que se en con tram
em seus ga bi ne tes com pa re çam ao ple ná rio para
exer ci tar o seu di re i to de voto.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, V. Exª an te ci pou a mi nha re co men da ção.
Que nin guém se fur te ao de ver de di zer ”sim“ ou ”não“
a este pro je to es tan do pre sen te no Se na do da Re pú -
bli ca nes te mo men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em se-
gui da a esta vo ta ção, te re mos mais três vo ta ções no-
mi na is.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para jus ti fi car o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
La u ro Cam pos, se for para jus ti fi car o voto, como es-
ta mos em pro ces so de vo ta ção no mi nal, V. Exª deve
fa zer uma bre ve jus ti fi ca ti va por es cri to e en ca mi -
nhá-la, con for me de ter mi na o Re gi men to.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF) –
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mas V. Exª
pode fazê-lo hoje, ama nhã, a qual quer mo men to. E
como V. Exª é sem pre mu i to gen til, es tou en ca mi nhan -
do-lhe pa pel para, se qui ser, fa zer sua jus ti fi ca ti va.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Pre si den te, dada a im por tân cia da ma té ria para a
Casa, o PMDB ape la a V. Exª para que pror ro gue por
mais cin co mi nu tos o pro ces so de vo ta ção, haja vis ta
que ain da há al guns co le gas a ca mi nho do ple ná rio e
tam bém em dú vi da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
La u ro Cam pos, V. Exª está fa zen do a jus ti fi ca ti va de
um voto, mas ela só terá ca bi men to se V. Exª vo tar.
Por isso, peço a V. Exª que vote.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem, ape nas para
fa zer uma ob ser va ção, en quan to aguar da mos o fi nal
da vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª de-
se ja fa zer uso da pa la vra como Re la tor?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Como
Re la tor.

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

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de de i xar re gis tra do,
até em ho me na gem aos ser vi do res do meu ga bi ne te,
que to dos eles tra ba lham dois e, às ve zes, até três ex-
pe di en tes. Para fa zer jus ti ça a es ses ser vi do res, faço
este re gis tro aqui.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se-
na do res, a Mesa acre di ta que to dos já vo ta ram ou ti-
ve ram opor tu ni da de de vo tar. Como já há nú me ro e
não se tra ta de ma té ria que exi ja quo rum qua li fi ca -
do, en cer ro o pro ces so de vo ta ção.

Pas sa re mos à apu ra ção dos vo tos. (Pa u sa.)

Vo ta ram SIM 41 Srs. Se na do res; NÃO, 10 Srs.
Se na do res.

Hou ve 7 abs ten ções.

To tal: 58 vo tos.

O Pro je to de Re so lu ção nº 9 está apro va do, fi-
can do pre ju di ca do a Emen da nº 1-PLEN (Subs ti tu i -
ção) (Ma ni fes ta ções nas ga le ri as.)

Peço que não se ma ni fes tem, por gen ti le za,
prin ci pal men te os fun ci o ná ri os do Se na do que co-
nhe cem o fun ci o na men to da Casa e o nos so Re gi -
men to Inter no.

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 9, de 2002.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 218, 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 9, 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 9, de 2002, que uni fi ca
as ta be las de ven ci men tos bá si cos e os de ma is
com po nen tes da es tru tu ra re mu ne ra tó ria apli cá vel
aos car gos de pro vi men to efe ti vo in te gran tes do
qua dro de pes so al do Se na do Fe de ral e de seus ór-
gãos su per vi si o na dos, nos ter mos do art. 17 da Re-
so lu ção nº 9, de 1997, es cla re cen do que o seu tex to 
está ade qua do à Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sala de Re u niões da Co mis são, 3 de abril de
2002. – Ra mez Te bet, Pre si den te – Car los Wil son,
Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Edi son Lo bão.

ANEXO AO PARECER
Nº 218 DE 2002

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28, do Re-
gi men to Inter no, pro mul go a se guin te.

RESOLUÇÃO Nº , DE 2002

Uni fi ca as ta be las de ven ci men tos
bá si cos e os de ma is com po nen tes da es-
tru tu ra re mu ne ra tó ria apli cá vel aos car-
gos de pro vi men to efe ti vo in te gran tes do
qua dro de pes so al do Se na do Fe de ral e
de seus ór gãos su per vi si o na dos, nos ter-
mos do art. 17 da Re so lu ção nº 9, de
1997, do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Aos ser vi do res abran gi dos pe las Re so -

lu ções nºs 42 e 51, de 1993, do Se na do Fe de ral, são
de vi dos os ven ci men tos bá si cos cons tan tes do Ane-
xo I.

Art. 2º Em de cor rên cia dos ven ci men tos es ta -
be le ci dos no Ane xo I, é ex tin to o adi ci o nal de PL,
ins ti tu í do pelo art. 34, II, da Re so lu ção nº 42, de
1993, do Se na do Fe de ral, e pe los arts. 31, II, do
Pla no de Car re i ra dos Ser vi do res do Cen tro de
Infor má ti ca e Pro ces sa men to de Da dos – Pro da sen, 
e 30, II, do Pla no de Car re i ra dos Ser vi do res do an-
ti go Cen tro Grá fi co do Se na do Fe de ral – Ce graf.

Art. 3º O en qua dra men to nas ta be las de ven ci -
men tos bá si cos com pre en di das no Ane xo I ocor re rá
na ta be la cor res pon den te ao car go de pro vi men to
efe ti vo exer ci do e no pa drão em que o ser vi dor se
si tu a va na ta be la an te ri or.

§ 1º  Os ser vi do res sub me ti dos à ta be la de
ven ci men tos bá si cos pre vis ta no Pla no de Car re i ra
do an ti go Cen tro Grá fi co do Se na do Fe de ral – Ce-
graf – se rão en qua dra dos na for ma do Ane xo II.

§ 2º Aos atu a is ocu pan tes dos car gos de Ana lis -
ta Le gis la ti vo, nas es pe ci a li da des de Advo ga do, Co-
mu ni ca ção So ci al, Even tos e Con ta tos é as se gu ra do,
no mí ni mo, o en qua dra men to no Pa drão 41 da ta be la
que lhes é apli cá vel.
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§ 3º Qu an do o va lor da soma do ven ci men to bá-
si co com as van ta gens pre vis tas nos arts. 6º e 7º for
in fe ri or à re mu ne ra ção do car go efe ti vo de cor ren te da
le gis la ção an te ri or a esta Re so lu ção, acres ci da da
fun ção co mis si o na da vin cu la da à in ves ti du ra ou con-
di ci o na da ao efe ti vo exer cí cio em lo ta ções es pe cí fi -
cas, ou da re pre sen ta ção men sal pre vis ta na Re so lu -
ção nº 76, de 1995, do Se na do Fe de ral, o en qua dra -
men to ocor re rá no me nor pa drão da ta be la apli cá vel
ca paz de eli mi nar a per da ve ri fi ca da.

§ 4º Na hi pó te se do § 4º, o ser vi dor será po si ci o -
na do no úl ti mo pa drão da ta be la que lhe for apli cá vel,
quan do nela ine xis tir pa drão apto a eli mi nar a per da,
sen do o va lor re ma nes cen te pago a tí tu lo de van ta -
gem pes so al no mi nal men te iden ti fi ca da.

Art. 4º Aos ser vi do res no me a dos para os car gos 
de Con sul tor Le gis la ti vo e Con sul tor de Orça men tos
por for ça da apro va ção em con cur so pú bli co de pro-
vas ou de pro vas e tí tu los é as se gu ra do o in gres so no
Pa drão 41 da res pec ti va ta be la de ven ci men tos bá si -
cos.

Art. 5º Aos ser vi do res no me a dos para os car gos 
de Ana lis ta Le gis la ti vo nas es pe ci a li da des de Advo-
ga do, Co mu ni ca ção So ci al, Even tos e Con ta tos por
for ça da apro va ção em con cur so pú bli co de pro vas ou
de pro vas e tí tu los é as se gu ra do o in gres so no Pa-
drão 36 da res pec ti va ta be la de ven ci men tos bá si cos.

Art. 6º A Gra ti fi ca ção de Ati vi da de Le gis la ti va –
GAL pas sa a ser cal cu la da no per cen tu al úni co de
50% (cin qüen ta por cen to) so bre o ven ci men to bá si co 
do ser vi dor.

Art. 7º A gra ti fi ca ção pelo exer cí cio de fun ções
co mis si o na das vin cu la das à in ves ti du ra ou con di ci o -
na das ao efe ti vo exer cí cio em lo ta ções es pe cí fi cas e
a re pre sen ta ção men sal pre vis ta na Re so lu ção nº
76, de 1995, do Se na do Fe de ral, são trans for ma das
em gra ti fi ca ção de re pre sen ta ção.

§ 1º Qu an do de cor ren te de trans for ma ção da
re pre sen ta ção men sal a que se re fe re a Re so lu ção
nº 76, de 1995, do Se na do Fe de ral, a gra ti fi ca ção de
re pre sen ta ção de que tra ta o ca put pas sa a cor res -
pon der aos se guin tes va lo res:

I – FC-07, para os ser vi do res sub me ti dos à Ta-
be la A do Ane xo I;

II – FC-06, para os ser vi do res in clu í dos na Ta-
be la B do Ane xo I.

§ 2º A gra ti fi ca ção de re pre sen ta ção de que
tra ta o ca put in te gra os pro ven tos de apo sen ta do ri -
as e pen sões, ob ser va do o in ters tí cio a que se re fe -
rem os arts. 40, § 1º, III, da Cons ti tu i ção, ou 8º, II, da
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de 1998, ou ain da,
nos ter mos da le gis la ção vi gen te à data de pro mul -
ga ção des sa Emen da, con for me a si tu a ção do ser vi -
dor nes sa data.

§ 3º A gra ti fi ca ção de re pre sen ta ção de cor ren te
do exer cí cio de fun ções co mis si o na das vin cu la das à
in ves ti du ra ou con di ci o na das ao efe ti vo exer cí cio em
lo ta ções es pe cí fi cas não po de rá ser per ce bi da cu mu -
la ti va men te com a gra ti fi ca ção pelo exer cí cio das de-
ma is fun ções co mis si o na das.

§ 4º As par ce las re mu ne ra tó ri as a que se re fe re
o § 3º não po de rão ser per ce bi das cu mu la ti va men te
com a gra ti fi ca ção de re pre sen ta ção ori un da da
trans for ma ção, pro ces sa da na for ma do ca put, da re-
pre sen ta ção men sal de que tra ta a Re so lu ção nº 76,
de 1995, do Se na do Fe de ral, sal vo no caso de o ser-
vi dor op tar por re ce ber a in te gra li da de des sa úl ti ma
par ce la, acres ci da de va lor cor res pon den te a 50%
(cin qüen ta por cen to) da gra ti fi ca ção de re pre sen ta -
ção de cor ren te do exer cí cio de fun ções co mis si o na -
das vin cu la das à in ves ti du ra ou con di ci o na das ao efe-
ti vo exer cí cio em lo ta ções es pe cí fi cas ou a idên ti co
per cen tu al cal cu la do so bre a gra ti fi ca ção pelo exer cí -
cio das de ma is fun ções co mis si o na das.

Art. 8º O pa ga men to do adi ci o nal a que se re-
fe rem os arts. 34, I, da Re so lu ção nº 42, de 1993, do
Se na do Fe de ral, 31, I, do Pla no de Car re i ra dos
Ser vi do res do Cen tro de Infor má ti ca e Pro ces sa -
men to de Da dos – Pro da sen, e 30, I, do Pla no de
Car re i ra dos Ser vi do res do an ti go Cen tro Grá fi co do
Se na do Fe de ral – CEGRAF, obe de ce rá a cri té ri os e
co e fi ci en tes es ta be le ci dos em ato do Pri me i ro-Se -
cre tá rio, ob ser va do o li mi te de 30% (trin ta por cen to) 
so bre o ven ci men to bá si co.

Art. 9º É as se gu ra do aos ser vi do res al can ça -
dos pelo dis pos to no art. 1º o pa ga men to das van ta -
gens a que se re fe rem os arts. 5º a 7º da Lei nº
9.624, de 2 de abril de 1998, ob ser van do-se, em re-
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la ção à van ta gem a que se re fe ria o art. 193 da Lei
nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, a op ção pre-
vis ta no pa rá gra fo úni co do art. 7º da Lei nº 9.624,
de 1998, que será exer ci da nos ter mos do § 4º do
art. 7º.

Art. 10. O quan ti ta ti vo dos car gos em co mis são 
in te gran tes dos qua dros de pes so al do Se na do Fe-
de ral e de seus ór gãos su per vi si o na dos é o cons-
tan te do Ane xo III.

§ 1º Os car gos a que se re fe re o ca put des ti -
nam-se ao aten di men to de ati vi da des de as ses so ra -
men to téc ni co e se cre ta ri a do, vin cu la das aos ga bi ne -
tes par la men ta res, e de ou tras ne ces si da des es pe cí -
fi cas do Se na do Fe de ral e de seus ór gãos su per vi si o -
na dos, con for me es ta be le ci do em re so lu ção.

