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Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 
altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. Senador Heráclito Fortes. 070 
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altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. Senador Mão Santa. 071 
 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. Senador Pedro Simon. 071 
 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. Senador Magno Malta. 072 
 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. Senador Tião Viana. 072 
 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. Senador Tasso Jereissati. 073 
 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. Senador Ramez Tebet. 073 
 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. Senador Eduardo Azeredo. 074 
 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. Senador Almeida Lima. 075 
 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. Senador Valdir Raupp. 076 
 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. Senador João Alberto Souza. 076 
 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. Senadora Patrícia Saboya Gomes. 077 
 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. Senador Augusto Botelho. 077 
 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. Senador Amir Lando. 078 
 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. Senador Duciomar Costa. 079 
 
Discute a Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 1999, que dá nova redação 

ao inciso LXXVI do art. 5º da Constituição Federal (gratuidade para o registro e primeira 
emissão de certidão de nascimento, casamento e óbito). Senador Pedro Simon. 170 

 
Discute a Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 1999, que dá nova redação 

ao inciso LXXVI do art. 5º da Constituição Federal (gratuidade para o registro e primeira 
emissão de certidão de nascimento, casamento e óbito). Senador Eduardo Siqueira 
Campos. 170 

 
Discute a Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 1999, que dá nova redação 

ao inciso LXXVI do art. 5º da Constituição Federal (gratuidade para o registro e primeira 
emissão de certidão de nascimento, casamento e óbito). Senador Almeida Lima. 171 
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Discute a Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 1999, que dá nova redação 
ao inciso LXXVI do art. 5º da Constituição Federal (gratuidade para o registro e primeira 
emissão de certidão de nascimento, casamento e óbito). Senadora Patrícia Saboya Gomes. 171 

 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 1999, que dá 

nova redação ao inciso LXXVI do art. 5º da Constituição Federal (gratuidade para o registro 
e primeira emissão de certidão de nascimento, casamento e óbito). Senador Eduardo 
Suplicy. 172 

 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 1999, que dá 

nova redação ao inciso LXXVI do art. 5º da Constituição Federal (gratuidade para o registro 
e primeira emissão de certidão de nascimento, casamento e óbito). Senador Renan 
Calheiros. 172 

 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 1999, que dá 

nova redação ao inciso LXXVI do art. 5º da Constituição Federal (gratuidade para o registro 
e primeira emissão de certidão de nascimento, casamento e óbito). Senador Luiz Otávio. 172 

 
Para discutir a Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 1999 (tramitando em 

conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição nº 31, de 1999), que dá nova redação 
ao art. 14 da Constituição Federal, instituindo o voto facultativo. Senador Marco Maciel. 175 

 
Para discutir a Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 1999 (tramitando em 

conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição nº 31, de 1999), que dá nova redação 
ao art. 14 da Constituição Federal, instituindo o voto facultativo. Senador Tião Viana. 177 

 
Para discutir a Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 1999 (tramitando em 

conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição nº 31, de 1999), que dá nova redação 
ao art. 14 da Constituição Federal, instituindo o voto facultativo. Senador Hélio Costa. 178 

 
Para discutir a Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 1999 (tramitando em 

conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição nº 31, de 1999), que dá nova redação 
ao art. 14 da Constituição Federal, instituindo o voto facultativo. Senador Sérgio Cabral. 178 

 
Para discutir a Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 1999 (tramitando em 

conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição nº 31, de 1999), que dá nova redação 
ao art. 14 da Constituição Federal, instituindo o voto facultativo. Senador Duciomar Costa. 179 

 
Para discutir a Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 1999 (tramitando em 

conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição nº 31, de 1999), que dá nova redação 
ao art. 14 da Constituição Federal, instituindo o voto facultativo. Senador Magno Malta. 180 
 
CONSUMIDOR 
 

Faz comentários a respeito da sondagem trimestral de expectativas do consumidor, 
divulgado na semana passada pela Fundação Getúlio Vargas. Senador Arthur Virgílio. 092 

 
(CPI) 
 

Trata da necessidade de se instalar a CPI sobre o Banestado. Senador Antero 
Paes de Barros. 091 

 
Faz considerações sobre o pronunciamento do Senador Antero Paes de Barros. 

Senador Eduardo Suplicy. 092 
 
Apóia o posicionamento do Senador Antero Paes de Barros à instalação da CPI 

sobre o Banestado. Senador Magno Malta. 092 
 
Apóia a iniciativa da Senadora Ideli Salvatti de instalar CPI para apurar denúncias 

sobre lavagem de dinheiro no Brasil. Senador Antônio Carlos Valadares. 128 
 
Pede informação sobre como está a situação de seu requerimento para a criação 

da Comissão Parlamentar de Inquérito. Senador Antero Paes de Barros. 343 
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Esclarece a devolução do requerimento para a criação da Comissão Parlamentar 

de Inquérito a S. Exª. Senador José Sarney. 344 
 
CRIME ORGANIZADO 
 

Para discutir o Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de 2003, que submete à 
apreciação do Congresso Nacional o texto da Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional e seus dois Protocolos, relativos ao Combate ao Tráfico de 
Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea e a Prevenção, Repressão e Punição do 
Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, celebrados em Palermo, em 15 de 
dezembro de 2000. Senadora Patrícia Saboya Gomes. 181 
 
CUBA 
 

Faz considerações sobre o voto de repúdio ao Governo de Cuba, aprovado ontem 
pelo Plenário. Senador Roberto Saturnino. 349 

 
Faz indagações ao Senador Roberto Saturnino sobre a ditadura em Cuba. Aparte 

ao Senador Roberto Saturnino. Senador Ramez Tebet. 350 
 
Parabeniza o Senador Roberto Saturnino pelo seu pronunciamento, manifestando 

sua solidariedade ao povo cubano. Aparte ao Senador Roberto Saturnino. Senador Tião 
Viana. 350 

 
Faz considerações sobre o pronunciamento do Senador Roberto Saturnino quanto 

ao povo cubano. Aparte ao Senador Roberto Saturnino. Senador Leonal Pavan. 351 
 
Critica a posição de Fidel Castro, relacionando os acontecimentos em Cuba ao que 

está acontecendo no Iraque. Aparte ao Senador Roberto Saturnino. Senador Pedro Simon. 352 
 
Apóia o que foi exposto sobre a violência aos povos, principalmente o cubano, pelo 

Senador Roberto Saturnino e seus aparteados. Aparte ao Senador Roberto Saturnino. 
Senadora Ana Júlia Carepa. 354 
 
CUMPRIMENTO 
 

Cumprimenta o Ministro dos Transportes, Sr. Anderson Adauto, pela promoção de 
reunião com líderes da bancada destinada à discussão da recuperação da malha viária. 
Senador Magno Malta. 140 

 
Cumprimenta o senador Geraldo Mesquita Júnior pelo seu pronunciamento. Aparte 

ao Senador Geraldo Mesquita Júnior. Senador Sibá Machado. 326 
 
Cumprimenta o Senador Roberto Saturnino pela sua trajetória e sua opção em 

favor da construção democrática do socialismo. Aparte ao Senador Roberto Saturnino. 
Senador Eduardo Suplicy. 353 

 
Cumprimenta o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que veio se destacando como 

funcionário de carreira na ONU e solidariza-se com a manifestação do Senador Heráclito 
Fortes. Aparte ao Senador Heráclito Fortes. Senador Eduardo Suplicy. 361 

 
Saúda o Senador Eduardo Suplicy pelo senso de oportunidade na escolha dos 

temas de seus pronunciamentos. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy. Senador Heráclito 
Fortes. 370 

 
Registra seu voto de congratulações ao Ministro da Cultura, Sr. Gilberto Gil, pela 

intenção de recriar o Instituto Nacional do Livro – INL – extinto no Governo Collor. Senador 
Valmir Amaral. 491 

 
Cumprimenta o Senador Paulo Paim por trazer à tribuna temas importantes. Aparte 

ao Senador Paulo Paim. Senador Antero Paes de Barros. 621 
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Cumprimenta o Senador Paulo Paim por levantar a questão da situação do 
emprego no País. Aparte ao Senador Paulo Paim. Senador Eurípedes Camargo. 622 

 
Cumprimenta o Senador Marco Maciel pela iniciativa de chamar a atenção do 

Brasil para progressos feitos através da Embrapa. Aparte ao Senador Marco Maciel. 
Senador Edison Lobão. 626 

 
Cumprimenta o Senador Marco Maciel por mostrar, em seu pronunciamento, a 

extraordinária empresa que o Brasil possui, a Embrapa. Aparte ao Senador Marco Maciel. 
Senador Antero Paes de Barros. 627 
 
DEBATE 
 

Comenta sua presença no debate sobre ações afirmativas, promovido pela Escola 
Paulista de Medicina, vinculada à Universidade Federal de São Paulo. Senador Paulo Paim. 100 
 
DEMOCRACIA 
 

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Geraldo Mesquita Júnior, 
quanto a democracia não ser ainda a ideal. Aparte ao Senador Geraldo Mesquita Júnior. 
Senadora Íris de Araújo. 323 
 
DESEMPREGO 
 

Faz análise da situação do desemprego no País. Senador Paulo Paim. 619 
 
Faz comentários sobre notícias acerca do aumento do desemprego que foram 

divulgadas pela imprensa nesta semana. Senador Romero Jucá. 634 
 
Cumprimenta o Senador Romero Jucá por mencionar em seu pronunciamento o 

aumento do desemprego no País. Aparte ao Senador Romero Jucá. Senador Mão Santa. 635 
 