§ 2º Aos ocu pan tes dos car gos em co mis são
sím bo los SF-01, SF- 02 e SF-03 são de vi dos, res-
pec ti va men te, re pre sen ta ção men sal cor res pon den -
te à gra ti fi ca ção pelo exer cí cio das fun ções co mis si -
o na das sím bo los FC-07, FC-08 e FC-09, além de
ven ci men to bá si co equi va len te aos Pa drões 32, 42 e
45.

§ 3º A no me a ção para os car gos em co mis são
des ti na dos às ati vi da des de as ses so ra men to téc ni co 
e se cre ta ri a do vin cu la das aos ga bi ne tes par la men -
ta res dar-se-á por ato do Di re tor-Ge ral e, nos de ma -
is ca sos, por ato do Pre si den te.

§ 4º O ser vi dor ocu pan te de car go efe ti vo no
âm bi to do Se na do Fe de ral e de seus ór gãos su per -
vi si o na dos no me a do para car go em co mis são po de -
rá op tar pela re mu ne ra ção de seu car go efe ti vo, hi-
pó te se em que será adi ci o na da a essa re mu ne ra ção 
par ce la cor res pon den te a 50% (cin qüen ta por cen to) 
da re pre sen ta ção do car go em co mis são.

Art. 11. A es tru tu ra re mu ne ra tó ria de cor ren te
do dis pos to nes ta Re so lu ção es ten de-se, quan do
mais van ta jo sa, aos pro ven tos de apo sen ta do ria e
às pen sões, in de pen den te men te de re que ri men to.

Art. 12. As ta be las de ven ci men tos bá si cos vi-
gen tes an te ri or men te à pu bli ca ção des ta Re so lu ção
con ti nu a rão apli cá ve is à apu ra ção de des con tos re-
sul tan tes de au to ri za ção do ser vi dor que as to mem
como re fe rên cia, sal vo nova ma ni fes ta ção do in te -
res sa do em sen ti do con trá rio, ou, quan do os des-

con tos fo rem efe tu a dos em be ne fí cio de en ti da de de
clas se, co mu ni ca ção for mal da de ci são to ma da por
ór gão des sa en ti da de por ela ha bi li ta do para essa fi-
na li da de.

Art. 13. O so ma tó rio das van ta gens a que se re-
fe rem os arts. 1º, 6º e 7º não po de rá ex ce der ao li mi te
re mu ne ra tó rio apli cá vel aos ser vi do res do Se na do
Fe de ral.

Art. 14. Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção, com efe i tos fi nan ce i ros a par tir
do pre sen te exer cí cio, com a im plan ta ção, em até 4
(qua tro) anos, dos acrés ci mos even tu al men te de cor -
ren tes nas des pe sas de pes so al do Se na do Fe de ral, 
ob ser van do-se, sem pre, os li mi tes im pos tos pela Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 15. São ex tin tas as fun ções co mis si o na das 
sím bo los FC-3, FC-4 e FC-5 não con tem pla das pelo
dis pos to no art. 7º.

Art. 16. As car re i ras de que tra ta esta Re so lu -
ção, em ra zão das atri bu i ções de seus car gos, pró pri -
as de ati vi da de do Po der Pú bli co, in te gram o con jun -
to de car re i ras tí pi cas de Esta do.

Art. 17. Esten de-se aos ser vi do res in te gran tes
da Car re i ra de Espe ci a li za ção em Infor má ti ca Le-
gis la ti va, ní vel II, área 4, do Pla no de Car re i ra dos
Ser vi do res do Cen tro de Infor má ti ca e Pro ces sa -
men to de Da dos – PRODASEN, a ga ran tia atri bu í -
da aos de ma is ser vi do res des se ní vel pelo art. 1º
do Ato da Co mis são Di re to ra nº 2, de 1998, ra ti fi ca -
do pelo art. 22 da Re so lu ção nº 55, de 1998, do
Se na do Fe de ral.

Art. 18. O ser vi dor po de rá op tar pela es tru tu ra
re mu ne ra tó ria an te ri or, me di an te ma ni fes ta ção a ser
for ma li za da pe ran te o res pec ti vo ór gão de pes so al,
no pra zo de 60 (ses sen ta) dias con ta do da pu bli ca -
ção des ta Re so lu ção.

Art. 19. São res guar da das as si tu a ções cons ti tu -
í das até a data da pu bli ca ção des ta Re so lu ção, in clu -
si ve as de cor ren tes do dis pos to no art. 3º, § 2º, da Re-
so lu ção nº 74, de 1994, do Se na do Fe de ral, nos ter-
mos dos §§ 4º e 5º do art. 3º.

Art. 20. Re vo gam-se os arts. 2º e 3º da Re so lu -
ção nº 74, de 1994, do Se na do Fe de ral. – Car los Wil-
son, Re la tor – Edi son Lo bão.
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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.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se na -

dor La u ro Cam pos en ca mi nhou à Mesa de cla ra ção
de voto, que será pu bli ca da na for ma do Re gi men to.

É a se guin te a de cla ra ção de voto do
Se na dor La u ro Cam pos:
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O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si -
den te, peço ape nas que cons te o meu voto fa vo rá vel,
uma vez que, na hora da vo ta ção, eu es ta va pre si din -
do a Co mis são de Se gu ran ça Pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Iris Re zen de, como V. Exª não es ta va pre sen te, o seu
voto não pode ser com pu ta do, mas está re gis tra da
em Ata a ex pres são da sua von ta de.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pror ro go
a ses são pelo tem po ne ces sá rio à con clu são da
Ordem do Dia.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Car los Wil son.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Pela or-
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pri me i -
ro, re gis tro a mi nha sa tis fa ção com a apro va ção do
Pla no de Car gos e Car re i ra por par te do Se na do Fe-
de ral. Ago ra, es ta mos acom pa nhan do ou tras ins ti tu i -
ções e ou tros ór gãos que já ha vi am im plan ta do os
seus pla nos de car gos e car re i ra.

Se gun do, re gis tro tam bém que esta Casa foi ex-
tre ma men te ri go ro sa em re la ção aos fun ci o ná ri os no
jul ga men to des sa ma té ria. O mes mo com por ta men to
não se teve quan do se vo tou aqui o Pla no de Car gos
e Car re i ra do Tri bu nal de Con tas da União. Eu es ta va
na Mesa e não ouvi uma só voz se ma ni fes tar con tra.
Nas Co mis sões téc ni cas, ne nhu ma emen da foi apre-
sen ta da ao Pla no de Car re i ra do Tri bu nal de Con tas
da União.

Então, eu não po de ria de i xar de re gis trar o tra ta -
men to di fe ren ci a do que se dá para ór gãos fora do Se-
na do e o que se dá para os ser vi do res do Se na do Fe-
de ral.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)

– Sr. Pre si den te, per mi ta-me usar da pa la vra por que o
pro nun ci a men to do Se na dor Car los Wil son afe tou
Se na do res que vo ta ram o Pla no de Car gos do Tri bu -
nal de Con tas da União. Isso exi ge uma ré pli ca. Per-
doe-me, Sr. Pre si den te, mas V. Exª não pode ne gar
isso aos de ma is Se na do res. Sin to-me atin gi do pelo
Se na dor Car los Wil son.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se na -
dor Car los Wil son pe diu a pa la vra pela or dem. Não ci-
tou no mi nal men te nin guém, mas re al men te... To dos
co nhe cem a ma ne i ra como di ri jo a Casa. Vou per mi tir
que V. Exª fale, in de pen den te men te de que seja pela
or dem.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Sr. Pre-
si den te, não ci tei o nome de ne nhum Se na dor.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Sr. Pre si den te, sou mem bro da Co mis são de Cons-
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

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

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.)
– De tec tei o que me pa re cia inú me ras ir re gu la ri da des 
no pro je to do Tri bu nal de Con tas da União. Pedi vis ta
do pro ces so. Fui pro cu ra do por fun ci o ná ri os do Tri bu -
nal de Con tas da União. Pedi es cla re ci men tos por es-
cri to. Fo ram-me da dos to dos. So men te de po is de con-
ven ci do, vo tei. Não, Sr. Se na dor Car los Wil son! Dou
tra ta men to equâ ni me a to dos. Não me faça essa in-
jus ti ça!

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se-
na do res, a Mesa pede es cu sas, mas não per mi ti rá
dis cus são pa ra le la. Está en cer ra da a dis cus são.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas 
de Emen da à Cons ti tu i ção 

nºs 12, de 2000, e 14, de 2001)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ja der Bar ba lho,
que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção
Fe de ral (al te ra ção dos pe río dos das ses-
sões le gis la ti vas e a ex tin ção do pa ga men to 
de par ce la in de ni za tó ria de con vo ca ção ex-
tra or di ná ria), ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá -
vel, e pela pre ju di ci a li da de das Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tra mi tam em con jun to.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do art. 358 do Re gi men to Inter no, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin co ses sões
de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis cus são em
pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe re ci das
emen das as si na das por um ter ço, no mí ni mo, da
com po si ção do Se na do.

So bre a mesa, emen da que será lida pelo 1º Se-
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lida a se guin te :
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EMENDA (DE PLENÁRIO), OFERECIDAS À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3,

DE 2000, QUE ALTERA O CAPUT OS § 4º, 6º, II E 7º
E ACRESCE O § 8º AO ARTIGO 57 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL ALTERANDO O
PERÍODOS DE REUNIÃO DO CONGRESSO
NACIONAL; CONVOCAÇÃO E PAGAMENTO

PARCELA INDENIZATÓRIA DE CONVOCAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA. (TRAMITANDO EM CONJUNTO

COM AS  PROPOSTAS DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2000 E Nº 14, DE 2001)

EMENDA Nº 1-PLEN

Alte ra o ca put e os §§ 4º e 6º, II, do
art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta do e do Se na -
do Fe de ral, nos ter mos do § 2º do art. 60 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao tex to
cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O ca put e os §§ 4E e 6º II, do art. 57 da
Cons ti tu i ção Fe de ral pas sam a vi ger com a se guin te
re da ção:

“Art. 57. O Con gres so Na ci o nal re u -
nir-se-á, anu al men te, na Ca pi tal Fe de ral, de
20 de ja ne i ro a 30 de ju nho e de lº de agos-
to a 20 de de zem bro.

..............................................................
§ 4º Cada uma das Ca sas re u nir-se-á

em ses sões pre pa ra tó ri as, no pri me i ro ano
da le gis la tu ra, para a pos se de seus mem-
bros e ele i ção das res pec ti vas Me sas, para
man da to de dois anos, ve da da a re con du -
ção para o mes mo car go na ele i ção ime di a -
ta men te sub se qüen te.

..............................................................
§ 6º .......................................................
..............................................................
II – pelo Pre si den te da Re pú bli ca, pe-

los Pre si den te da Câ ma ra das De pu ta dos e
do Se na do Fe de ral, ou a re que ri men to da
Ma i o ria dos mem bros de am bas as Ca sas,
em caso de ur gên cia ou in te res se pú bli co
re le van te ex pres sa men te jus ti fi ca da.

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

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

Jus ti fi ca ção
Con cor da mos com o es pí ri to da PEC nº 3, de

2000, e de suas apen sas, as de nºs 12, de 2000 e 14,
de 2001, de re du zir o pe río do de re ces so par la men -

tar, hoje de no ve na e dois dias. De ve mos nos in cli nar
di an te do cla mor po pu lar que exi ge ma i or em pe nho
dos seus Re pre sen tan tes no Con gres so Na ci o nal e
ma i or agi li da de na vo ta ção das pro po si ções le gis la ti -
vas em cur so, mu i tas de las apre sen ta das jus ta men te
para aten der a si tu a ção emer gen tes, cuja so lu ção é
di fi cul ta da pela lon ga au sên cia dos Con gres sis tas.

Entre tan to, o en cur ta men to drás ti co do re ces so, 
como su ge ri do nas três pro pos tas de emen da cons ti -
tu ci o nal, é in con ve ni en te. A PEC nº 3, de 2000, pre-
ten de en cur tar o re ces so de fim de ano, dos atu a is
ses sen ta e um dias para quin ze dias, que flu i ri am de
21 de de zem bro a 4 de ja ne i ro. É ex ce len te a idéia de
es ten der o fun ci o na men to das Ca sas Le gis la ti vas até
20 de de zem bro. A ex pe riên cia pós-cons ti tu in te de-
mons tra que a apro va ção da lei or ça men tá ria anu al
exi ge es for ço adi ci o nal dos De pu ta dos e Se na do res,
sem pre às vol tas com uma pau ta ex ten sa nes sa épo-
ca do ano. Entre tan to, o re i ní cio das ati vi da des le gis la -
ti vas em 5 de ja ne i ro nos pa re ce ino por tu no. O Na tal e
o Ano Novo fi ca ram para trás, mas os par la men ta res
ain da não ti ve ram opor tu ni da de, como os de ma is bra-
si le i ros, de con clu ir o pe río do de re pou so ne ces sá rio
para re tem pe rar as for ças, nem de re no var, com ma i or 
in ten si da de, os seus con ta tos com os ele i to res, os se-
to res so ci a is e as co mu ni da des que re pre sen tam.