DESENVOLVIMENTO 
 

Trata da importância do conhecimento científico e tecnológico para o 
desenvolvimento do País, principalmente nas Regiões Norte e Nordeste. Senador Renan 
Calheiros. 359 
 
ECONOMIA 
 

Fala da influência da Educação no desenvolvimento econômico. Senador César 
Borges. 122 

 
Retoma assunto abordado anteriormente, por ele próprio, sobre sua preocupação 

com a desaceleração da microeconomia do País. Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho. 
Senador José Agripino. 348 

 
Faz comentários sobre notícias acerca do decréscimo da economia brasileira que 

foram divulgadas pela imprensa nesta semana. Senador Romero Jucá. 634 
 
ECONOMIA INTERNACIONAL 
 

Faz comentários a respeito de estudo intitulado “O Brasil nas negociações 
internacionais de serviços de investimentos”, de autoria do professor Reinaldo Gonçalves e 
dos economistas Cristina França e Idalvo Toscana, publicado recentemente na revista 
Argumento. Senador Romero Jucá. 653 
 
EDUCAÇÃO 
 

Faz análise do sistema educacional brasileiro. Senador Mozarildo Cavalcanti. 020 
 
Faz cobrança ao Governo Federal das promessas feitas de melhoria no ensino 

público brasileiro, principalmente quanto ao analfabetismo. Senador César Borges. 122 
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Comenta projeto que está tramitando na Casa que trata do cumprimento da LBD no 

que diz respeito à exigência do 3º grau para o corpo docente. Aparte ao Senador César 
Borges. Senador Eurípedes Camargo. 124 

 
Faz crítica ao Governo Federal por não obedecer ao preceito legal, ético e 

politicamente justo de contribuir para o Fundef. Aparte ao Senador César Borges. Senador 
Tasso Jereissati. 125 

 
Faz considerações ao Senador César Borges sobre o seu diagnóstico da educação 

brasileira. Aparte ao Senador César Borges. Senador Garibaldi Alves Filho. 125 
 
Solidariza-se com o discurso do Senador César Borges e dá testemunho sobre o 

Fundef. Aparte ao Senador César Borges. Senador José Jorge. 126 
 
ELOGIO 
 

Faz elogios à atuação do Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, Sr. Luiz Fernando Furlan, sobretudo na condução de missões de prospecção de 
novos mercados. Senador João Batista Motta. 139 

 
Para encaminhar a votação o Requerimento nº 122, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, voto de aplauso junto ao Governo da República Francesa, na pessoa de 
seu Presidente, Jacques Chirac, por liderar o movimento de oposição à decisão dos Estados 
Unidos de declarar guerra ao Iraque, apontando a crença nas gestões diplomáticas e o apoio 
incondicional dos brasileiros para que se obtenha uma solução pacífica para o impasse. 
Senador Roberto Saturnino. 183 

 
Para discutir o Requerimento nº 122, de 2003, que solicita, nos termos regimentais, 

voto de aplauso junto ao Governo da República Francesa, na pessoa de seu Presidente, 
Jacques Chirac, por liderar o movimento de oposição à decisão dos Estados Unidos de 
declarar guerra ao Iraque, apontando a crença nas gestões diplomáticas e o apoio 
incondicional dos brasileiros para que se obtenha uma solução pacífica para o impasse. 
Senador Luiz Otávio. 183 

 
Para discutir o Requerimento nº 122, de 2003, que solicita, nos termos regimentais, 

voto de aplauso junto ao Governo da República Francesa, na pessoa de seu Presidente, 
Jacques Chirac, por liderar o movimento de oposição à decisão dos Estados Unidos de 
declarar guerra ao Iraque, apontando a crença nas gestões diplomáticas e o apoio 
incondicional dos brasileiros para que se obtenha uma solução pacífica para o impasse. 
Senador Tião Viana. 184 

 
Para encaminhar a votação o Requerimento nº 122, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, voto de aplauso junto ao Governo da República Francesa, na pessoa de 
seu Presidente, Jacques Chirac, por liderar o movimento de oposição à decisão dos Estados 
Unidos de declarar guerra ao Iraque, apontando a crença nas gestões diplomáticas e o apoio 
incondicional dos brasileiros para que se obtenha uma solução pacífica para o impasse. 
Senador Pedro Simon. 184 

 
Para encaminhar a votação o Requerimento nº 122, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, voto de aplauso junto ao Governo da República Francesa, na pessoa de 
seu Presidente, Jacques Chirac, por liderar o movimento de oposição à decisão dos Estados 
Unidos de declarar guerra ao Iraque, apontando a crença nas gestões diplomáticas e o apoio 
incondicional dos brasileiros para que se obtenha uma solução pacífica para o impasse. 
Senador Eduardo Suplicy. 184 

 
Para discutir o Requerimento nº 122, de 2003, que solicita, nos termos regimentais, 

voto de aplauso junto ao Governo da República Francesa, na pessoa de seu Presidente, 
Jacques Chirac, por liderar o movimento de oposição à decisão dos Estados Unidos de 
declarar guerra ao Iraque, apontando a crença nas gestões diplomáticas e o apoio 
incondicional dos brasileiros para que se obtenha uma solução pacífica para o impasse. 
Senador Luiz Otávio. 186 
 



 8 

EMBRAPA 
 

Faz homenagem à Embrapa pelo transcurso dos seus 30 anos. Senador Marco 
Maciel. 623 
 
EMPREGO 
 

Trata da questão da oportunidade necessária ao jovem, do primeiro emprego, e 
comenta encontro na Comissão de Assuntos Sociais para debater sobre o programa Meu 
Primeiro Emprego. Senador Tião Viana. 617 
 
FERROVIA 
 

Critica o abandono das ferrovias brasileiras e os equívocos do Programa de 
Integração e Adequação das Ferrovias. Senador Flávio Arns. 206 
 
GOVERNO 
 

Informa ao Plenário que está encaminhando à Mesa requerimento de informações 
ao Palácio do Planalto com algumas indagações a cerca da recente idéia de vincular ao País 
uma nova legenda e um símbolo que não é o brasão das armas da República. Senador 
Arthur Virgílio. 092 

 
Faz análise do Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Senadora Íris de 

Araújo. 494 
 
HABITAÇÃO 
 

Protesta contra a resistência do Governo Federal em solucionar os problemas 
enfrentados pelas famílias que moram em terrenos de Marinha ou acrescidos de Marinha. 
Senador João Batista Motta. 355 

 
Dá testemunho da luta que o ex-Senador Paulo Hartung desenvolveu no 

Congresso Nacional pela defesa das famílias que moram em terrenos de Marinha ou 
acrescidos de Marinha, questão esta que surgiu no Brasil Colônia. Aparte ao Senador João 
Batista Motta. Senador Heráclito Fortes. 357 

 
Faz considerações ao Senador João Batista Motta quanto à importância da 

questão levantada no seu pronunciamento. Aparte ao Senador João Batista Motta. Senador 
Mão Santa. 358 

 
Solidariza-se com o Senador João Batista Motta na luta contra a problemática das 

famílias que moram em terrenos de Marinha ou acrescidos de Marinha. Aparte ao Senador 
João Batista Motta. Senador Garibaldi Alves Filho. 359 
 
HOMENAGEM 
 

Homenagem pela vida e obra do professor Newton Freira Maia, falecido no último 
dia 10 de maio. Senador Flávio Arns. 096 

 
Homenageia o transcurso do centenário de nascimento do político sergipano 

Heribaldo Dantas Vieira. Senador Almeida Lima. 139 
 
IDOSO 
 

Registra sua preocupação com a situação dos idosos no País. Senador Luiz 
Otávio. 429 

 
Faz apelo ao Governo Federal para adoção de medidas em favor dos idosos. 

Senador Aelton Freitas. 607 
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INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
 

Faz comentários sobre exemplar da publicação “Responsabilidade Social 2002”, 
editada pela BM&F – Bolsa de Mercadorias e Futuros, que consolida e coloca em evidência 
a continuada ação social desenvolvida por essa entidade, que reúne pessoas físicas e 
jurídicas operando no mercado de títulos e contratos. Senador Romero Jucá. 201 
 
JUDICIÁRIO 
 

Defende a luta para que o Judiciário tenha o seu próprio controle externo. Aparte 
ao Senador Demóstenes Torres. Senador Magno Malta. 031 

 
Defende a necessidade de controle externo do Judiciário para evitar práticas como 

o favoritismo a parentes de desembargadores, como vem acontecendo no Estado de Goiás. 
Senador Demóstenes Torres. 032 
 
JUVENTUDE 
 

Trata da questão da inclusão social de jovens e de adolescentes. Senadora Lúcia 
Vânia. 496 

 
Aborda os problemas: abandono, drogas, exploração sexual, desajustes, que 

sofrem as crianças e adolescentes brasileiros. Senadora Serys Slhessarenko. 610 
 
MANAUS 
 

Apresenta Projeto de Lei do Senado, que propõe a alteração da denominação da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus para Superintendência do Pólo Industrial de 
Manaus. Senador Arthur Virgílio. 493 
 
MATO GROSSO 
 

Discorda do pronunciamento do Senador Duciomar Costa quanto ao Estado do 
Mato Grosso ser o maior produtor de soja do País. Aparte ao Senador Duciomar Costa. 
Senadora Serys Slhessarenko. 501 
 
MEDIDA PROVISÓRIA 
 

Medida Provisória nº 114, de 2003, que dispõe sobre a repactuação e o 
alongamento de dívidas oriundas de operações de crédito rural contratadas sob a égide do 
Programa especial de Crédito para a Reforma Agrária – Procera, do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, ou de outras fontes de recursos, por 
agricultores familiares, mini e pequenos agricultores, suas associações e cooperativas, e dá 
outras providências. 378 

 
Medida Provisória nº 115, de 2003, que abre crédito extraordinário, em favor dos 

Ministérios do Meio Ambiente, da Defesa, e da Integração Nacional, no valor de R$ 
12.000.000,00 (doze milhões de reais), para os fina que especifica. 478 
 
MENSAGENS 
 

Mensagem da Presidência nº 108, de 2003 (nº 213/2003, na origem), do Presidente 
da República, de 23 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 53, 
de 1999 (nº 3.883/97, na Casa de origem), que dispõe sobre a atuação de advogado durante 
depoimento perante Comissão Parlamentar de Inquérito, sancionado e transformado na Lei 
nº 10.679, de 23 de maio de 2003. 104 

 
Mensagem da Presidência nº 109, de 2003 (nº 214/2003, na origem), do Presidente 

da República, de 23 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 91, 
de 2001 (nº 755/95, na Casa de origem), que altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 
1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, para incluir, na Relação Descritiva das 
Ferrovias do Plano Nacional de Viação, trechos ferroviários situados nos Estados da Bahia e 
de Tocantins, sancionado e transformado na Lei nº 10.680, de 23 de maio de 2003. 104 
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Mensagem da Presidência nº 110, de 2003 (nº 216/2003, na origem), do Presidente 

da República à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que submete à 
apreciação de Vossas Excelências a escolha, que deseja fazer, do Senhor Carlos Augusto 
Rego Santos Neves, Ministro de Primeira Classe da carreira de Diplomata, do Quadro 
Especial do Ministério das Relações Exteriores. 104 

 
Mensagem da Presidência nº 111, de 2003 (nº 217/2003, na origem), do Presidente 

da República à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que submete à 
apreciação de Vossas Excelências a escolha, que deseja fazer, da Senhora Celina Maria 
Assumpção do Valle Pereira, Ministra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, do 
Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com o 
cargo de Embaixadora do Brasil junto à Confederação Helvética, exercer o cargo de 
Embaixadora do Brasil junto ao Principado do Liechtenstein. 109 

 
Mensagem da Presidência nº 112, de 2003 (nº 220/03, na origem), do Presidente 

da República, que, nos termos regimentais, submete a apreciação de Vossas Excelências o 
nome do Senhor Afonso Sant’Anna Belivaqua para exercer o cargo de Diretor do Banco 
Central do Brasil. 224 

 
Mensagem da Presidência nº 84, de 2003, de autoria do Presidente da República, 

nos termos regimentais, submete à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do 
Projeto de Lei que “Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para restabelecer o 
pagamento, pela empresa, do salário maternidade às seguradas empregadas e trabalhadora 
avulsa gestantes”. 650 

 
MINISTRO 
 

Cobra reposta aos seus requerimentos, encaminhados à Mesa, de alguns Ministros 
que não cumpriram o mandamento constitucional. Senador Arthur Virgílio. 092 

 
Para discutir o Parecer nº 495, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto para exercer o cargo de Ministro do 
Supremo Tribunal Federal. Senador Antônio Carlos Valadares. 164 

 
Discute o Parecer nº 496, de 2003 da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Joaquim Benedito Barbosa Gomes para exercer o cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. Senador Pedro Simon. 166 

 
Discute o Parecer nº 496, de 2003 da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Joaquim Benedito Barbosa Gomes para exercer o cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. Senador Jefferson Péres. 166 

 
Discute o Parecer nº 496, de 2003 da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Joaquim Benedito Barbosa Gomes para exercer o cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. Senador Aloízio Mercadante. 166 

 
Discute o Parecer nº 496, de 2003 da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Joaquim Benedito Barbosa Gomes para exercer o cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. Senador Sibá Machado. 166 

 
Discute o Parecer nº 496, de 2003 da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Joaquim Benedito Barbosa Gomes para exercer o cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. Senador Eduardo Suplicy. 167 

 
Discute o Parecer nº 496, de 2003 da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha 
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do Senhor Joaquim Benedito Barbosa Gomes para exercer o cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. Senador Hélio Costa. 167 

 
Discute o Parecer nº 496, de 2003 da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Joaquim Benedito Barbosa Gomes para exercer o cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. Senador João Capiberibe. 167 

 
Manifesta seu voto favorável à indicação do Dr. Joaquim Benedito Barbosa Gomes 

para ocupar o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Senador Paulo Paim. 206 
 

(MST) 
 

Preocupa-se com o aumento da tensão no campo entre fazendeiros e militantes do 
MST. Senador Arthur Virgílio. 038 
 
MULHER 
 

Chama a atenção do Plenário para a mortalidade materna que continua afetando 
milhões de mulheres no mundo inteiro. Senadora Patrícia Saboya Gomes. 203 
 
OFÍCIO 
 

Leitura do Ofício nº 336/2003, de 23 do corrente, do Ministro de Estado da Ciência 
e Tecnologia, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 83, de 2003, do 
Senador João Capiberibe. Senador Romeu Tuma. 224 
 
(ONU) 
 

Homenageia o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que ocupará o mais alto cargo da 
ONU na reconstrução do Iraque. Senador Heráclito Fortes. 360 
 
PARECER 
 

Parecer nº 578, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
sobre o requerimento 122, de 2003, de autoria dos Senadores Tião Viana e Aloízio 
Mercadante, solicitando que o Senado Federal formule um voto de aplauso junto ao Governo 
da República Francesa, na pessoa de seu Presidente, Jacques Chirak, por integrar o 
movimento de oposição à decisão dos Estados Unidos de declarar guerra ao Iraque, 
apontando a crença nas gestões diplomáticas e o apoio incondicional dos brasileiros para 
que se obtenha uma solução pacífica para o impasse. Senador Antero Paes de Barros. 001 

 
Parecer nº 579, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 

sobre o requerimento 123, de 2003, de autoria dos Senadores Tião Viana e Aloízio 
Mercadante, solicitando que o Senado Federal formule um voto de aplauso junto ao Governo 
da República Popular da China, na pessoa de seu Presidente, Jiang Zemin, por integrar o 
movimento de oposição à decisão dos Estados Unidos de declarar guerra ao Iraque, 
apontando a crença nas gestões diplomáticas e o apoio incondicional dos brasileiros para 
que se obtenha uma solução pacífica para o impasse. Senador Antero Paes de Barros. 002 

 
Parecer nº 580, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 

sobre o Requerimento nº 124, de 2003, de autoria do Senador Tião Viana e Aloízio 
Mercadante, solicitando que o Senado Federal formule um voto de aplauso junto ao Governo 
da Federação Russa, na pessoa de seu Presidente, Vladimir Putin, por integrar o movimento 
de oposição à decisão dos Estados Unidos de declarar guerra ao Iraque, apontando a 
crença nas gestões diplomáticas e o apoio incondicional dos brasileiros para que se obtenha 
uma solução pacífica para o impasse. Senador Duciomar Costa. 003 

 
Parecer nº 581, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 

sobre o Requerimento nº 125, de 2003, de autoria dos Senadores Tião Viana e Aloízio 
Mercadante, solicitando que o Senado Federal formule um voto de aplauso junto ao Governo 
da Federação Russa, na pessoa de seu Presidente, Vladimir Putin, por integrar o movimento 
de oposição à decisão dos Estados Unidos de declarar guerra ao Iraque, apontando a 
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crença nas gestões diplomáticas e o apoio incondicional dos brasileiros para que obtenha 
uma solução pacífica para o impasse. Senador Aelton Freitas. 003 

 
Parecer nº 582, de 2003,da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 

sobre o Requerimento nº 223, de 2003, de autoria dos Senadores Arthur Virgílio, José 
Agripino Maia e Jéfferson Peres, de repúdio a condenação ao ato arbitrário perpetrado 
contra a liberdade de opinião e as liberdades individuais de militantes de direitos humanos, 
jornalistas e economistas contrários ao regime Cubano. Senador Hélio Costa. 004 

 
Parecer nº 583, de 2003, sobre a Mensagem nº 7, de 2003. Senador João Alberto 

Souza. 055 
 
Parecer nº 584, de 2003, sobre a Mensagem nº 8, de 2003. Senador João Alberto 

Souza. 057 
 
Parecer nº 585, de 2003, sobre a Mensagem nº 62, de 2003. Senador João Alberto 

Souza. 059 
 
Parecer nº 586, de 2003, sobre a Mensagem nº 89, de 2003. Senador João Alberto 

Souza. 061 
 
Parecer nº 587, de 2003, que dá redação final à Proposta de Emenda à 

Constituição nº 16, de 2002. Senador Edison Lobão. 081 
 
Parecer nº 588, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 

sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 10, de 2003 (nº 1.488/2001, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Supressão de Vistos em Passaportes 
Diplomáticos, Especiais e de Serviço entre os Governos dos Países Membros da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, celebrado em Maputo, em 17 de julho de 
2000. Senador Eduardo Azeredo. 113 