Mais ina de qua da, ain da, é a mu dan ça al vi tra da
pela PEC nº12, de 2000, que só per mi te doze dias de
des can so, ao tér mi no do ano. A aber tu ra da Ses são
Le gis la ti vas já no dia 2 de ja ne i ro dis pen sa co men tá ri -
os. A PEC nº14, de 2001, pre vê um mês de ina ti vi da -
de ao tér mi no da ses são le gis la ti va, mas eli mi na o re-
ces so de ju lho. Ora, a ati vi da de par la men tar não con-
sis te ape nas, em vo tar leis e fa zer pro nun ci a men tos
na sede do Par la men to. Antes de tudo, o re pre sen tan -
te do povo tem que for ta le cer os seus vín cu los com os
re pre sen ta dos; e, para es tar em sin to nia com os ele i -
to res, não pode fur tar-se, por tan to tem po, de ja ne i ro
a de zem bro, ao seu con ví vio. Ju lho é o mês ide al para
que o par la men tar se mo vi men te por todo o Esta do e
se de di que, não ao des can so, mas ao de ba te, com os
co es ta du a nos, dos pro ble mas do Esta do e da Na ção,
para bem re per cu ti-los em Bra sí lia.

Assim, en ten de mos que o re ces so ide al é o de
dois me ses: um, no tér mi no e ou tro, no meio da ses-
são le gis la ti va, a sa ber, de 21 de de zem bro a 19 de ja-
ne i ro e de 1º a 31 de ju lho.

A ques tão re la ti va à aju da de cus to – par ce la in-
de ni za tó ria de vi da pela con vo ca ção ex tra or di ná ria do
Con gres so Na ci o nal –, já foi ob je to de emen da cons ti -
tu ci o nal re cen te, a de nº 19, pro mul ga da em 11 de ju-
lho de 1998, que “mo di fi ca o re gi me e dis põe so bre
prin cí pi os e nor mas da Admi nis tra ção Pú bli ca, ser vi -
do res e agen tes po lí ti cos, con tro le de des pe sas e fi-
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nan ças pú bli cas e cus te io de ati vi da des a car go do
Dis tri to Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.”

O tra ta men to dado, en tão, à ma té ria está cor re -
to, pois o tex to veda o pa ga men to de par ce la in de ni -
za tó ria em va lor su pe ri or ao sub sí dio men sal. O que
mais se cri ti ca é o abu so da con vo ca ção ex tra or di ná -
ria, com as des pe sas daí de cor ren tes. Não há dú vi da

de que o en cur ta men to do re ces so, mes mo que não
eli mi ne even tu a is con vo ca ções ex tra or di ná ri as, con-
tri bu i rá, com cer te za, para re du zir, ao mí ni mo, a sua
ocor rên cia.

Sala das Ses sões, 3 de abril de 2002. – Se na dor 
Car los Pa tro cí nio.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
avi sa aos Srs. Se na do res que ain da te re mos três vo-
ta ções no mi na is.

Com re fe rên cia à ma té ria, cuja emen da foi lida an-
te ri or men te, trans cor re hoje a quar ta ses são de dis cus -
são.

Em dis cus são as Pro pos tas nºs 3 e 12 de 2000 e
14 de 2001, que tra mi tam em con jun to, bem como a
emen da que aca ba de ser lida. (Pa u sa.)

Não ha ven do ora do res ins cri tos para dis cu tir, as
ma té ri as cons ta rão da Ordem do Dia da ses são de li -
be ra ti va da pró xi ma ter ça-fe i ra para o pros se gui men -
to da dis cus são.

São os se guin tes os itens que tra mi tam em con-
jun to: 

– 4 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção

nºs 3, de 2000, e 14, de 2001)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 12, de 2000, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u lo Har tung,
que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de
fun ci o na men to do Con gres so Na ci o nal, de-
ter mi nar o re ces so cons ti tu ci o nal de 21 de
de zem bro a 1º de ja ne i ro e es ta be le cer que
o ca len dá rio le gis la ti vo será de fi ni do por re-
so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con tem -
pla rá pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con-
gres sis tas, ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá -
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da ma té -
ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção 
nº 14, de 2001, que tra mi tam em con jun to.

– 5 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 14, DE 2001

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 3 e 12, de 2000)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 14, de 2001, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma gui to Vi le la,

que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
para re du zir o pe río do de re ces so do Con-
gres so Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as,
ten do

Pa re cer sob nº 1.271, 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 Fo ga ça, fa vo rá -
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da ma té -
ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção 
nº 12, de 2000, que tra mi tam em con jun to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 32, DE 2001

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 32, de 2001, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o Se na dor Se bas tião Ro-
cha, que al te ra o in ci so II do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral para per mi tir o de sen -
vol vi men to fun ci o nal de ocu pan te de car go
efe ti vo ou em pre go per ma nen te, me di an te
pro ces so se le ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1.179, 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 Fo ga ça, fa vo rá -
vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ (Subs-
ti tu ti vo), que ofe re ce.

A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te
cin co ses sões de li be ra ti vas.

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus são.
Dis cus são, em con jun to, da Pro pos ta de Emen-

da nº 32 e da Emen da nº 1-CCJ. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ter ça-fe i ra para
o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 48, DE 2001

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i -
ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção nº 48, de 2001, ten do como pri me i ro
sig na tá rio o Se na dor Ber nar do Ca bral, que
al te ra o ca put do ar ti go 27 da Cons ti tu i ção
Fe de ral. (re pre sen ta ção nas Assem bléi as
Le gis la ti vas), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.436, 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 Osmar Dias.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
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Não ha ven do ora do res ins cri tos, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or-
di ná ria da pró xi ma ter ça-fe i ra para o pros se gui men to
da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

MENSAGEM Nº 85, DE 2002
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De-
fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma, so bre a Men sa gem nº 85, de 2002
(nº 115/2002, na ori gem), pela qual o Pre si -
den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção
do Se na do a es co lha do Se nhor José Alfre-
do Gra ça Lima, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se
do Qu a dro Per ma nen te da Car re i ra de Di-
plo ma ta, para exer cer o car go de Emba i xa -
dor, Che fe da Mis são do Bra sil jun to às Co-
mu ni da des Eu ro péi as.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor 
Car los Wil son, para emi tir pa re cer.

PARECER Nº 219, DE 2002-CRE

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Para emi-
tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, a
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal
en vi ou Ata da re u nião que in di ca o nome do Sr. José
Alfre do Gra ça Lima, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se do
Qu a dro Per ma nen te da Car re i ra de Di plo ma ta do Mi-
nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car-
go de Emba i xa dor-Che fe da Mis são do Bra sil jun to às
Co mu ni da des Eu ro péi as.

O Re la tor é o Se na dor Ma u ro Mi ran da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis-

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

dis cus são.
Em vo ta ção.

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta com
so bre car tas.)

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

PARECER Nº 76, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
nº 76, 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 4, de 2002 (nº 1.441/2001, 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 do Te nen te-Bri ga -
de i ro-do-Ar Hen ri que Ma ri ni e Sou za, para
exer cer o car go de Mi nis tro do Su pe ri or Tri-
bu nal Mi li tar na vaga de cor ren te da apo sen -
ta do ria do Te nen te-Bri ga de i ro-do-Ar João
Fe lip pe Sam pa io de La cer da Ju ni or.

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.

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta com
so bre car tas.)

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

PARECER Nº 77, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 77, 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 71, de 2002 (nº 73/2002, na ori gem), 
Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, 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 Re na to
de La cer da Pa i va, Juiz do Tri bu nal Re gi o nal
do Tra ba lho da 2ª Re gião, para com por o
Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no car go de
Mi nis tro Vi ta lí cio, em vaga re ser va da a ju í -
zes de car re i ra da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta e
de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro
José Luiz Vas con ce los.

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

dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção, que, de acor do com o dis-

pos to no art. 383 do Re gi men to Inter no, deve ser re a -
li za da por es cru tí nio se cre to.

As cé du las e as so bre car tas en con tram-se à
dis po si ção das Srªs e dos Srs. Se na do res na ca bi ne
in de vas sá vel. Há três ur nas em fren te à mesa, iden ti fi -
ca das com os no mes dos in di ca dos, de ven do ne las
ser de po si ta dos os vo tos.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem exer ci tar
o di re i to de voto. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta com
so bre car tas.)

O Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con vo co 
as Srªs e os Srs. Se na do res que se en con tram em
seus ga bi ne tes para com pa re ce rem ao ple ná rio, pois
es ta mos em pro ces so de vo ta ção no mi nal.

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta com
so bre car tas.)

O Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço
aos Se na do res Fre i tas Neto e Ger son Ca ma ta que
nos aju dem na apu ra ção dos vo tos. 

Se to dos os Srs. Se na do res já vo ta ram, vou en-
cer rar a vo ta ção.

Se na dor Wel ling ton Ro ber to, peço a aju da de V.
Exª como es cru ti na dor.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa
pro cla ma rá o re sul ta do do item 8.

Vo ta ram SIM 41 Srs. Se na do res; e NÃO 07.
Hou ve 03 abs ten ções.
To tal: 51 vo tos.
Apro va do o nome do Sr. José Alfre do Gra ça

Lima, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se do Qu a dro Per ma -
nen te da Car re i ra de Di plo ma ta, para exer cer o car go
de Emba i xa dor, Che fe da Mis são do Bra sil jun to às
Co mu ni da des Eu ro péi as.

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 (Edi son Lo bão) – A Mesa
pro cla ma rá o re sul ta do do item 9.

Vo ta ram SIM 41 Srs. Se na do res; e NÃO 06.
Hou ve 03 abs ten ções.
To tal: 50 vo tos.
Apro va do o nome do Te nen te-Bri ga de i ro-do-Ar

Hen ri que Ma ri ni e Sou za, para exer cer o car go de Mi-
nis tro do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar na vaga de cor ren te
da apo sen ta do ria do Te nen te-Bri ga de i ro-do-Ar João
Fe lip pe Sam pa io de La cer da Ju ni or.

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 (Edi son Lo bão) – A Mesa
pro cla ma rá o re sul ta do do item 10.

Vo ta ram SIM 42 Srs. Se na do res; e NÃO 05.
Hou ve 04 abs ten ções.
To tal: 51 vo tos.
Foi igual men te apro va do o nome do Dr. Re na to

de La cer da Pa i va, Juiz do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba -
lho da 2ª Re gião, para com por o Su pe ri or Tri bu nal do
Tra ba lho, no car go de Mi nis tro Vi ta lí cio, em vaga re-
ser va da a ju í zes de car re i ra da ma gis tra tu ra tra ba lhis -
ta e de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro José
Luiz Vas con ce los.

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 (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que será re a li za da, no
dia 23 de maio pró xi mo, ses são es pe ci al do Se na do
Fe de ral, às dez ho ras, des ti na da a ho me na ge ar a
Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil – CNBB,
pelo trans cur so dos cin qüen ta anos de sua fun da ção.

Infor ma ain da que ofi ci ou aos Srs. Lí de res Par ti -
dá ri os, no sen ti do de in di ca rem os ora do res para re fe -
ri da ses são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia pro põe ao Ple ná rio, nos ter mos do art. 40, II,
do Re gi men to Inter no, a de sig na ção do Se na dor Lú-
cio Alcân ta ra, Pre si den te do Con se lho Edi to ri al do
Se na do Fe de ral, para, como re pre sen tan te des ta
Casa, par ti ci par da XVII Bi e nal Inter na ci o nal do Li vro
de São Pa u lo, no pe río do de 25 do cor ren te a 05 de
maio pró xi mo, opor tu ni da de em que o re fe ri do Con-
se lho fará o lan ça men to de 12 tí tu los edi ta dos pela
Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca ções.

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

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os Srs.

Se na do res Ro me ro Jucá, Car los Be zer ra, Ca sil do
Mal da ner, Le o mar Qu in ta ni lha e Car los Pa tro cí nio en-
vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na
for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é ine gá vel que
um dos ins tru men tos de har mo ni za ção do de sen vol -
vi men to de um país com de se qui lí bri os in ter nos como
os tem o Bra sil é o dos in cen ti vos es pe cí fi cos para se-
to res, re giões ou gru pos so ci a is. Esta foi e tem sido a
po lí ti ca de cor re ção de di fe ren ças e de im pul si o na -
men to de seg men tos ou áre as ca ren tes de pro gres so
ado ta da por su ces si vos go ver nos na his tó ria re pu bli -
ca na bra si le i ra.