 
Parecer nº 589, de 2003, da Comissão Diretora, dando redação do vencido, para 

turno suplementar, ao Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 75, de 2000 
(nº 2.308, de 2000, na Casa de origem). Senador Geraldo Mesquita Júnior. 114 

 
Parecer nº 590, de 2003, que dá redação final da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 22, de 1999. Senador Edison Lobão. 174 
 
Parecer nº 591, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre 

a Proposta de Emenda à Constituição nº 12, de 2002, tendo como primeiro signatário o 
Senhor Antônio Carlos Júnior, que fixa prazos para o Tribunal de Constas da União atender 
solicitações de inspeções, auditorias e informações do congresso Nacional, suas Casas e 
respectivas Comissões. Senador Amir Lando. 240 

 
Parecer nº 592, de 2003, da Comissão Diretora, que dá redação final do Projeto de 

Lei da Câmara nº 11, de 2003 (nº 2.681, de 1996, na Casa de origem). Senador José 
Sarney. 341 

 
Parecer nº 593, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre 

Proposta de Emenda à Constituição nº 23, de 2003, tendo como 1º signatário o Senador 
Efraim Morais, que dá nova redação ao § 1º do art. 100 da Constituição Federal, criando 
limite máximo para pagamento de obrigações relativas a precatórios judiciais. Senador 
Demóstenes Torres. 604 
 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
 

Manifesta sua preocupação com a escassez de recursos para preservação do 
patrimônio histórico brasileiro, em particular, as edificações coloniais maranhenses. Senador 
Edison Lobão. 632 
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PÊSAMES 
 

Registra, com profundo pesar, o falecimento do médico cearense Luiz Braga 
França Ferreira. Senador Tasso Jereissati. 497 
 
PETRÓLEO 
 

Anuncia a descoberta de mais uma megajazida de petróleo no litoral do Espírito 
Santo e defende a construção da segunda refinaria do Estado. Senador Magno Malta. 366 
 
POLÍTICA DE EMPREGO 
 

Apóia as iniciativas do Governo Federal voltadas para incentivar o primeiro 
emprego e para oferecer linha de crédito a grupos de universitários dispostos a montar seu 
próprio negócio. Senador Valmir Amaral. 094 
 
POLÍTICO 
 

Faz apelo aos Líderes de Governo e aos Srs. Ministros e secretários do Governo 
Lula para que respeitem o Parlamento, os Senadores e os Deputados Federais, pois são 
eles que votam as reformas. Senador Magno Malta. 366 
 
PORTE DE ARMA 
 

Registra discussão, ontem, na Subcomissão de Justiça da questão do porte de 
arma. Senador Magno Malta. 140 
 
PORTO 
 

Defende o reaparelhamento do Porto de Santarém, no Pará, para que esteja a 
altura de uma maior demanda, passando a portar características de um porto internacional. 
Senador Duciomar Costa. 499 
 
PRESÍDIO 
 

Trata das inovações introduzidas no sistema prisional do Estado de São Paulo para 
humanização do cumprimento das penas, aumento da segurança nos presídios e reinserção 
social dos apenados. Senador Romeu Tuma. 097 
 
PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA 
 

Manifesta o apoio à indicação de Ella Wiecko Volkmer de Castilho para o cargo de 
Procurador-Geral da República. Senadora Ideli Salvatti. 198 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 312, de 2003 (nº 1.946/2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Rede Brasileira de Rádio e 
Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Igarapé-Miri, Estado do Pará. 503 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 313, de 2003 (nº 1.963/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato, que renova a concessão outorgada à Rádio e Televisão 
Espírito Santo (RTV/ES) para explorar serviço de radiodifusão sonora em onde média, na 
cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo. 506 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 314, de 2003 (nº 2.019/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da JK Santa Catarina Empresa de 
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade 
de Tubarão, Estado de Santa Catarina. 510 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 315, de 2003 (nº 2.020/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Econômica de 
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Comunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência média 
modulada na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. 515 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 316, de 2003 (nº2.247, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga permissão a Cam-Argo Fundação de Rádio e 
Televisão, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Tatuí, Estado de São Paulo. 522 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 317, de 2003 (nº 2.391/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Freqüência Divinense Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Divino, 
Estado de Minas Gerais. 524 

 
projeto de Decreto Legislativo nº 318, de 2003 (nº 2.406/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga a permissão à Rádio Cruz de Malta Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Mogi das 
Cruzes, Estado de São Paulo. 527 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 319, de 2003 (nº 869/2001, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Nagib Haickel para 
explorar serviço de rádio difusão de sons e imagens na cidade de São Luís, Estado do 
Maranhão. 535 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 320, de 2003 (nº 1.299/2001, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Jóia de Adamantina Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Adamantina, Estado de 
São Paulo. 537 

 
Projeto de Decreto legislativo nº 321, de 2003 (nº 1.908/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Portal de Caxias Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onde média, na cidade de João Lisboa, Estado 
do Maranhão. 342 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 322, de 2003 (nº 2.271/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa e Cultural de 
Virginópolis, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Virginópolis, Estado de Minas Gerais. 549 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 323, de 2003 (nº 2.272/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Universidade de Passo 
Fundo, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. 551 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 324, de 2003 (nº 2.276/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Maia de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Itapagipe, Estado de Minas Gerais. 554 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 325, de 2003 (nº 2.283/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Associação da Comunicação 
Baependiana de serviços e Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Cruzília, Estado de Minas Gerais. 557 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 326, de 2003 (nº 2.277/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Miraí FM Stéreo Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Mirai, Estado 
de Minas Gerais. 563 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 327, de 2003 (nº 2.284/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Acrópole Sistema de Radiodifusão 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Rio Casca, Estado de Minas Gerais. 570 
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Projeto de Decreto Legislativo nº 328, de 2003 (nº 2.285/2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão a Canabarra Comunicações Ltda. pra 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Descalvado, 
Estado de São Paulo. 576 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 329, de 2003 (nº 2.286/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio e TV Sucesso Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Catende, 
Estado de Pernambuco. 582 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 330, de 2003 (nº 2.287/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga concessão para explorar à Rádio Difusora Torre 
Forte Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonoro em onda média na cidade de 
Buritama, Estado de São Paulo. 587 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 331, de 2003 (nº 2.288/2003, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Magui – Comunicação e Marketing 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onde média na cidade de Almenara, 
Estado de Minas Gerais. 594 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2003 (nº 4.702/94, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a criação da Farmácia Popular e dá outras providências. 208 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 2003 (nº 4.49/98, na Casa de origem), que 

dispõe sobre condições para aquisição de alimentos pelo Governo Federal nos mercados 
interno e externo e dá outras providências. 210 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 2003 (nº 868/99, na Casa de origem), que 

dispõe sobre a criação do Programa de Microdestilarias de Álcool – PROMICRO, e dá outras 
providências. 212 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2003 (nº 2.340/2000, na Casa de origem), 

acrescentando dispositivo á Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos 
e seguros privados de assistência à saúde. 213 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2003 (nº 2.926/200, na Casa de origem), 

acrescentando parágrafo ao art. 578 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – 
Código de Processo Penal. 215 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2003 (nº 3.055/2000, na Casa de origem), que 

altera a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para incluir, na categoria de intérpretes ou 
executantes, os dubladores. 215 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 2003 (nº 4.375/2001, na Casa de origem), que 

dispõe sobre o interrogatório do acusado. 217 
 
Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 2003 (nº 5.101/2001, na Casa de origem), 

acrescentando à Lei nº 6.505, de 13 de dezembro de 1977, e à Lei nº 8.623, de 28 de janeiro 
de 1993, dispositivos relacionados com a segurança de turistas. 218 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 2003 (nº 2.011/99, na Casa de origem) (De 

iniciativa do Presidente da República), acrescentando parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 
9.801, de 14 de junho de 1999, que dispõe sobre as normas gerais para a perda de cargo 
público por excesso de despesa, e dá outras providências. 221 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 2003 (nº 4.016/2001, na Casa de origem) (De 

iniciativa do Presidente da República), que concede pensão especial a Mário Kozel e 
Terezinha Kozel.  223 
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Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 2003 (nº 6.036/2002, na Casa de origem) (De 
iniciativa do Presidente da república), que altera a denominação da Universidade do Rio de 
Janeiro – UNIRIO. 223 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2003 (nº 354/2003, na Casa de origem) (De 

iniciativa do Presidente da República) (tramitando em regime de urgência nos termos do art 
64 § 1º, da Constituição Federal), que altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para 
estabelecer o pagamento, pela empresa, do salário-maternidade devido às seguradas 
empregada e trabalhadora avulsa gestante. 649 
 
PROJETO DE LEI DO SENADO 
 

Projeto de Lei do Senado nº 203, de 2003, que autoriza o poder Executivo a criar a 
Universidade Federal de Bacabal, no Estado do Maranhão. Senador João Alberto de Souza. 046 

 
Projeto de Lei do Senado nº 204, de 2003, que altera o art. 171 do Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para tipificar o crime de cópia de dados 
bancários. Senador Valdir Raupp. 047 

 
Projeto de Lei do Senado nº 205, de 2003, que altera o art. 121 do decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940, com o acréscimo de parágrafo que reduz a pena de crime 
praticado nas circunstâncias que especifica. Senador Duciomar Costa. 048 

 
Projeto de Lei do Senado nº 206, de 2003, que institui o ano de 2004 como o “Ano 

de Defesa da Soberania Nacional sobre a Amazônia Brasileira”. Senador Pedro Simon. 115 
 
Projeto de Lei do Senado nº 207, de 2003, que acrescenta dispositivo no art. 3º da 

Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, que “institui a Contribuição Provisória sobre 
Movimentação ou Transmissão de valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – 
CPMF, e dá outras disposições”. Senador Paulo Paim. 144 

 
Projeto de Lei do Senado nº 208, de 2003, que estabelece penalidades para o 

trabalho escravo, altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 
Código Penal e da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, que regula o trabalho rural, e dá 
outras providências. Senador Tasso Jereissati. 145 

 
Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2003, que dá nova redação a dispositivos da 

Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, objetivando tornar mais eficiente e perseguição penal 
dos crimes de lavagem de dinheiro. Senador Antônio Carlos Valadares. 150 

 
Projeto de Lei do Senado nº 210, de 2003, que dispõe sobre isenção do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis por entidade beneficente 
de assistência social para transporte escolar de pessoas portadoras de deficiência. Senador 
Flávio Arns. 154 

 
Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2003, que institui a data de 5 de dezembro 

como o “Dia Nacional da Pastoral da Criança”. Senador Flávio Arns. 158 
 
Projeto de Lei do Senado nº 212, de 2003, que institui a data de 16 de novembro 

como o “Dia Nacional dos Ostomizados”. Senador Flávio Arns. 159 
 
Projeto de Lei do Senado nº 213, de 2003, que institui o Estatuto de Igualdade 

Racial. Senador Paulo Paim. 242 
 
Projeto de Lei do Senado nº 214, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e 

dá outras providências. Senador Paulo Paim. 261 
 
Projeto de Lei do Senado nº 215, de 2003, que dispõe sobre a reserva de vagas 

nas universidades públicas para alunos carentes. Senadora Íris de Araújo. 332 
 
Projeto de Lei do Senado nº 216, de 2003, que dispõe sobre as exigências de 

contrapartida ambiental pela colocação de pneus no mercado interno, sejam eles importados 
ou fabricados no Brasil. Senador Flávio Arns. 333 
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Projeto de Lei do Senado nº 217, de 2003, que transfere para Belém do Pará sede 

de Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE. Senador Luiz Otávio. 335 
 
Projeto de Lei do Senado nº 218, de 2003, que altera a Lei nº 3.173, de 6 de junho 

de 1957, para mudar a denominação da Zona Franca de Manaus para Pólo Industrial de 
Manaus. Senador Arthur Virgílio. 336 

 
Projeto de Lei do Senado nº 219, de 2003, que altera o § 1º do art. 1.331 e revoga 

o § 3º do mesmo artigo da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que “Institui o Código 
Civil”, no que tange ao critério de fixação ideal e às disposições sobre a alienação e locação 
de abrigos para veículos em condomínios edifícios. Senadora Serys Slhessarenko. 644 
 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 

Proposta de Emenda à Constituição nº 40, de 2003, que altera a Constituição 
Federal para dispor sobre a unicidade sindical e a contribuição sindical obrigatória. Senador 
Sibá Machado. 310 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, que altera os arts. 14 e 82 da 

Constituição Federal, para aumentar o prazo do mandato do Presidente da República e 
proibir reeleição. Senador Sibá Machado. 312 
 
REFORMA AGRÁRIA 
 

Critica o Projeto de Lei do Senado nº 336, de 1999, que altera dispositivos da Lei 
Complementar nº 76, de 1993,  que “dispõe sobre o procedimento contraditório especial, de 
rito sumário de desapropriação de imóvel rural, por interesse social, para fins de Reforma 
Agrária”. Senador Jonas Pinheiro. 039 

 
Faz apelo ao Governo Federal, especialmente ao Ministro do Desenvolvimento 

Agrário, para que acompanhe a situação de pré-conflito nos assentamentos no Estado de 
Roraima. Senador Romero Jucá. 318 

 
Faz comentários ao pronunciamento do Senador Romero Jucá relativo às ações 

empreendidas pelo Governo Federal para a Reforma Agrária na Região Norte. Senador Sibá 
Machado. 327 

 
Defende uma reforma agrária que assente famílias, oferecendo-lhes condições de 

produzir e alcançar a sua independência. Senador Aelton Freitas. 498 
 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
 

Registra o recebimento do Relatório sobre a Reforma da Previdência, coordenado 
pelo IBMEC – Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Senador Romero Jucá. 488 

 
Faz análise a respeito da reforma da previdência. Senador Paulo Paim. 619 

 
REFORMA POLÍTICA 
 

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Geraldo Mesquita Júnior, 
apoiando que se faça a Reforma Política. Aparte ao Senador Geraldo Mesquita Júnior. 
Senador Marco Maciel. 325 
 
REFORMA TRIBUTÁRIA 
 

Faz análise de pontos da Reforma Tributária enviada pelo Executivo ao Congresso 
Nacional. Senador Rodolpho Tourinho. 033 

 
Parabeniza o discurso do Senador Rodolpho Tourinho e acrescenta que se deve 

tentar transformar a Reforma Tributária em algo útil para que o País não apenas eleve a 
carga tributária. Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho. Senador César Borges. 035 
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Critica a Reforma Tributária por achar que visa a fazer caixa para o Governo, 
prejudicando os Estados, não dando garantia de compensação aos Estados exportadores. 
Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho. Senador Arthur Virgílio. 036 

 
Parabeniza o Senador Rodolpho Tourinho pela forma serena com que faz uma 

análise do projeto de Reforma Tributária. Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho. Senadora 
Lúcia Vânia. 036 

 
Põe-se a disposição para discutir sobre a Reforma Tributária, tendo a certeza de 

que não encontrará resistência por parte do próprio Governo em fazer justiça. Aparte ao 
Senador Rodolpho Tourinho. Senadora Ana Júlia Carepa. 037 

 
Faz reflexão sobre aspectos da Reforma Tributária encaminhada ao Congresso 

Nacional pelo Governo Federal. Senador Rodolpho Tourinho. 344 
 
Faz considerações ao pronunciamento do Senador Rodolpho Tourinho sobre um 

aprimoramento do modelo que o Governo quer para a reforma tributária. Aparte ao Senador 
Rodolpho Tourinho. Senador Ramez Tebet. 346 

 
Solidariza-se com o pronunciamento do Senador Rodolpho Tourinho em relação às 

suas preocupações com a reforma tributária. Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho. 
Senador José Jorge. 347 

 
Parabeniza o Senador Rodolpho Tourinho pela sua preocupação com a sociedade 

brasileira através das suas reflexões sobre as proposta de reforma tributária fornecidas pelo 
Governo Federal. Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho. Senador Marco Maciel. 347 

 
Explicita suas preocupações quanto a reforma tributária. Aparte ao Senador 

Rodolpho Tourinho. Senador José Agripino. 348 
 
REGIÃO NORTE 
 

Exige disposição por parte do Ministro da Integração Nacional e demais 
autoridades do Governo Federal para se avaliar os legítimos anseios e as verdadeiras 
necessidades da região Norte. Senador Valdir Raupp. 608 
 
REPÚDIO 
 

Para encaminhar a votação o Requerimento nº 223, de 2003, que solicita, nos 
termos regimentais, voto de repúdio e condenação ao ato arbitrário perpetrado contra a 
liberdade de opinião e as liberdades individuais de militantes de direitos humanos, jornalistas 
e economistas contrários ao regime Cubano. Senador Roberto Saturnino. 188 

 
Para encaminhar a votação o Requerimento nº 223, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, voto de repúdio e condenação ao ato arbitrário perpetrado contra a 
liberdade de opinião e as liberdades individuais de militantes de direitos humanos, jornalistas 
e economistas contrários ao regime Cubano. Senador Jefferson Péres. 188 

 
Para encaminhar a votação o Requerimento nº 223, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, voto de repúdio e condenação ao ato arbitrário perpetrado contra a 
liberdade de opinião e as liberdades individuais de militantes de direitos humanos, jornalistas 
e economistas contrários ao regime Cubano. Senador Eduardo Siqueira Campos. 189 

 
Para encaminhar a votação o Requerimento nº 223, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, voto de repúdio e condenação ao ato arbitrário perpetrado contra a 
liberdade de opinião e as liberdades individuais de militantes de direitos humanos, jornalistas 
e economistas contrários ao regime Cubano. Senador Demóstenes Torres. 190 

 
Para encaminhar a votação o Requerimento nº 223, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, voto de repúdio e condenação ao ato arbitrário perpetrado contra a 
liberdade de opinião e as liberdades individuais de militantes de direitos humanos, jornalistas 
e economistas contrários ao regime Cubano. Senador Arthur Virgílio. 191 
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Para encaminhar a votação o Requerimento nº 223, de 2003, que solicita, nos 
termos regimentais, voto de repúdio e condenação ao ato arbitrário perpetrado contra a 
liberdade de opinião e as liberdades individuais de militantes de direitos humanos, jornalistas 
e economistas contrários ao regime Cubano. Senador Roberto Saturnino. 192 

 
Para encaminhar a votação o Requerimento nº 223, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, voto de repúdio e condenação ao ato arbitrário perpetrado contra a 
liberdade de opinião e as liberdades individuais de militantes de direitos humanos, jornalistas 
e economistas contrários ao regime Cubano. Senador Mão Santa. 193 