Na dé ca da de 1960, o Go ver no do Pre si den te
Cas tel lo Bran co re sol veu dar iní cio a uma po lí ti ca efe-
ti va de ocu pa ção e de sen vol vi men to eco nô mi co da
Ama zô nia. Uma das con se qüên ci as des sa de ci são foi
a cri a ção pelo De cre to-Lei nº 288, de 28 de fe ve re i ro
de 1967, do mo de lo da Zona Fran ca de Ma na us. O ar-
ti go pri me i ro do de cre to ins ti tu ci o na li zou o mo de lo em
suas três ver ten tes – a in dus tri al, a co mer ci al e a
agro pe cuá ria –, como pode ser in fe ri do do tex to que
re pro du zo:
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A Zona Fran ca de Ma na us é uma área
de li vre co mér cio de im por ta ção e ex por ta -
ção e de in cen ti vos fis ca is es pe ci a is, es ta -
be le ci da com a fi na li da de de cri ar no in te ri or 
da Ama zô nia um cen tro in dus tri al, co mer ci al 
e agro pe cuá rio do ta do de con di ções eco nô -
mi cas que per mi tam seu de sen vol vi men to,
em face dos fa to res lo ca is e da gran de dis-
tân cia a que se en con tram os cen tros con-
su mi do res de seus pro du tos.

Com a isen ção ou re du ção de tri bu tos fe de ra is e
res ti tu i ção de ICMS es ta du al, a Zona Fran ca es tru tu -
rou-se para du rar 30 anos, de 1967 a 1997, ser vin do
de ân co ra e ala van ca para o de sen vol vi men to da
Ama zô nia Oci den tal. Com a Cons ti tu i ção de 1988, o
pro je to da Zona Fran ca foi di la ta do por mais 25 anos,
com fim pre vis to para 2013. À Zona de Ma na us acres-
cen ta ram-se no vos pó los de in cre men to co mer ci al
com os pa í ses vi zi nhos pan-ama zô ni cos, que são as
Áre as de Li vre Co mér cio, das qua is já fun ci o nam as
de Ta ba tin ga, no Esta do do Ama zo nas, de Ma ca -
pá/San ta na, no Ama pá, e de Gu a ja rá-Mi rim, em Ro-
ra i ma, cri a das en tre 1989 e 1991.

A par tir daí, Sras e Srs. Se na do res, com o cres ci -
men to do pro je to de sen vol vi men tis ta da Ama zô nia,
im plan tou-se a Su fra ma, si gla pela qual é co nhe ci da a
Su pe rin ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na us, que
atu al men te tem como mis são ser uma agên cia de
pro mo ção de in ves ti men tos, que abran ge as áre as da
Zona Fran ca de Ma na us pro pri a men te dita, com 10
mil qui lô me tros qua dra dos, a Ama zô nia Oci den tal,
co brin do os Esta dos do Acre, Ama zo nas, Ron dô nia e
Ro ra i ma, além do Esta do do Ama pá, com a Área de
Li vre Co mér cio de Ma ca pá/San ta na.

A par tir de 1970, o Pólo Indus tri al de Ma na us
(PIM) co me çou a ven der seus pro du tos para as de-
ma is re giões do Bra sil, im pul si o na do pela po lí ti ca de
fi xa ção de ín di ces mí ni mos de na ci o na li za ção es ta -
be le ci da por de cre tos de 1975 e 1976. A con so li da ção 
da po lí ti ca in dus tri al para a Zona Fran ca de Ma na us
pas sa a se fun dar nos con ce i tos de: a) re gi o na li za -
ção, com a uti li za ção in ten si va de in su mos e
mão-de-obra re gi o na is; b) es pe ci a li za ção, bus can do 
for ta le cer suas ca pa ci da des pró pri as e for ta le cen do
ni chos es pe cí fi cos di fe ren ci a do res da in dús tria re gi o -
nal em re la ção à dos ou tros pon tos do País; c) ver ti -
ca li za ção, com a ex ten são da in dus tri a li za ção a eta-
pas mais abran gen tes do pro ces so, sem con cen tra -
ção ape nas nos es tá gi os ter mi na is da ca de ia in dus tri -
al; d) har mo ni za ção, pela re du ção de con fli tos en tre
as em pre sas ins ta la das na re gião e as das ou tras áre-
as do País; e) ab sor ção tec no ló gi ca, com a ca pa ci -
ta ção de em pre sá ri os e ope rá ri os, para que a con so li -
da ção do pro je to se fi zes se pela qua li fi ca ção dos re-

cur sos hu ma nos lo ca is, úni ca for ma de fi xar na re gião 
o re sul ta do do ci clo eco nô mi co vir tu o so que se ins ta -
lou. A con se qüên cia des ta po lí ti ca foi que, em 1990,
qua se 40% dos in su mos uti li za dos no Pólo Indus tri al
de Ma na us pro vi nham da pró pria Ama zô nia Le gal,
com cer ca de 85 mil em pre gos di re tos cri a dos e uma
di ver si da de de seg men tos in dus tri a is, abran gen do
ele tro-ele trô ni cos, ve í cu los de duas ro das, re lo jo a ria,
ter mo plás ti cos e brin que dos. Ao lon go da dé ca da de
1990, com a re es tru tu ra ção do Pólo, hou ve uma re du -
ção ab so lu ta do ní vel de em pre go, mas um au men to
da mas sa sa la ri al, como con se qüên cia da es pe ci a li -
za ção e qua li fi ca ção da mão-de-obra. O fa tu ra men to
das em pre sas au men tou, no pe río do, de 40%.

Em face da in con tor ná vel in ser ção in ter na ci o nal 
do Bra sil, a Su fra ma es ta be le ceu um Pla ne ja men to
Estra té gi co, em con so nân cia com o Pla no Plu ri a nu al
2000-2003 do Go ver no Fe de ral, cu jas di re tri zes e ob-
je ti vos são di men si o na dos pe los se guin tes pi la res es-
tra té gi cos: tec no lo gia, in ser ção in ter na ci o nal com pe -
ti ti va, de sen vol vi men to sus ten tá vel lo cal, atra ção de
in ves ti men tos, lo gís ti ca e de sen vol vi men to ins ti tu ci o -
nal. Cada um des ses cha ma dos pi la res se con cre ti za
por meio de ações bem de fi ni das nos su ces si vos Pla-
nos Anu a is de Tra ba lho da Su fra ma.

Sr. Pre si den te, sem que rer ser en fa do nho, da rei
ago ra al guns nú me ros para bem ca rac te ri zar a im por -
tân cia que teve, tem e ain da terá para o Bra sil e para a
Ama zô nia, em par ti cu lar, a exis tên cia e atu a ção da
Zona Fran ca de Ma na us e da Su fra ma.

A po lí ti ca de in cen ti vos atra iu para a re gião mar-
cas in ter na ci o na is e pres ti gi o sas, que re pre sen ta ram
qua se 10 mi lhões de dó la res de pro je tos apro va dos
ape nas en tre 1999 e 2001. Como to dos sa be mos que
ex por tar é um im pe ra ti vo para o Bra sil, a Su fra ma
tam bém tem sua po lí ti ca para a área in se ri da na po lí -
ti ca ge ral bra si le i ra. O re sul ta do é que o Esta do do
Ama zo nas teve suas ex por ta ções para o ex te ri or
cres cen do de 430 mi lhões de dó la res, em 1999, para
851 mi lhões, em 2001, ou seja, 98% de ex pan são em
ape nas dois anos.

No que tan ge ao de sen vol vi men to sus ten tá vel,
te mos um dos pon tos mais sen sí ve is da po lí ti ca da
SUFRAMA, pe las ra zões ób vi as de es tar mos li dan do
com uma das ma i o res, se não a ma i or, re ser va bi o ló -
gi ca do mun do. Pre ser var, mas de sen vol ver, é um im-
pe ra ti vo para a Ama zô nia. Assim sur giu o Cen tro de
Bi o tec no lo gia da Ama zô nia, o CBA, um com ple xo de
la bo ra tó ri os vol ta do para pes qui sas bá si cas e apli ca -
das, trans fe rên ci as de tec no lo gia, in cu ba ção de em-
pre sas e pres ta ção de ser vi ços como a cer ti fi ca ção
de pro du tos, pa ten te a men to e con tro le de pro pri e da -
de in dus tri al, co mer ci a li za ção de pro du tos, ser vi ços e
tec no lo gi as. A in fra-es tru tu ra fí si ca do CBA es ta rá
con clu í da em me a dos des te ano e ele es ta rá em ple-
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no fun ci o na men to até o fi nal do ano. Abrir-se-ão, en-
tão, opor tu ni da des para as em pre sas in ves ti rem nos
se to res de pro du tos far ma cêu ti cos, cos mé ti cos, nu tri -
cêu ti cos, ali men tí ci os, bi o in se ti ci das, en zi mas de in-
te res se bi o tec no ló gi co, óle os es sen ci a is, an ti o xi dan -
tes, co ran tes na tu ra is e aro ma ti zan tes. Tudo isso, sob
con tro le da so be ra nia bra si le i ra e tra zen do-nos os be-
ne fí ci os do uso de nos sa bi o di ver si da de sem o fla ge lo 
do uso pre da tó rio.

Sras e Srs. Se na do res, no cum pri men to de sua
mis são ins ti tu ci o nal a Su fra ma de sen vol veu es tu dos
para co nhe cer as prin ci pa is po ten ci a li da des re gi o na is 
e eco no mi ca men te viá ve is da Ama zô nia Oci den tal e
Ama pá, com vis tas a atra ir in ves ti do res. Assim, iden ti -
fi ca ram-se po ten ci a li da des re gi o na is pas sí ve is de se
trans for ma rem em opor tu ni da des de ne gó ci os, como
o gua ra ná, café, grãos (ar roz, fe i jão, mi lho), pis ci cul -
tu ra, agro in dús tria para ex tra ção de óleo de den dê,
agro in dús tria do pal mi to de pu pu nha, tu ris mo eco ló gi -
co, den tre ou tras po ten ci a li da des. Os es tu dos fo ram
am pli a dos, abran gen do áre as como os fi to fár ma cos,
pro du tos nu tri cêu ti cos e es sên ci as flo res ta is de ba i xa
den si da de. Como re sul ta do des ses es tu dos, a Su fra -
ma apli cou em sua re gião de atu a ção, no pe río do
1997-2001, cer ca de 355 mi lhões de re a is em fi nan ci -
a men to de pro je tos, den tro do Pro gra ma de Inte ri o ri -
za ção de De sen vol vi men to. Fo ram mais de 500 pro je -
tos, des de pe que nos em pre en di men tos até in ves ti -
men tos de ma i or por te, com o ob je ti vo pre cí puo de
dis se mi nar de sen vol vi men to pela Ama zô nia Oci den -
tal e Ama pá.

Como o fito de ex plo rar uma das po ten ci a li da -
des mais ób vi as do ter ri tó rio de ação da Su fra ma, a
Su pe rin ten dên cia in ves tiu em in fra-es tru tu ra tu rís ti ca
e in fra-es tru tu ra bá si ca que vi a bi li zem o tu ris mo como
in dús tria na re gião. Um dos seg men tos in dus tri a is
mais im pac tan tes na eco no mia como um todo, o tu ris -
mo não pode ser en ca ra do de modo se cun dá rio num
país como o Bra sil, e prin ci pal men te na re gião sob a
res pon sa bi li da de da Su fra ma.

A atra ção de in ves ti men tos con fi gu ra ou tra ver-
ten te de atu a ção da Su pe rin ten dên cia, cu jos fru tos
têm sido co lhi dos com su ces so. O Pólo Indus tri al de
Ma na us con ta hoje com 400 uni da des fa bris, ge ran do 
mais de 50 mil em pre gos di re tos e de 250 mil in di re -
tos. No biê nio 2000-2001, o Pólo fa tu rou cer ca de 20
bi lhões de dó la res, de mons tran do ní ti da re cu pe ra ção
em re la ção a 1999, quan do fa tu rou pou co mais de 7
bi lhões, pon to mais ba i xo de um ci clo de que da ini ci a -
do em 1996.

Sr. Pre si den te, po de ria alon gar-me ain da por
um bom tem po, ali nhan do ou tros e ma i o res be ne fí ci -
os da atu a ção da Suframa e dis cor ren do so bre a pu-
jan ça da Zona Fran ca de Ma na us. Fi ca rei, to da via,
com os da dos que aca bo de trans mi tir, as si na lan do

aos no bres Se na do res que o re la tó rio in for ma ti vo di-
vul ga do pela Suframa nes te mês de mar ço de 2002
con tém nú me ros e ex pli ca ções mais do que con vin -
cen tes e con sis ten tes so bre os be ne fí ci os da po lí ti ca
de de sen vol vi men to re gi o nal pra ti ca da.

Pa ra le la men te a uma atu a ção ver da de i ra men te
sur pre en den te para os que não acom pa nham sua
ação, mas que a mim não es pan ta, a Suframa vem
acom pa nhan do o es pí ri to de mo der ni za ção do Esta-
do bra si le i ro e tem bus ca do in ces san te men te eli mi nar 
bu ro cra ci as em seus me ca nis mos de ação e de ges-
tão in ter na, in cen ti va do a ca pa ci ta ção de sua
mão-de-obra e in ves ti do num pro gra ma de qua li da de
pa drão ISO.

Ape nas para con clu ir, Sr. Pre si den te, o PIB do
Ama zo nas é hoje su pe ri or ao de nu me ro sos pa í ses,
como o Pa na má, a Bo lí via ou a Islân dia. São 8,5 mi-
lhões de dó la res anu a is, que re pre sen tam ain da uma
pe que na amos tra do que po de rá vir a ser toda essa
re gião se for dada a con ti nu i da de ne ces sá ria ao pro-
ces so de de sen vol vi men to que a Suframa tem pi lo ta -
do até aqui, com rara efi ciên cia e efi cá cia. E nes se
pro ces so te nho cer te za ab so lu ta de que meu Esta do
de Ro ra i ma ga nha rá pa u la ti na men te des ta que cres-
cen te, como ele men to con tri bu ti vo e par ti ci pan te des-
se gi gan tes co es for ço de in ser ção da Ama zô nia no
de sen vol vi men to har mo ni o so do Bra sil.

Sr. Pre si den te, eram es sas as pa la vras que de-
se ja va pro fe rir.

Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, 

”Uma pre si diá ria, de vi da men te al ge -
ma da, deu à luz a um fi lho; ou tra, grá vi da de
gê me os, per deu os fi lhos no par to, já que o
mé di co, por te le fo ne di ag nos ti cou suas do-
res como ‘me ra dor de bar ri ga’; mães pre si -
diá ri as fi cam al ge ma das du ran te vi si tas de
fi lhos e fa mi li a res; ou tras, têm vaga no tí cia
de seus fi lhos, os qua is te ri am sido pos tos
em fa mí lia subs ti tu ta sem que elas ti ves sem 
to ma do co nhe ci men to de qual quer ação ju-
di ci al de seu in te res se.“

Esse tre cho cho can te e co mo ven te, que in cor -
po ro a este meu pro nun ci a men to e de que peço trans-
cri ção nos Ana is do Se na do Fe de ral, foi ti ra do de um
im por tan te ar ti go de au to ria da dou to ra Dora Mar-
tins, emi nen te Ju í za de Di re i to em São Pa u lo e mem-
bro da Asso ci a ção Ju í zes para a De mo cra cia.
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Os en si na men tos da dou to ra Dora Mar tins nos
con vi dam, a to dos nós que te mos res pon sa bi li da de
so ci al e po lí ti ca, a uma pro fun da re fle xão e to ma da de
po si ção em re la ção à si tu a ção da mu lher no sis te ma
car ce rá rio bra si le i ro.

Advo ga das, ju í zas, psi có lo gas, ope ra do ras do
Di re i to, mu lhe res de co ra gem, mu lhe res lu ta do ras e
pre o cu pa das com a gra ve si tu a ção das pre si diá ri as
no Bra sil tra ba lha ram e con se gui ram o apo io de im-
por tan tes en ti da des, como a Asso ci a ção Ju í zes para
a De mo cra cia, a Ordem dos Advo ga dos do Bra sil,
o Co le ti vo para Li ber da de e Re in ser ção So ci al, o
Insti tu to Ter ra, Tra ba lho e Ci da da nia, e re a li za ram
na ci da de de São Pa u lo, no mês de se tem bro pas sa -
do, o en con tro de no mi na do ”A Mu lher no Sis te ma
Car ce rá rio“.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a si tu a -
ção da mu lher bra si le i ra, prin ci pal men te a mu lher po-
bre, a mu lher ne gra, a mu lher que che fia uma fa mí lia,
a mu lher ope rá ria, a mu lher anal fa be ta, é sem dú vi da
mu i to gra ve, pois é gran de a de si gual da de e a dis cri -
mi na ção.

Qu an do a isso se soma a si tu a ção de uma pena
pri va ti va de li ber da de, au men ta a dis cri mi na ção, a de-
si gual da de e a con di ção de mu lher se tor na sim ples -
men te in su por tá vel, pois a vul ne ra bi li da de da con di -
ção de pes soa pre sa pra ti ca men te sig ni fi ca a ne ga -
ção dos di re i tos hu ma nos. 

A mu lher pre sa di fi cil men te con se gue pre ser var
seu nú cleo fa mi li ar, per den do suas li ga ções afe ti vas,
seu di re i to à sa ú de, ao tra ba lho, à edu ca ção, de i xan -
do a pena de re pre sen tar uma pos si bi li da de de re cu -
pe ra ção ou de re as so ci a li za ção e pas san do a re pre -
sen tar uma ver da de i ra vin gan ça so ci al.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é gran de
o nú me ro de mu lhe res que so zi nhas são res pon sá ve -
is por fi lhos me no res e ado les cen tes e que cor rem os
ris cos de in gres sar no sis te ma 

As con clu sões do en con tro ”A Mu lher no Sis te -
ma Car ce rá rio“ en glo bam me di das nas áre as da sa-
ú de, das re la ções fa mi li a res e afe ti vas, no tra ba lho,
as sim como no cam po das po lí ti cas pú bli cas, prin ci -
pal men te com a cri a ção de uma Vara das Exe cu -
ções Cri mi na is para Mu lhe res.

Não se tra ta de cri ar pri vi lé gio nem be ne fí ci os
com pro me te do res para pes so as que co me te rem de li -
tos pe na is.

Tra ta-se, an tes de tudo, de as se gu rar os di re i tos
exis ten tes na De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i tos Hu-
ma nos às mu lhe res que hoje so frem mais dis cri mi na -
ção do que to das as ou tras, ge ral men te por se rem po-

bres, por se rem pre tas, por se rem anal fa be tas e, prin-
ci pal men te, por se rem mu lhe res pre sas.

Te nho to tal con vic ção de que to dos os mem bros 
do Se na do Fe de ral, ho mens e mu lhe res que for mam
esta Casa do Con gres so Na ci o nal, da rão in te gral
apo io a essa luta, que não é ape nas uma luta de mu-
lhe res for te men te dis cri mi na das.

Esta é an tes de tudo uma luta de ho mens e mu-
lhe res em de fe sa e pelo re co nhe ci men to da dig ni da -
de da pes soa hu ma na, in de pen den te men te dos er ros 
que pos sam ter co me ti do ou da con di ção de es tar
numa pri são ou de go zar da li ber da de.

Mu i to obri ga do.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a co la bo ra ção
de so ci e da de, Esta do e em pre sas na al can ce de me-
tas co muns é, com toda a cer te za, o me lhor ca mi nho
para a pros pe ri da de de to dos – isto é, para o de sen -
vol vi men to. A quem ti ves se al gu ma dú vi da dis so, eu
acon se lha ria uma vi si ta a um pe que no mu ni cí pio do
Meio-Oes te ca ta ri nen se, ha bi ta do por me nos de 20
mil pes so as. Tra ta-se de Ca pin zal, que aca ba de ser
de cla ra do, pela Lei Esta du al de nº 11.858, de 25 de
ju lho de 2001, a ”Ca pi tal Ca ta ri nen se do Ches ter“.

Con vém re cor dar um pou co da his tó ria de como
Ca pin zal veio a me re cer esse tí tu lo. No iní cio dos
anos oi ten ta do sé cu lo pas sa do, a em pre sa Per di gão
Agro in dus tri al S. A. ins ta lou em Ca pin zal o que vi ria a
ser, no País, a ma i or de suas usi nas de pro ces sa men -
to da cepa es pe ci al de fran gos, de sen vol vi da pela
em pre sa e de no mi na da ches ter.

Nes sa fá bri ca, so men te no ano de 2000, fo ram
pro du zi das 16 mil e qui nhen tas to ne la das de car ne de
ches ter, ten do sido aba ti das, em mé dia, 26 mil e qui-
nhen tas aves des se tipo di a ri a men te. Con vém res sal -
tar que a cada ano o cres ci men to vem sen do sig ni fi -
ca ti vo.

No to tal, con tan do to dos os ti pos de aves, a em-
pre sa aba te a cada dia, ali em Ca pin zal, cer ca de 430
mil ca be ças. Essa pro du ção se des ti na, em gran de
par te, à ex por ta ção: pa í ses da Eu ro pa e do Ori en te
são os prin ci pa is im por ta do res do pro du to aví co la
bra si le i ro.

Mas, afi nal, o que é o ches ter, essa ave que ago-
ra dá tí tu lo a Ca pin zal? Tra ta-se de uma li nha gem de
fran gos es pe ci al men te se le ci o na dos, pe los téc ni cos
da Per di gão, por meio dos mé to dos mais mo der nos
de se le ção e cru za men tos con tro la dos, para pro du zir
um ani mal com ma i or per cen tu al, em peso, de car nes
no bres – pe i to e co xas –, e me nos gor du ra na ca vi da -
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de ab do mi nal – ofe re cen do, des sa ma ne i ra, uma car-
ne mais ma gra e sa u dá vel. 

Nes tes tem pos de pre o cu pa ção com os ris cos
do ex ces so de peso e de gor du ra, o ches ter re pre sen -
ta, por tan to, uma fon te pro téi ca mais con fiá vel. Além
dis so, no as pec to eco nô mi co, são bus ca dos, na se le -
ção das ma tri zes, ga nhos de pro du ti vi da de, ex pres -
sos no au men to do peso do ani mal vivo e re du ção do
tem po de ma tu ra ção para o aba te. 

Na ver da de, a pes qui sa para o de sen vol vi men to 
do ches ter, co me ça da pela Per di gão no fi nal dos anos
se ten ta, con ti nua até hoje, de modo que cada nova
ge ra ção des se tipo de ave in cor po ra no vas me lho ri as
de qua li da de. Me lho ri as que se re fle tem na cres cen te
ace i ta ção in ter na ci o nal de nos sa pro du ção. Deve-se
ain da res sal tar, para in for ma ção da que les que vêem
com re ser vas a en ge nha ria ge né ti ca, que se tra ta, no
cons tan te de sen vol vi men to do ches ter, de apri mo ra -
men to ge né ti co por se le ção, sem ma ni pu la ção di re ta
do ge no ma.

A ins ta la ção da fá bri ca em Ca pin zal trou xe be-
ne fí ci os am plos para o mu ni cí pio. Mais de 180 pro du -
to res ru ra is lo ca is es tão in te gra dos ao sis te ma, ope-
ran do qua se 300 aviá ri os que to ta li zam cer ca de 285
mil me tros qua dra dos de área cons tru í da. 

Con tam-se, por tan to, aos mi lha res os em pre gos 
di re tos e in di re tos que a pre sen ça da fá bri ca po ten ci -
a li zou no mu ni cí pio.

Cons ci en te da im por tân cia do pro du to para a
eco no mia da ci da de, a pre fe i tu ra, em con jun to com a
em pre sa, vem pro mo ven do, já des de al guns anos, a
Ches ter fest, uma fes ta bi e nal tí pi ca em que são ser vi -
dos os mais di ver sos e sa bo ro sos pra tos à base de
ches ter.

Ago ra, a par tir da ob ten ção do tí tu lo de ”Ca pi tal
Ca ta ri nen se do Ches ter“, a ci da de – e toda a po pu la -
ção de nos so Esta do – es pe ra que seja tam bém es ti -
mu la da a vin da de vi si tan tes para o lo cal, por oca sião
das Ches ter fes te. Des se modo, a pre sen ça da fá bri ca
da Per di gão terá es ti mu la do a cri a ção de mais um im-
por tan te se tor de ati vi da des pro du ti vas, jus ta men te
aque le con si de ra do o que mais cres ce no mun do: o
tu ris mo.

Indús tria de tu ris mo que sig ni fi ca de sen vol vi -
men to da ho te la ria e de ser vi ços como res ta u ran tes,
em pre sas de trans por te e de ex cur sões e tan tos ou-
tros. Tudo isso re sul ta, en fim, em mais em pre gos e
mais de sen vol vi men to.

A po pu la ção de Ca pin zal, por tan to, está de pa ra -
béns pelo re ce bi men to des se tí tu lo, as sim como a Pre-
fe i tu ra Mu ni ci pal e a em pre sa Per di gão Agro in dus tri al S.
A., co-par ti ci pan tes des sa gran de re a li za ção.

Mu i to obri ga do.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ...

Pro nun ci a men to co men tan do a sal-
va guar da nor te-ame ri ca na à im por ta ção
de aço e as con se qüên ci as para o Bra sil,
pro fe ri do na Ses são do Se na do Fe de ral.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se-
na do res, a re cen te de ci são do go ver no dos Esta dos
Uni dos de so bre ta xar as ope ra ções de im por ta ção de
aço re a cen deu uma dis cus são an ti ga so bre a ado ção
de me di das pro te ci o nis tas por par te dos pa í ses ri cos.
A exor bi tan te so bre ta xa ção de 30% ca u sou es pé cie
não pela ati tu de nor mal em se tra tan do de Esta dos
Uni dos, mas pela ex pres si vi da de da alí quo ta.