 
Para encaminhar a votação o Requerimento nº 223, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, voto de repúdio e condenação ao ato arbitrário perpetrado contra a 
liberdade de opinião e as liberdades individuais de militantes de direitos humanos, jornalistas 
e economistas contrários ao regime Cubano. Senador Eduardo Suplicy. 193 

 
Para encaminhar a votação o Requerimento nº 223, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, voto de repúdio e condenação ao ato arbitrário perpetrado contra a 
liberdade de opinião e as liberdades individuais de militantes de direitos humanos, jornalistas 
e economistas contrários ao regime Cubano. Senador Edison Lobão. 194 

 
Para encaminhar a votação o Requerimento nº 223, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, voto de repúdio e condenação ao ato arbitrário perpetrado contra a 
liberdade de opinião e as liberdades individuais de militantes de direitos humanos, jornalistas 
e economistas contrários ao regime Cubano. Senador Magno Malta. 194 

 
Para encaminhar a votação o Requerimento nº 223, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, voto de repúdio e condenação ao ato arbitrário perpetrado contra a 
liberdade de opinião e as liberdades individuais de militantes de direitos humanos, jornalistas 
e economistas contrários ao regime Cubano. Senador Pedro Simon. 196 
 
REQUERIMENTO 
 

Requerimento nº 381, de 2003, que solicita o comparecimento do Ministro Chefe da 
Casa Civil da Presidência da República, para prestar pessoalmente informações, perante o 
Senado Federal, sobre programas governamentais. Senador Arthur Virgílio. 049 

 
Requerimento nº 382, de 2003, que solicita ao Ministro Chefe da Casa Civil da 

Presidência da República, as informações que menciona. Senador Arthur Virgílio. 050 
 
Requerimento nº 383, de 2003, que solicita ao Ministro de Transportes às 

informações que menciona. Senador Arthur Virgílio. 050 
 
Requerimento nº 384, de 2003, que solicita inversão da ordem do Dia, a fim de que 

a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, constante do item nº 1 da pauta seja 
submetida ao Plenário após o item nº 8. Senador Mozarildo Cavalcanti. 051 

 
Requerimento nº 385, de 2003, dá tramitação conjunta do PLS nº 336, de 1999, e 

do PLS nº 566, de 1999. Senador Gerson Camata. 052 
 
Requerimento nº 386, de 2003, que requer, nos termos do art. 279, II, combinado 

com os artigos 356 e 372 do Regimento Interno, o adiamento da discussão da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 40, de 1999, a fim de ser reexaminada pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, pelos motivos que serão expostos. Senador Aloízio 
Mercadante. 084 

 
Requerimento nº 387, de 2003, que solicita Voto de Pesar pelo falecimento do 

produtor musical Almir Chediak. Senador Arthur Virgílio. 088 
 
Requerimento nº 388, de 2003, que requer, nos termos do art. 218 do Regimento 

Interno, a inserção em ata de voto de solidariedade ao Ministro Luís Fux, do Superior 
Tribunal de Justiça – STJ. Senador Arthur Virgílio. 089 

 



 20 

Requerimento nº 389, de 2003, solicitando ao Ministro de Estado da Saúde 
informações sobre ações empreendidas no Município de Itiruçu, no Estado da Bahia. 
Senador Antônio Carlos Magalhães. 089 

 
Requerimento nº 390, de 2003, solicitando ao Ministro de Esportes informações 

sobre ações empreendidas no Município de Itiruçu, no Estado da Bahia. Senador Antônio 
Carlos Magalhães. 090 

 
Requerimento nº 391, de 2003, solicitando ao Ministro de Estado da Integração 

Nacional informações sobre ações empreendidas no Município de Itiruçu, no Estado da 
Bahia. Senador Antônio Carlos Magalhães. 090 

 
Requerimento nº 392, de 2003, que requer, nos termos do art.. 50, § 2º, da 

Constituição da República, e dos art. 215, I, a, e 216, ambos do Regimento Interno do 
Senado Federal, sejam prestadas, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, informações 
sobre o Fundo de Compensação das variações Salariais – FCVS, conforme questões 
expostas. Senadora Ana Júlia Carepa. 090 

 
Requerimento nº 393, de 2003, que requer, nos termos do art 50, § 2º da 

Constituição da República, e dos art 215, I, a, e art 216, ambos do Regimento Interno do 
Senado Federal, sejam prestadas, pelo Senhor Ministro do Planejamento, informações sobre 
a questão territorial que envolve o Município de Santana do Araguaia, Estado do Pará, que 
faz fronteira com o Estado do Mato Grosso. Senadora Ana Júlia Carepa. 091 

 
Requerimento nº 394, de 2003, requerendo que sejam prestadas informações que 

menciona pela Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S. A. - 
ELETROSUL, por intermédio do Ministério das Minas e Energia. Senador Efraim Moraes. 143 

 
Requerimento nº 395, de 2003, solicitando que sejam requeridas ao Senhor 

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior informações que 
menciona. Senador Antero Paes de Barros. 143 

 
Requerimento nº 396, de 2003, solicitando que o PLC/16/2003, que acrescenta 

parágrafos ao art. 7º da Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993 (limita a aplicação de redutor 
sobre saldos credores dos concessionários de energia elétrica na conta de resultados a 
compensar – CRC), seja submetido ao exame da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura. 
Senador Aloízio Mercadante. 144 

 
Requerimento nº 397, de 2003, que requer, nos termos do artigo 222 do Regimento 

Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de congratulações para o atleta, 
jogador de basquete, Oscar Schmidt, que nesta segunda-feira anunciou a sua retirada das 
quadras, após 32 anos de carreira e 49.783 pontos; e de conquistar os títulos sul-americano, 
em 1977, 1983 e 1985, pela seleção brasileira; e do Mundial de Clubes, em 1979, pelo Sírio. 
Senador Eduardo Suplicy. 160 

 
Requerimento nº 398, de 2003, que requer, nos termos do art. 50, § 2º da 

Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, que a Mesa solicite à Ministra de Minas e Energia, que, ouvida a Aneel e Itaipu, 
preste informações que menciona. Senador Arthur Virgílio. 161 

 
Requerimento nº 399, de 2003, que requer, nos termos disposto no art. 216 do 

Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o art. 50, § 2º da Constituição 
Federal, que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado dos 
Transportes a seguinte solicitação de informações a respeito da recuperação da Ponte 
Presidente Dutra que integra as cidades de Petrolina/PE e Juazeiro/BA. Senador José Jorge. 161 

 
Requerimento nº 400, de 2003, que requer dispensa de publicação de redação 

final. Senador Romeu Tuma. 343 
 
Requerimento nº 401, de 2003, que requer, nos termos regimentais, a retirada, em 

caráter definitivo, do requerimento nº 335, de 2003. Senador Antero Paes de Barros. 652 
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Requerimento nº 402, de 2003, que requer, nos termos regimentais, a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nº 216, de 1999, 271, de 2000, e 47, de 2003, por 
tratarem de matérias que versam sobre o mesmo assunto. Senadora Fátima Cleide. 653 
 
REUNIÃO 
 

Comenta sua participação na 3º Reunião da Rede de Legisladores da América, 
realizada em Gramado/RS. Senador Paulo Paim. 100 
 
RODOVIA 
 

Chama atenção para a necessidade de se continuar as obras de manutenção e 
recuperação da estrada Belém-Brasília. Senador Luiz Otávio. 203 

 
Trata da retomada do edital de licitação para a conclusão das obras de duplicação 

da BR-101, entre Florianópolis/SC e Osório/RS. Senadora Ideli Salvatti. 328 
 
Comunica reivindicação feita, durante encontro com o Ministro dos Transportes, Sr. 

Anderson Adauto, para que se recupere as rodovias do Estado do Piauí. Senador Mão 
Santa. 332 

 
Trata da parceria entre o Governo Federal, Estadual e empresas privadas, em 

torno da pavimentação da BR–163. Senador Duciomar Costa. 499 
 
Faz considerações ao pronunciamento do Senador Duciomar Costa quanto à 

importância da BR-163 para os três maiores Estados do Brasil: Amazonas, Mato Grosso e 
Pará. Aparte ao Senador Duciomar Costa. Senador Mozarildo Cavalcanti. 502 
 
RONDÔNIA 
 

Relata visita, ao Estado de Rondônia, do Embaixador Antonino Mena, futuro 
representante brasileiro na Bolívia, para conhecer de perto a realidade da região fronteiriça 
com este País. Senadora Fátima Cleide. 654 
 
SANTA CATARINA 
 

Homenageia a TV Catarinense pelo transcurso do 15º aniversário, assim como 
toda a imprensa de Santa Catarina. Senador Leonel Pavan. 041 
 
SAÚDE 
 

Cobra resposta do Ministro da Saúde a pedido de ajuda para a manutenção do 
Hospital Araújo Jorge, em Goiânia/GO. Senadora Lúcia Vânia. 040 

 
Agradece ao Senador Tião Viana pela interferência junto ao Ministério da Saúde 

em prol do Hospital do Câncer de Goiânia/GO. Senadora Lúcia Vânia. 126 
 
Faz considerações aos trabalhos feitos pela Subcomissão de Saúde do Senado, 

que está promovendo estudos no sentido de viabilizar a volta da farmácia popular e do 
medicamento popular. Senador Mão Santa. 643 
 