Em res pos ta à ini ci a ti va nor te-ame ri ca na, a
União Eu ro péia de ci diu au men tar a ta ri fa do aço im-
por ta do em até 26%. Os re fle xos para o Bra sil des sas
me di das pro te ci o nis tas são de sas tro sos. Pre ju di ca do 
dos dois la dos, o Bra sil, en tre tan to, ain da não re a giu.
Se gun do o Ita ma raty, o go ver no bra si le i ro fará uma
aná li se cu i da do sa dos fun da men tos ju rí di cos das de-
ci sões e de seu im pac to na pa u ta de ex por ta ções.

A in dús tria si de rúr gi ca na ci o nal, po rém, pres si o -
na o go ver no para que ado te me di da se me lhan te à
dos Esta dos Uni dos e Co mu ni da de Eu ro péia, au men -
tan do as ta ri fas de im por ta ção en tre 12 e 30%, como
for ma de pro te ger o se tor. O go ver no, por seu tur no,
teme que o aumen to de ta ri fa re fli ta nos ín di ces in fla ci -
o ná ri os. Ape sar de o aço im por ta do re pre sen tar ape-
nas 5% do con su mo na ci o nal, uma alta do pre ço do
pro du to tra zi do do ex te ri or po de ria pu xar alta se me -
lhan te do aço na ci o nal. Estu da-se, as sim, uma sa í da
in ter me diá ria para con ten tar o se tor si de rúr gi co na ci o -
nal, in con for ma do com as me di das pro te ci o nis tas da
co mu ni da de es tran ge i ra e com a le tar gia do go ver no
bra si le i ro. Em vez de so bre ta xar as im por ta ções bra-
si le i ras de aço – se guin do o exem plo in ter na ci o nal –
ou au to ri zar o au men to do pre ço do pro du to, o go ver -
no bra si le i ro pode re for çar os me ca nis mos de de fe sa
co mer ci al co nhe ci dos como anti-dum ping ou ain da
es ta be le cer uma es pé cie de pre ço mí ni mo para o aço
im por ta do.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se-
na do res,

O im bró glio em que se trans for ma ram as ope ra -
ções de com pra e ven da de aço re ve la o grau de dis-
pu ta do co mér cio in ter na ci o nal. Os Esta dos Uni dos,
que pre gam o li vre co mér cio, não he si tam em ado tar
me di das pro te ci o nis tas quan do os seus in te res ses
são atin gi dos. E as sim que fa zem, por exem plo, com a
sua agri cul tu ra, con ce den do ge ne ro sos sub sí di os a
esse se tor. Aliás, o man to pro te tor é bem ma i or quan-
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do so bre ta xam pro du tos agrí co las im por ta dos de ou-
tros pa í ses. Que o di gam os pro du to res de la ran ja e
fa bri can tes de suco des sa fru ta bra si le i ros. Todo ar ti fí -
cio é vá li do quan do uti li za do para bar rar pro du tos es-
tran ge i ros que con cor rem com os seus em qua li da de
e pre ço. Daí a uti li za ção, sem os cri té ri os que nor te i -
am a li vre con cor rên cia, das co nhe ci das bar re i ras ta-
ri fá ri as ou, em ou tras cir cuns tân ci as, das bar re i ras
sa ni tá ri as, como for ma de con ter a con cor rên cia em
seu mer ca do.

No caso do aço, as ra zões não con fes sa das re-
si dem na pro te ção de um par que in dus tri al ob so le to,
que não in ves tiu em mo der ni za ção e, por isso, em
seu cus to ele va do, per den do em com pe ti ti vi da de.
Esse não de ve ria ser o com por ta men to de um país
que pro põe par ce ria co mer ci al e pro pug na pela cri a -
ção de um blo co co mer ci al com pe ti ti vo, a ALCA. Se
esse é o exem plo que nos dá a mais rica na ção do
mun do, que o Bra sil ado te ur gen tes pro vi dên ci as com
vis tas à pro te ção do seu par que pro du ti vo, da sua
agri cul tu ra, ga ran tin do as con di ções para vi a bi li zar o
seu cres ci men to eco nô mi co e a con se qüen te ge ra -
ção de em pre go e ren da para o seu povo.

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

Le o mar Qu in ya ni lha

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ofe re ce mos à
apre ci a ção des ta Casa o Pro je to de Lei nº 123, de 12
de mar ço de 1999, que tor na obri ga tó rio o uso de dis-
po si ti vos de se gu ran ça em tan ques e ou tros re ci pi en -
tes de com bus tí ve is lí qui dos e ga so sos. A pro po si ção
de pen de de aco lhi men to da Co mis são de Assun tos
So ci a is, em de ci são ter mi na ti va, para que ve nha a ser
sub me ti da à Câ ma ra re vi so ra e, fi nal men te, com a
san ção pre si den ci al, trans for ma da em lei.

Em sín te se, a ini ci a ti va de ter mi na que todo re ci -
pi en te fixo ou mó vel que se des ti ne a con ter com bus -
tí vel in fla má vel, lí qui do ou ga so so, so men te po de rá
ser fa bri ca do com em pre go, to tal ou par ci al, de ma te -
ri al ca paz de evi tar a ex plo são de cor ren te de fon te ex-
ter na de ca lor.

Esses re ci pi en tes se rão fi xos, quan do uti li za dos 
na zona ur ba na e pró xi mos de por tos, ae ro por tos e
lo ca is as se me lha dos, cuja pro te ção e se gu ran ça se-
jam de com pe tên cia do Po der Pú bli co, e mó ve is,
quan do des ti na dos à dis tri bu i ção e uti li za ção de ga-
so li na, que ro se ne, óleo di e sel e ou tros com bus tí ve is,
e de pro du tos ga so sos, como o gás li qüe fe i to de pe-
tró leo – GLP, para uso in dus tri al, do més ti co e em mo-
to res.

O ma te ri al pro te tor de ve rá ser sub me ti do a tes-
tes ci en tí fi cos, re a li za dos por la bo ra tó ri os re co nhe ci -
dos in ter na ci o nal men te, dis pen sar ser vi ços de ma nu -
ten ção pe rió di ca e pres tar-se à uti li za ção por pra zo
in de ter mi na do.

O pro je to é jus ti fi ca do pela evi dên cia de que os
de pó si tos de com bus tí ve is in fla má ve is, lí qui dos ou
ga so sos, são ver da de i ros ini mi gos ocul tos, uma ame-
a ça cons tan te à se gu ran ça dos que ha bi tam, prin ci -
pal men te, os cen tros ur ba nos. Está pre sen te em es-
go tos, du tos sub ter râ ne os de ener gia elé tri ca e de te-
le fo ne, sob ave ni das, ruas, ca sas, edi fí ci os e cen tros
co mer ci a is.

Os aci den tes que daí de cor rem vão se mul ti pli -
can do, pro du zin do da nos pes so a is e ma te ri a is, à con-
ta, igual men te, de ha ver mu i ta ir res pon sa bi li da de no
ma nu se io, ar ma ze na gem e trans por te de com bus tí -
vel in fla má vel. Como exem plo dis so, pes qui sas do
De par ta men to de Con tro le do Uso de Imó ve is e do
Cor po de Bom be i ros do Esta do de São Pa u lo de-
mons tra ram que 33% das ex plo sões ca u sa das por
va za men to de gás re sul ta ram do ma nu se io de re ci pi -
en tes no in te ri or dos do mi cí li os.

O bo ti jão de gás, por si só, não ofe re ce ris co de
ex plo são, a não ser em caso de va za men to. No en tan -
to, uma alta fon te de ca lor ex ter no pode atin gir um ou
mais re ci pi en tes, trans for man do-os em ar te fa tos ex-
plo si vos de gran des pro por ções. Por isso mes mo, no
caso de in cên dio pró xi mo a um pos to de com bus tí ve -
is, a gran de pre o cu pa ção é a de man ter re fri ge ra das
as bom bas, an tes mes mo de com ba ter as cha mas.

Em abo no da pro po si ção, re la ci o na mos al guns
ca sos de ex plo sões, am pla men te no ti ci a dos pela im-
pren sa, a co me çar pelo si nis tro da pra ça da ali men ta -
ção do Pla za Shop ping de Osas co, no Esta do de São
Pa u lo, que ce i fou as vi das de 39 pes so as e de i xou ou-
tras 250 fe ri das. No Mé xi co, um ca mi nhão trans por -
tan do com bus tí vel cho cou-se com uma com po si ção
fer ro viá ria, pro vo can do ex plo são que atin giu vá ri as
edi fi ca ções pró xi mas.

Tam bém um ca mi nhão tan que, trans por tan do
amô nia, in cen di ou-se na ro do via Pa-150, no Mu ni cí -
pio de Xin gua ra, no Pará, ex plo din do em se gui da. O
de sas tre ca u sou a mor te ins tan tâ nea de 17 pes so as,
fe rin do gra ve men te ou tras 9. Com a vi o lên cia da ex-
plo são, abriu-se na ro do via uma cra te ra de 15 me tros
de diâ me tro e 4 me tros de pro fun di da de, pa ra li san do
o trans por te e im pon do enor mes pre ju í zos ao Go ver -
no es ta du al.

Aci den te com as mes mas ca rac te rís ti cas, ocor-
ri do na BR-153, nas pro xi mi da des de Bu ri ti Ale gre,
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Esta do de Go iás, ca u sou a mor te de 4 pes so as. No
Mu ni cí pio de Du que de Ca xi as, no Esta do do Rio de
Ja ne i ro, a ex plo são de um bo ti jão de gás pro vo cou o
de sa ba men to de uma re si dên cia, de i xan do 6 pes so -
as fe ri das e mor ta uma cri an ça de ape nas 9 anos. Por
fim, na Ro do via dos Ban de i ran tes, no Esta do de São
Pa u lo, o ca po ta men to e a ex plo são do tan que de
com bus tí vel do au to mó vel que di ri gia, ma tou o can tor
João Pa u lo, de co nhe ci da du pla ser ta ne ja.

Em to dos os ca sos re la ta dos, fi cou cons ta ta da a
inob ser vân cia das nor mas de se gu ran ça, con sis ten te 
no ma ne jo ina de qua do de ma te ri al ex plo si vo. Para eli-
mi nar esse ris co, em pa í ses como os Esta dos Uni dos, 
Ca na dá, Itá lia, Áus tria, Ará bia Sa u di ta, Kwa it, Ja pão,
Co réia, Aus trá lia e Nova Ze lân dia, o su pres sor de ex-
plo são vem sen do uti li za do pe las for ças ar ma das, em
ae ro por tos, quar téis e ba ses na va is, as sim como em
bo ti jões de gás, pos tos de com bus tí ve is e se to res de
ar ma ze na men to e de trans por tes.

O pro je to, com ma i or abran gên cia, con si de ra
tam bém o trans por te de com bus tí ve is por ro do vi as,
fer ro vi as e cen tros ur ba nos, onde a ma i or par te das
ruas e ave ni das prin ci pa is con cen tram pos tos de ga-
so li na, que ofe re cem ris co de ex plo são, em ra zão do
con ges ti o na men to do trá fe go de ve í cu los e da aglo-
me ra ção de pes so as. Obje ti va, as sim, ga ran tir a se-
gu ran ça da po pu la ção di an te da pos si bi li da de de ex-
plo sões, ca u sa das por re ci pi en tes ina de qua dos para
o ar ma ze na men to de com bus tí ve is.

Jul ga mos que às au to ri da des cons ti tu í das cum-
pre pre ser var a se gu ran ça da po pu la ção, de fen den do 
a vida de cada um e a in te gri da de de seus la res.
Assim sen do, ris co de ex plo sões deve ser eli mi na do,
em de fi ni ti vo, me di an te a ir re cu sá vel uti li za ção de dis-
po si ti vos de se gu ran ça nos re ci pi en tes de com bus tí -
ve is lí qui dos ou ga so sos.

Enquan to aguar da mos a de ci são des ta Casa, a
res pe i to do Pro je to re fe ren ci a do, sur gem na im pren sa 
nu me ro sas de nún ci as de que, em con se qüên cia da
cor ro são em du tos e tan ques, os va za men tos de
com bus tí ve is es tão cri an do ris cos de ex plo sões nas
ci da des bra si le i ras. A Asso ci a ção Bra si le i ra de Cor ro -
são – Abra co, con fron ta da com o pro ble ma, vem ad-
ver tin do que ”a fal ta de le gis la ção so bre o as sun to
está ex pon do a po pu la ção a ris cos“.

Esse no ti ciá rio re la ci o na a in ter di ção de pos tos
de ga so li na na ci da de de São Pa u lo, por fal ta de com-
pro va ção de ”que não há va za men tos no lo cal“. Dos
1,8 mil des ses es ta be le ci men tos, em fun ci o na men to
na que la Ca pi tal, ”cer ca de 200 apre sen ta vam ir re gu -
la ri da des“. Lá, a Com pa nhia de Tec no lo gia e Sa ne a -
men to Ambi en tal – CETESB cons ta tou um cres cen te

nú me ro des sas ocor rên ci as, que ”re sul tam em ris cos
ur ba nos, de vi do à mi gra ção e ao con fi na men to de va-
po res in fla má ve is em ga le ri as de águas plu vi a is e de
es go tos“.

Lem bra, com fre qüên cia, da ex plo são ocor ri da
no sub so lo da agên cia de um gran de ban co, na Ave ni -
da Jar dim, que de i xou fe ri dos e mu i ta gen te em pâ ni -
co. A pe rí cia do aci den te com pro vou uma in fil tra ção
de com bus tí vel nos tan ques de ar ma ze na gem de
água do pré dio da ins ti tu i ção fi nan ce i ra, pro ve ni en te
de um pos to de ga so li na lo ca li za do nas pro xi mi da des. 
Se gun do a Ce tesb, esse tipo de ocor rên cia apa re ce
em lo ca is crí ti cos, com alta den si da de po pu la ci o nal,
trans tor nan do ”sig ni fi ca ti va men te o es ta do psi co ló gi -
co e emo ci o nal“ de gran de nú me ro de pes so as.

No Rio de Ja ne i ro, em 1999, fo ram re gis tra dos
cer ca de 100 aci den tes, em ape nas 2 ba ir ros. Em um,
o pré dio foi in ter di ta do por fun ci o ná ri os da De fe sa Ci-
vil, em de cor rên cia de va za men to de 2 tan ques de
com bus tí vel do pos to es ta be le ci do ao lado. Nou tro,
to das as ca sas de 3 ruas fo ram es va zi a das, até que
se con ti ves se um ala ga men to de com bus tí vel e os
mo ra do res, em se gu ran ça, pu des sem re tor nar aos
seus la res.

Tais fa tos, en tre tan tos ou tros, cer ta men te re cla -
mam ma i or fis ca li za ção da Agên cia Na ci o nal de Pe-
tró leo – ANP, a fim de que se jam co i bi dos, em todo o
País, os va za men tos sub ter râ ne os dos tan ques de
com bus tí ve is e evi ta das ou tras ter rí ve is tra gé di as.

De mons tram, tam bém, o acer to e opor tu ni da de
de nos sa pro po si ção, fun da men ta da na ne ces si da de
de se as se gu rar à so ci e da de in te gral de fe sa con tra os
ris cos de ex plo sões, se jam elas de ter mi na das pe los
va za men tos de gás ou de tan ques de com bus tí vel, e
im pos ta pelo de ver, a que está sub me ti do todo le gis -
la dor pá trio, de ze lar pela in te gral se gu ran ça da po pu -
la ção.

Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -

dên cia lem bra ao Ple ná rio que a ses são de li be ra ti va
or di ná ria a ser re a li za da ama nhã, às dez ho ras, será
des ti na da ao com pa re ci men to de S. Exª o Mi nis tro
das Re la ções Exte ri o res, Sr. Cel so La fer, em aten di -
men to à con vo ca ção fe i ta atra vés dos Re que ri men tos 
nºs 53 e 54, de 2002, dos Se na do res Pa u lo Har tung e
Ro me ro Jucá.

As ins cri ções para in ter pe la ções ao Sr. Mi nis tro
con ti nu am aber tas na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está en-
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 19 ho ras e 39
mi nu tos.)

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra 4 03719

    377ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 





















































ÍNDICE ONOMÁSTICO
 

Pág Pág. 

ADEMIR ANDRADE ARLINDO PORTO 

Posicionamento contrário ao projeto que flexi
biliza a CLT . 

ÁLVARO DIAS 

Defende autonomia financeira para as universida
des públicas .. 

AMIR LANDO 

270 

306 

Parecer nO 211, de 2002, da Comissão de Servi
ços de Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nO 95, de 
2002 (n° 169/2002, na origem), que submete à apreci
ação do Senado Federal o nome da Senhora Dilma 
Seli Pena Pereira para exerccr o cargo de Diretora da 
Agência Nacional de Águas - ANA, na vaga do Senhor 
Lauro Sérgio de Figueiredo .. 

ARTUR DA TÁVOLA 

276 

Parecer n° 201, de 2002, da Comissão Diretora, e, 
substitutivo ao Projeto de Decreto Legislativo n° 6, de 
2002 . 208 

Comentários sobre irregularidades na gestão do 
Banco da Terra. Aparte ao Scnador Osmar Dias .. 311 

ANTONIO CARLOS lÚNIOR 
BERNARDO CABRAL 

Reafinnação do ex-Senador Antonio Carlos 
Magalhães sobre a realização de reunião no aparta
mento do ex-Senador José Andrade Vieira, para tratar 
de contribuições à campanha do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, refutando declarações do líder do 
Governo no Senado, Senador Artur da Távola .. 

Requerimento n° 138, de 2002, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento do jurista e 
ex-Senador Josaphat Marinho, ocorrido no último 
sábado, na cidade de Salvador/BA .. 

74 

255 

Requerimento n° 124, de 2002, solicitando 
inserção em Ata e voto de pesar pelo falecimento do 
ex-Senador Josaphat Marinho, ocorrido no dia 30 de 
março próximo passado . 

Requerimento n° 127, de 2002, solicitando reali
zação de Sessão Especial do Senado em data a ser de
signada, destinada a homenagear o ex-Senador Josaphat 
Marinho, ocorrido no último dia 30 de março próximo 
passado .. 

CARLOS BEZERRA 

29 

39 

ANTONIO CARLOS VALADARES 

Parecer nO 197, de 2002, da Comissão Diretora, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 102, de 2000 
(n° 2.862/97, na Casa de origem), que altera dispositi
vos da Lei n° 8.457, de 4 de setembro de 1992 .. 

Satisfação com a inauguração, ontem, de ponte 
no Município de Malhada dos Bois, no Estado de Sergipe, 
cujos recursos para construção foram decorrentes de 
emenda individual apresentada por S. Ex' ao Orçamento. 
Importância do orçamento impositivo .. 

Parecer n° 197, de 2002, da Comissão Diretora, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 102, de 2000 
(n° 2.862/97, na Casa de origem), que altera dispositivos 
da Lei n° 8.457, de 4 de setembro de 1992 . 

60 

76 

60 

Requerimento n° 128, de 2002, de urgência, para 
o Projeto de Resolução n° 69, de 200 I, que dispõe sobre 
a aplicação da Resolução n° 97, de 1998, ao refinancia
mento da dívida mobiliária do Estado de Alagoas .. 

Considerações sobre o elevado custo do transpor
te para o escoamento da produção no País. Defesa da 
construção da hidrovia Araguaia-Tocantins . 

Registro da abertura, hoje, na cidade de Rondo
nópolis, da feira "1' Agrishow Cerrado" .. 

Projcto de Lei do Senado n° 75, de 2002, que 
altera o ar!. 12 da Lei n° 9.656, de 3 c1e junho de 
1998, que dispõe sobre os planos c seguros privados 
de assistência à saúde, para acrescentar, entre as 
exigências mínimas dos planos quc incluírcm inter
naçào hospitalar, a cobertura de despesas com eirur

[95 

265 

316 

-



------

II 

&ia e transporte de órgãos destinados a transplante. 
A Com issão de Assuntos Sociais, em decisão termi
nativa . 

Reflexão sobre a situação da mulher no sistema 
carcerário brasileiro . 

CARLOS PATROCÍNIO 

Considerações ao Projeto de Lei do Senado n°
 
123, de 1999, de autoria de S.Ex·, que toma obrigatório
 
o uso de dispositivos de segurança em tanques e outros 
recipientes de combustíveis líquidos e gasosos .. 

CARLOS WILSON '.t'. 

Parecer n° 215, de 2002, da Comissão Diretora;' 
que dá redação final do Projeto de Lei do Senado 
n° 131, de 1996 (nO 4.857, de 1998, na Câmàra dos 
Deputados)	 , :.. 

Parecer n° 217, de 2002, de Plenário, em 
substituição à Comissão Diretora, sobre a emenda 
n° 1 ao Projeto de Resolução n° 9, de 2002, que uni-. 
fica as tabelas de vencimentos básicos e os demais 
componentes da estrutura remuneratória aplicável 
aos cargos de provimento efetivo integrantes do 
quadro de pessoal ao Senado Federal e de seus órgãos 
supervisionados, nos termos do art. 17 da Resolu
ção nO 9, de 1997	 .. 

Parecer n° 218, de 2002, da Comissão Diretora, 
que dá redação tinal do Projeto de Resolução n° 9, de 
2002, que unifica as tabelas de vencimentos básicos e os 
demais componentes da estrutura remuneratória aplicá
vel aos cargos de provimento efetivo integrantes do 
quadro depessoal do Senado Federal e de seus órgãos 
supervisionados , : : .. 

CAS1LDO MALDANER 

Parecer nO 195, de 2002, da Comi~são de Pduca
ção, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 16, de 2002, 
que Denomina "Viaduto Senador Taciano Gomes de 
Mello" o viaduto localizado no Km 617 da rodovia 
BR-153, no Município de Morrinhos, Estado de Goiás.... 

Comentários sobre a injustiça que ocorre nas uni
versidades públicas, que dificulta o acesso ao estudante 
pobre. Aparte ao Senador Ricardo Santos .. 

Cobrança ao Governo Federal dos recursos refe
rentes	 ao seguro-estiagem, destinados aos pequenos 
agricu Itores da região asso lada pela seca no Estado de 
Santa Catarina, e, ainda, da liberação dos recursos do 
Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF, 
destinados às famílias assentadas naquela região. Co~ 
mentários à questão do abastecimento de água na região 
da seca	 , .. 

Requerimento nO 99, de 2002, lido na sessão de 
20 de março último, propondo a criação de Comissão 
Externa destinada a representar esta Casa perante o 
Estado do Vaticano, quando da cerimÔnia de can<ilniza
çào da Madre Paulina, a realizar-se 'no dia 19 de maio 
próximo	 .. 

Pág.	 Pág. 

Comentários sobre irregularidades na gestão do 
Banco da Terra. Aparte ao Senador Osmar Dias .. 310 

325 Comentários sobre a violência contra o povo 
palestino. Aparte ao Senador Lindberg Cury.· .. 315 

373 Justificativas a projeto de lei de sua autoria insti
tuindo o Dia Nacional do Chester · . 317 

Projeto de Lei do Senado n° 73, de 2002, que de
clara o Município de Capinzal, no Estado de Santa Cata
rina, Capital Brasileira do Chester .. 324 

Registro da obtenção, pelo Município de Capin
376 zal, em Santa Catarina, do título de "Capital Catarinense 

do Chester" .. 374 

EDISON LOBÃO 

Parecer n° 208, de 2002, da Mesa do Senado fe
deral, sobre o Requerimento n° 77, de 2002, solicitando 

338	 ao Ministro de Estado da Saúde informações sobre notí
cias veiculadas na imprensa, referente à contratação da 
empresa FENCE - Consultoria Empresarial Ltda., por 
aquele órgão . 256 

Parecer nO 209, de 2002, da Mesa do Senado 
Federal, sobre a Petição n° I, de 2002, mediante a 

. qual seus signatários requerem, ao Corregedor do Se
nado Federal, providências no sentido de apurar res
ponsabilidades por denúncias que teriam sido feitas 

345	 pelo Deputado José Aleksandro contra os Senadores 
Marina Silva e Tião Viana, em entrevista veiculada 
pela Rede CBN, das Organizações Globo, em 20 de 
fevereiro' de 2002; bem como a requisição da fita de 
gravação da referida entrevista . 257 

Projeto de Resolução n° 12, de 2002, de autoria 
do Senador Edison Lobão, que altera os arts. 224 e 229 

356 e revoga os arts. 225, 226 e 227 do Regimento Interno, 
que dispõem sobre indicação . 282 

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 

Parecer n° 214, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 445, de 
2001 (n° 750/2000, na Câmara dos Deputados), que

4 aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Aliança do Tocantins a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Aliança do Tocantins, Estado 

66 do Tocantins	 . 280 

EDUARDO SUPLlCY 

Requerimento nO 137, de 2002, solicitando que o 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, Embaixa
dor Celso Lafer, possa prestar esclarecimentos, também, 
sobre a posição que o Governo brasileiro adotará frente 

75	 ao agravamento da situação entre palestinos e israelen
ses no Oriente Médio, além dos\esclarecimentos sobre a
 
posição do Governo brasileiro frente àS'{ecentes medi


\ das protecionistas implementadas pelo governo ameri
cano para beneficiar sua indústria siderúrgica .. 254 

Comentários sobre a violência contra o povo pa
77 lestino. Aparte áD Senador Lindberg Cury .. 314 



Justificativa à reapresentação de projeto de resolu
ção, de sua autoria, estabelecendo procedimentos relati
vos à administração de pessoal do Senado FederaL .. 