SEGURANÇA PÚBLICA 
 

Posiciona-se contrário à aprovação da Lei que propõe o fim do exame 
criminológico. Senador Magno Malta. 140 

 
Trata da missão delegada a ele, pela Subcomissão de Segurança, de conduzir, 

trabalhar e relatar uma legislação diferenciada para punir o narcotráfico e o crime organizado 
no Brasil. Senador Magno Malta. 366 

 
Faz análise política da segurança pública. Senador Antônio Carlos Valadares. 489 
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SENADO FEDERAL 
 

Comenta sobre depoimento do Diretor-Geral do Senado Federal, Dr. Agaciel da 
Silva Maia, ao Correio Braziliense, sobre o importante papel e o perfil dos membros da atual 
Câmara Alta do País. Senador Mozarildo Cavalcanti. 199 

 
Critica a decisão de lideranças do Senado Federal de adiar a instalação de 

Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a remessa ilegal de recursos para o 
exterior. Senador Antero Paes de Barros. 629 
 
SISTEMA ELEITORAL 
 

Faz um histórico do sistema eleitoral brasileiro. Senador Geraldo Mesquita Júnior. 321 
 
TECNOLOGIA 
 

Faz promoção da inclusão digital nas diretrizes básicas das políticas de tecnologia 
de informação. Senadora Ideli Salvatti. 328 
 
 
TELEVISÃO 
 

Faz comentário sobre Projeto de Lei, de sua autoria, que visa a criação da TV 
Brasil Internacional para se ter uma divulgação do País no exterior. Senador Hélio Costa. 315 

 
Manifesta sua tristeza com as informações que se passa sobre o Brasil no exterior, 

apoiando sua iniciativa de criar a TV Brasil Internacional. Aparte ao Senador Hélio Costa. 
Senador Ramez Tebet. 317 
 
TRANSPLANTE 
 

Defende o transplante de órgãos, destacando as vantagens dos transplantes para 
a qualidade de vida de pacientes com doenças degenerativas. Senador Papaléo Paes. 119 
 
TRIBUNAIS 
 

Proposta de Emenda à Constituição nº 39, de 2003, que altera o sistema 
constitucional de composição de Tribunais. Senadora Serys Slhessarenko. 042 
 
VIAGEM 
 

Relata viagem que fez, junto com o Senador João Batista Motta, à Rússia, em 
missão comercial, chefiada pelo Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
Sr. Luiz Fernando Furlan. Senador Garibaldi Alves Filho. 372 
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Ata da 64ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 27 de maio de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 52ª Le gis la tu ra

 Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Ro meu Tuma e Ge ral do Mes qui ta Jú ni or

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

Ael ton Fre i tas – Alber to Sil va – lme i da Lima –
Alo i zio Mer ca dan te – Amir Lan do – Ana Jú lia Ca re pa
– Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Ma ga lhães
– Anto nio Car los Va la da res – Arthur Vir gí lio – Au gus-
to Bo te lho – Cé sar Bor ges – Del ci dio Ama ral – De-
mos te nes Tor res – Du ci o mar Cos ta – Edi son Lo bão –
Edu ar do Aze re do – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu -
ar do Su plicy – Efra im Mo ra is – Eu rí pe des Ca mar go –
Fá ti ma Cle i de – Fer nan do Be zer ra – Flá vio Arns –
Ga ri bal di Alves Fi lho – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or –
Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Hé lio Cos ta –
He lo í sa He le na – He rá cli to For tes – Iris de Ara u jo –
Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za – João Ba tis ta
Mot ta – João Ca pi be ri be – João Ri be i ro – Jo nas Pi -
nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – José
Jor ge – José Ma ra nhão – José Sar ney – Ju vên cio da
Fon se ca – Le o mar Qu in ta ni lha – Le o nel Pa van – Lú -
cia Vâ nia – Luiz Ota vio – Mag no Mal ta – Mão San ta –
Mar ce lo Cri vel la – Mar co Ma ci el – Mo za ril do Ca val-
can ti – Osmar Dias – Pa pa léo Paes – Pa trí cia Sa bo ya
Go mes – Pa u lo Paim – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet –
Re gi nal do Du ar te – Re nan Ca lhe i ros – Re nil do San -
ta na – Ro ber to Sa tur ni no – Ro dolp ho Tou ri nho – Ro -
me ro Jucá – Ro meu Tuma – Sér gio Ca bral – Sér gio
Gu er ra – Sér gio Zam bi a si – Serys Slhes sa ren ko –
Tas so Je re is sa ti – Te o to nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na –
Val dir Ra upp – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 75 Srs. Se na-
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor João
Alber to Sou za, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECER Nº 578, DE 2003

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Re que ri-
men to nº 122, de 2003, de au to ria dos
Se na do res Tião Vi a na e Alo i zio Mer ca-
dan te, so li ci tan do que o Se na do Fe de-
ral for mu le um voto de apla u so jun to
ao Go ver no da Re pú bli ca Fran ce sa, na
pes soa de seu Pre si den te, Jac ques
Chi rac, por li de rar o mo vi men to de
opo si ção à de ci são dos Esta dos Uni-
dos de de cla rar guer ra ao Ira que, apon -
tan do a cren ça nas ges tões di plo má ti-
cas e o apo io in con di ci o nal dos bra si-
le i ros para que se ob te nha uma so lu-
ção pa cí fi ca para o im pas se.

Re la tor: Se na dor Alvaro Dias
Re la tor ad hoc: Se na dor Pedro Simon

I – Re la tó rio

Os Se na do res Tião Vi a na e Alo i zio Mer ca dan te
re que rem, nos ter mos do art. 222 do Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral, após ma ni fes ta ção da Co mis-
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, que o
Se na do Fe de ral for mu le voto de apla u so jun to ao Go -
ver no da Re pú bli ca Fran ce sa, na pes soa de seu Pre -
si den te, o Exce len tís si mo Se nhor Jac ques Chi rac,
por in te grar o mo vi men to de opo si ção à de ci são dos
Esta dos Uni dos de de cla rar guer ra ao Ira que, apon -
tan do a cren ça nas ges tões di plo má ti cas e o apo io in -
con di ci o nal dos bra si le i ros para que se ob te nha uma
so lu ção pa cí fi ca para o im pas se.

No Re que ri men to em aná li se, em sua jus ti fi ca ti-
va, res sal tam a con so nân cia da po lí ti ca ex ter na bra si-
le i ra com os pa í ses que de fen dem o me ca nis mo de
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so lu ção pa cí fi ca de con tro vér si as ge ren ci a do pe las
Na ções Uni das na ques tão ira qui a na.

II – Aná li se

O re que ri men to em tela aten de o re qui si to re gi-
men tal de ver sar so bre ato pú bli co ou acon te ci men to
de alta sig ni fi ca ção na ci o nal ou in ter na ci o nal.

A po si ção es ta du ni den se de agir sem a co or de-
na ção do Con se lho de Se gu ran ça das Na ções Uni -
das, em si tu a ção que tam pou co se con fi gu ra como le -
gí ti ma de fe sa, é na ver da de um cri me de agres são
con tra a in te gri da de ter ri to ri al e a in de pen dên cia po lí-
ti ca ira qui a nas. Des sa ma ne i ra, os pa í ses con trá ri os a 
essa si tu a ção, como é o caso do Bra sil e da Fran ça,
su por tam a le ga li da de in ter na ci o nal e de fen dem a or -
dem es ta be le ci da.

III – Voto

Do ex pos to, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te
ao voto de apla u so do Re que ri men to nº 122, de 2003.

Sala da Co mis são, 15 de maio de 2003. – Edu-
ar do Su plicy, Pre si den te – Pe dro Si mon, Re la tor ad
hoc  – José Agri pi no – Mar co Ma ci el – Arthur Vir gí-
lio – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Ro dolp ho Tou ri nho
– Edu ar do Aze re do – Mar ce lo Cri vel la – Hé lio Cos -
ta – Gil ber to Mes tri nho.

PARECER Nº 579, DE 2003

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, So bre o Re que ri men to
123, de 2003, de au to ria dos Se na do res
Tião Vi a na e Alo i zio Mer ca dan te, so li ci tan-
do que o Se na do Fe de ral for mu le um voto
de apla u so jun to ao Go ver no da Re pú bli ca
Po pu lar da Chi na, na pes soa de seu Pre si-
den te, Ji ang Ze min, por in te grar o mo vi-
men to de opo si ção à de ci são dos Esta dos
Uni dos de de cla rar guer ra ao Ira que, apon -
tan do a cren ça nas ges tões di plo má ti cas e 
o apo io in con di ci o nal dos bra si le i ros para
que se ob te nha uma so lu ção pa cí fi ca para
o im pas se.

Re la tor: Se na dor Antero Paes de Barros
Re la tor ad hoc: Se na dor Pedro Simon

I – Re la tó rio

Os Se na do res Tião Vi a na e Alo i zio Mer ca dan te
re que rem, nos ter mos do art. 222 do Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral, após ma ni fes ta ção da Co mis-

são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, que o
Se na do Fe de ral for mu le voto de apla u so jun to ao Go -
ver no da Re pú bli ca Po pu lar da Chi na, na pes soa de
seu Pre si den te, o Exce len tís si mo Se nhor Ji ang Ze-
min, por in te grar o mo vi men to de opo si ção à de ci são
dos Esta dos Uni dos de de cla rar guer ra ao Ira que,
apon tan do a cren ça nas ges tões di plo má ti cas e o
apo io in con di ci o nal dos bra si le i ros para que se ob te-
nha uma so lu ção pa cí fi ca para o im pas se.