Projeto de Resolução na 13, de 2002, qu'e discri
mina horário. cargos e remuneração na administração do 
Senado Federal e dá outras providências . 

GERALDO CÂNDIDO 

Requerimento na 136, de 2002, de autoria do 
Senador Geraldo Cândido, solicitando Voto de Censu
ra ao governo do Estado de Israel pela invasão militar 
da Cisjordânia/Palestina . 

Comentários sobre a violência contra o povo pa
lestino. Aparte ao Senador Lindberg Cury . 

GERALDO MELO 

Requerimento na 118, de 2002, lido na sessão do dia 
26 de março último, de iniciativa dos Líderes do PSDB, 
PIB, Governo, PMDB, PFL e Bloco de Oposição, de ur
gência para o Projeto de Resolução na 9, de 2002 . 

GERSON CAMATA 

Parecer na 210, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 434, de 2001 (na 
1.0851200\, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Fundação Cultural Universidade de Fran
ca para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Franca, Estado de São Paulo . 

IRIS REZENDE 

Homenagern pelos 53 anos do Arcebispo Metro
politano de Goiânia, Dom Antônio Ribeiro de Oliveira.... 

Parabeniza o grupo Jaime Câmara, de Goiás, pelo 
transcurso dos 64 anos de fundação do jomal O Popular...... 

LAURO CAMPOS 
" 
Homenagem póstuma ao elt-Senador Josaphat 

Marinho .. 

LEOMAR QUINTANILHA 

Críticas à sobretaxa aplicada as operações de im
portação de aço pelos Estados Unidos . 

LINDBERG CURY 

Comentários sobre o transcurso dos 64 anos de 
fundação do jornal O Popular. Aparte ao Senador Íris 
Rezende . 

Solidariedade ao povo palestino em face aos ata. 
ques promovidos pelo Estado de Israel. .. 

LÚCIO ALCÂNTARA 

Realização do Encontro Estadual da Agricultura 
Irrigada, denominada Irriga Ceará, na semana passada, 
em Fortaleza .. 

Pág. 

323 

326 

250 

315 

77 

274 

263 

300 

318 

375 

304 

312 

50 

Evolução da atividade transportadora no Brasil, 
no período de 1994 a 2000, e sua relação com a 
regulamentação do setor por meio de leis federais ..... 

LUIZ OTÁVIO 

Sugestão de envio de proposta de paz para so
lucionar o conflito no Oriente Médio, por intermé
dio da ONU .. 

Parecer na 198, de 2002, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara na 152, de 2001 (na 5.761, de 2001, 
na origem), que dispõe sobre a criação da Universi
dade Federal de Campina Grande - UFCG, a partir 
do desmembramento da Universidade Federal da 
Paraíba - UFPB, e dá outras providências . 

MAGUITO VILELA 

Comentários sobre o transcurso dos 64 anos 
de fundação do jornal O Popular. Aparte ao Sena
dor Íris Rezende .. 

Comentários sobre a violência contra o povo 
palestino. Aparte ao Senador Lindberg Cury .. 

Apelo para o fim do conflito no Oriente Mé
dio. Homenagem de pesar pelo falecimento de Dom 
José Carlos dos Santos, Bispo Auxiliar de Luziânia.. 

MAURO MIRANDA 

Homenagem de pesar pelo falecimento do 
elt-Senador Josaphat Marinho .. 

Requerimento na 12, de 2002, solicitando 
voto de louvor à Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil - CNBB, pelo lançamento da Campanha 
da Fraternidade 2002, cujo tema é Fraternidade e os 
Povos Indígenas .. 

Comentários sobre o transcurso dos 64 anos 
de fundação do jornal O Popular. Aparte ao Sena
dor Íris Rezende . 

Necessidade de um Programa Nacional de 
Geração de Emprego e Renda .. 

MOREIRA MENDES 

Parecer na 216, de 2002, de Plenário, em 
substituição à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania sobre o Projeto de Resolução na 9, de 
2002, que unifica as tabelas de vencimentos básicos 
e os demais componentes da estrutura remuneratória 
aplicável aos cargos de provimento efetivo integran
tes do quadro de pessoal do Senado Federal e de 
seus órgãos supervisionados, nos termos do art. 17 
da Resolução na 9, de 1997 .. 

MOZARILDO CAVALCANTI 

Considerações sobre o recrudescimento de 
práticas protecionistas impostas pelos países desen
volvidos. Cobranças de uma política mais agressiva 
do Brasil perante a Organização Mundial do Comér

/0 ~ 

'11 
o I /.
'i; 

/ 

/ 

III 
Pág. 

267 

45 

202 

303 

313 

320 

52 

248 

304 

317 

339 



IV 

cio - OMC, enfatizando a política protecionista nor
te-americana à importação de aço . 

Apoio à redivisão territorial dos Estados do Ama
zonas, Pará e Mato Grosso e à criação de novos municí
pios . 

Requerimento n° 139, de 2002, solicitando ao 
Ministro de Estado da Justiça as informações que men
ciona .. 

OSMARD!AS 

Denúncia de irregularidades na gestão do Banco 
da Terra . 

PAULO HARTUNG 

Análise da Pesquisa Nacional de Saneamento 
Básico, divulgada pelo IBGE .. 

Comunica ao Plenário a aprovação, por unanimi
dade, na reunião de hoje da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, de projeto de sua autoria sobre 
serviços de saneamento, apresentado no ano passado...... 

./ PAULO SOUTO 

Comentários sobre fundos de financiamento para 
permitir o -ácesso de alunos carentes às universidades 
párticulares. Aparte ao Senador Ricardo Santos .. 

Parecer nO 205, de PLEN, sobre a contratação de 
operações de crédito . 

PEDRO SIMON 

Requerimento n° 126, de 2002, solicitando a in
serção em Ata e voto de pesar pelo falecimento e a rea
lização de Sessão Solene Especial para reverenciar a 
memória do ex-Senador Josaphat Marinho . 

Comentários sobre o conflito no Oriente Médio. 
Aparte ao Senador Luiz Otávio .. 

Requerimento n° I 10, de 2002, lido na sessão de 
22 de março último, propondo a realização de sessão es
pecial em 23 de maio próximo, quinta-feira, às 10 horas, 
destinada a homenagear os 50 anos de fundação da Con
ferência Nacional dos !3_ispos do Brasil- CNBB . 

RENAN CALHEIROS 

Parecer n0200, de 2002, de PLEN, que fala sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo n° 6 de 2002 .........'........
 

RICARDO SANTOS 

Defesa do aperfeiçoamento do Fundo de Financia
mento ao Estudante de Curso Superior - FIES, para permi
tir O acesso de alunos carentes às universidades particulares. 

Parecer n° 199, de 2002, de Plenário, em substi
tuição à Comissão de Educação, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara n° 152 de 2001 (PL nO 5.761, de 2001, na 
origem), que "dispõe sobre a criação da Universidade 
Federal de Campina Grande - UFCG, a partir do des-

Pág.	 Pág. 

membraf'lento da Universidade Federal da P.araíQ4 
41 UFPB, e dá outras providências" :';'::.-.: . 203 

ROBERTO REQUlÃO 

72 Concordância com o texto do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil contráriofl{êrrienda 
aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e·Çida

255 dimia, que se refere à restrição ao cabimento. dé:~curso 
especial no âmbito do Superior Tribunal de J~sÚç~; ........ 43 

Comentários sobre o conflito no Oriente Médio. 
Aparte ao Senador Luiz Otávio :.. , ; .. 46 

Considerações sobre a deliberação do proje~o do Pia309 
no de Cargos e Salários dos servidores do Sencujo Federal. .. 321 

ROBERTO SATURNINO 
, '. 

Comentários sobre a violência contra O!lOVO pa
68 

lestino. Aparte ao Senador Lindberg Cury: : ' .. 315 

ROMERO JUCÁ 

305 Projeto de Lei do Senado nO 69, de .2002, que
 
altera o art. 186 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de
 
1990, que dispõe sobre o Regime Jurí~ico' Único dos
 
servidores públicos civis da União, das autarquias e das
 
fundações públicas federais, e o art. 151 da Lei nO 8.213,
 
de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de
 

68 benefícios da Previdência Social e dá outras providênci
as, para incluir as formas complicadas .de .diabetes entre 

237	 as condições que dão direito à aposentadoria por invali
dez. À Comissão de Consiituição, Justiça e Cidadania, 
em decisão terminativa .. 48 

Parecer nO 196, de 2002, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Resolução n° 69, de 2001, 
de autoria do Senador Teotônio Vilela Filho, que dispõe so
bre a aplicação da Resolução nO 97, de 1998, ao refinancia32 
mento da dívida mobiliária do Estado de Alagoas . 58 

Requerimento n° 59, de 2002, de autoria do Sena46 
dor Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta das 
Propostas de Emenda à Constituição nOs 3 e 6, de 2002 
(autorizando os municípios e o Distrito Federal a institu
írem contribuição para o custeio do serviço de ilumina
ção pública) . 249

77 
Congratulações ao Ministério Público de Roraima, por 

ocasião da publicação atuaJi7..ada de sua Lei Orgânica, a Lei 
Complenlentar Estadual nO 3, sancionada em janeiro 1994....... 267 

Projeto de Lei do Senado nO 74, de 2002, que deno
208	 mina Olavo Brasil a ponte transposta sobre o Rio Arraia, na 

BR-401, Km 110, no Município de Bonfim, em Roraima À 
Comissão de Educação, em decisão terminativa . 324 

Comentários sobre os benefícios gerados pela Su
perintendêncía da Zona Franca de Manaus 
SUFRAMA .. 371

64 

ROMEU TUMA 

Parecer rio 212, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Prbjeto de Decreto Legislativo nO 240, de 
2001 (n° 747/2000, na Câmara dos Deputados), que 



aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
31 de Março Ltda., para explorar ~erviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de Santa Cruz das 
Palmeiras, Estado de São Paulo . 

RONALDO CUNHA LIMA 

Parecer n° 203, de 2002, da Comissão Diretora, 
quedá redação final' do Projeto de Resolução n° 5,·de 
2002, que autoriza a República Federativa do Brasil a 
conceder garantia à operação de crédito externo, a ser 
contratada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIO).......
 

Parecer n° 204, de 2002, da Comissão Diretora, 
que dá redação final do Projeto de Resolução nO 7, de 
2002, que autoriza a República Federativa do Brasil a 
conceder garantia de empréstimo junto ao BNDES . 

Parecer 206, de 2002, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Resolução n° 3, de 2002, sobre 
operações de crédito intemo e externo dos estados, .. 

Parecer n° 207, de 2002, da Comi~ão DIretora, 
'que dá redação final do Projeto de Resolução n° 4, de 
'2002, que altera e dispõe sobre os limites globais para o 
montante da dívida pública consolidada e da dívida pú
blica mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios " : , . 

TEOl',ONIO VILELA FILHO 

Parecer nO 213, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 429, de 

v 
Pág. Pág. 

200 I (nO 1.025-Á200 I, na Câmara dos Deputados), que
 
aprova o ato que 'autoriza a Associação Comunitária de
 
Louveira (ACL) a executar serviço de radiodifusão co

27-8 munitária na cidade d~Louveira, Estado de São Paulo .... 279 

TIÃOVIANA 

Comentários sol:ífe' saneamento básico nas n;

.giões-do--Brãsil, sinônimo 'de doença e de mortalidade
 
infantil. Aparte ao Senador Paulo Hartung .
 70
 

Requerimento na 141, de 2002, solicitando ao
 
Ministro de Estado da Saúde as informaçôes que men

232 ciona .. 327 

WALDECK ORNÉLAS 

236 Requerimento na 125~de 20020;õlicitando a in

serção em.Ata-e-v15to de profundo pesar pelo falecimen

-to ero ex-Senador Josaphat Marinho, bem como a apre

237 sentação de condolências à família .. 30
 
Parecer nO 202, de 2002, PLEN, que dá redação
 

final do Projeto de Resolução nO 5, de 2002, que autori

za a República Federativa do Brasil a conceder garantia
 
à operação de crédito externo, a ser contratada pelo
 
Banco do Nordeste do Brasil S.A. com o Banco tntera


245 mericano de Desenvolvimento (BlO), sobre a inclusão
 
do Estado do Espírito Santo no Prodetur .. 230
 

Requerimento nO 140, de 2002, solicitando o desa

pensamento dos Projetos de Resolução nOs 6, de 2002, e
 
81, de 1999, para que sigam tramitações independentes...... 327
 

-


	Esq_Ant_Hor: 
	Dir_Ant_Hor: 
	Cen_Ant_Hor: 
	Esq_Normal: 
	Dir_Normal: 
	Cen_Normal: 
	LNormal: 
	LAntHor: 