No Re que ri men to em aná li se, em sua jus ti fi ca ti-
va, res sal tam a con so nân cia da po lí ti ca ex ter na bra si-
le i ra com os pa í ses que de fen dem o me ca nis mo de
so lu ção pa cí fi ca de con tro vér si as ge ren ci a do pe las
Na ções Uni das na ques tão ira qui a na.

II – Aná li se

O re que ri men to em tela aten de o re qui si to re gi-
men tal de ver sar so bre ato pú bli co ou acon te ci men to
de alta sig ni fi ca ção na ci o nal ou in ter na ci o nal.

A po si ção es ta du ni den se de agir sem a co or de-
na ção do Con se lho de Se gu ran ça das Na ções Uni -
das, em si tu a ção que tam pou co se con fi gu ra como le -
gí ti ma de fe sa, é na ver da de um cri me de agres são
con tra a in te gri da de ter ri to ri al e a in de pen dên cia po lí-
ti ca ira qui a nas. Des sa ma ne i ra, os pa í ses con trá ri os a 
essa si tu a ção, como é o caso do Bra sil e da Chi na,
su por tam a le ga li da de in ter na ci o nal e de fen dem a or -
dem es ta be le ci da.

Cum pre res sal tar, con tu do, que des de 13 de
mar ço o atu al Pre si den te da Re pú bli ca Po pu lar da
Chi na não é mais Ji ang Ze min, que as su miu a Co mis-
são Mi li tar Cen tral, e sim Hu Jin tao. Essa mu dan ça de
po der não al te rou a po lí ti ca de Esta do que a Chi na
man ti nha, in clu si ve so bre a ques tão ira qui a na, con fir-
man do os apla u sos re que ri dos.

III – Voto

Do ex pos to, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te
ao voto de apla u so do Re que ri men to nº 123, de 2003, 
com a cor re ção a ser fe i ta em re la ção ao novo Pre si-
den te da Re pú bli ca Po pu lar da Chi na, Exce len tís si mo
Se nhor Hu Jin tao.

Sala da Co mis são, 15 de maio de 2003. – Edu ar-
do Su plicy, Pre si den te – Pe dro Si mon, Re la tor ad hoc 
– Ante ro Paes de Bar ros – Edu ar do Aze re do – José
Agri pi no – Mar co Ma ci el – Arthur Vir gí lio – Pa trí cia
Sa bo ya Go mes – Ro dolp ho Tou ri nho – Mar ce lo Cri -
vel la – Hé lio Cos ta – Gil ber to Mes tri nho.
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PARECER Nº 580, DE 2003

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Re que ri-
men to nº 124, de 2003, de au to ria do Se -
na dor Tião Vi a na e Alo í zio Mer ca dan te,
so li ci tan do que o Se na do Fe de ral for mu-
le um voto de apla u so jun to ao go ver no
da Fe de ra ção Rus sa, na pes soa de seu
Pre si den te, Vla di mir Pu tin, por in te grar o
mo vi men to de opo si ção à de ci são dos
Esta dos Uni dos de de cla rar guer ra ao
Ira que, apon tan do a cren ça nas ges tões
di plo má ti cas e o apo io in con di ci o nal dos 
bra si le i ros para que se ob te nha uma so-
lu ção pa cí fi ca para o im pas se.

Re la tor: Se na dor Du ci o mar Cos ta
Re la tor ad hoc: Se na dor Pe dro Si mon

I – Re la tó rio

Os se na do res Tião Vi a na e Alo í zio Mer ca dan te
re que rem, nos ter mos do ar ti go 222 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, após ma ni fes ta ção da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
que o Se na do Fe de ral for mu le voto de apla u so jun to
ao go ver no da Fe de ra ção Rus sa, pela sua opo si ção à 
de ci são dos Esta dos Uni dos de de cla rar guer ra ao
Ira que.

No re que ri men to em aná li se, em sua jus ti fi ca ti-
va, res sal tam a con so nân cia da po lí ti ca ex ter na bra si-
le i ra com os pa í ses que de fen dem o me ca nis mo de
so lu ção pa cí fi ca de con tro vér si as ge ren ci a do pe las
Na ções Uni das na ques tão ira qui a na.

II – Aná li se

O re que ri men to em tela aten de o re qui si to re gi-
men tal de ver sar so bre ato pú bli co ou acon te ci men to
de alta sig ni fi ca ção na ci o nal ou in ter na ci o nal.

A po si ção es ta du ni den se de agir sem a co or de-
na ção do Con se lho de Se gu ran ça das Na ções Uni -
das, em si tu a ção que tam pou co se con fi gu ra como le -
gí ti ma de fe sa, é na ver da de um cri me de agres são
con tra a in te gri da de ter ri to ri al e a in de pen dên cia po lí-
ti ca ira qui a nas. Des sa ma ne i ra, os pa í ses con trá ri os a 
essa si tu a ção, como é o caso do Bra sil e da Rús sia,
su por tam a le ga li da de in ter na ci o nal e de fen dem a or -
dem es ta be le ci da.

III – Voto

Do ex pos to, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te
ao voto de apla u so do Re que ri men to nº 124, de 2003.

Edu ar do Su plicy, Pre si den te – Pe dro Si mon,
Re la tor ad hoc – Du ci o mar Cos ta – José Agri pi no – 
Mar co Ma ci el – Artur Vir gí lio – Pa trí cia Sa bo ya Go -
mes – Ro dolp ho Tou ri nho – Edu ar do Aze re do –
Mar ce lo Cri vel la – He lio Cos ta – Gil ber to Mes tri-
nho.

PARECER Nº 581, DE 2003

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Re que ri-
men to nº 125, de 2003, de au to ria dos Se -
na do res Tião Vi a na e Alo i zio Mer ca dan te,
so li ci tan do que o Se na do Fe de ral for mu-
le um voto de apla u so jun to ao go ver no
da Re pú bli ca Fe de ral da Ale ma nha, na
pes soa de seu Chan ce ler, Ger hard
Schröe der, por in te grar o mo vi men to de
opo si ção à de ci são dos Esta dos Uni dos
de de cla rar guer ra ao fra que, apon tan do
a cren ça nas ges tões di plo má ti cas e o
apo io in con di ci o nal dos bra si le i ros para
que se ob te nha uma so lu ção pa cí fi ca
para o im pas se.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas
Re la tor ad hoc: Se na dor Pe dro Si mon

I – Re la tó rio

Os Se na do res Tião Vi a na e Alo i zio Mer ca dan-
te re que rem, nos ter mos do ar ti go 222 do Re gi men-
to Inter no do Se na do Fe de ral, após ma ni fes ta ção
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na -
ci o nal, que o Se na do Fe de ral for mu le voto de apla u-
so jun to ao go ver no da Re pú bli ca Fe de ral da Ale-
ma nha, na pes soa de seu Chan ce ler, o Exce len tís-
si mo Se nhor Ger hard Schröe der, por in te grar o mo -
vi men to de opo si ção à de ci são dos Esta dos Uni dos
de de cla rar guer ra ao Ira que, apon tan do a cren ça
nas ges tões di plo má ti cas e o apo io in con di ci o nal
dos bra si le i ros para que se ob te nha uma so lu ção
pa cí fi ca para o im pas se.

No Re que ri men to em aná li se, em sua jus ti fi ca ti-
va, res sal tam a con so nân cia da po lí ti ca ex ter na bra si-
le i ra com os pa í ses que de fen dem o me ca nis mo de
so lu ção pa cí fi ca de con tro vér si as ge ren ci a do pe las
Na ções Uni das na ques tão ira qui a na.

II – Aná li se

O re que ri men to em tela aten de o re qui si to re gi-
men tal de ver sar so bre ato pú bli co ou acon te ci men to
de alta sig ni fi ca ção na ci o nal ou in ter na ci o nal.
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A po si ção es ta du ni den se de agir sem a co or de-
na ção do Con se lho de Se gu ran ça das Na ções Uni -
das, em si tu a ção que tam pou co se con fi gu ra como le -
gí ti ma de fe sa, é na ver da de um cri me de agres são
con tra a in te gri da de ter ri to ri al e a in de pen dên cia po lí-
ti ca ira qui a nas. Des sa ma ne i ra, os pa í ses con trá ri os a 
essa si tu a ção, como é o caso do Bra sil e da Ale ma-
nha, su por tam a le ga li da de in ter na ci o nal e de fen dem
a or dem es ta be le ci da.

III – Voto

Do ex pos to, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te
ao voto de apla u so do Re que ri men to nº 125, de 2003.

Sala da Co mis são, 15 de maio de 2003. – Edu-
ar do Ma ta raz zo Su plicy, Pre si den te – Ael ton Fre i-
tas, Re la tor – José Agri pi no – Mar co Ma ci el –
Arthur Vir gí lio – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Pe dro
Si mon, Re la tor ad hoc – Ro dolp ho Tou ri nho – Edu-
ar do Aze re do – Mar ce lo Cri vel la – Hé lio Cos ta –
Gil ber to Mes ti nho.

PARECER Nº 582, DE 2003

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal so bre o Re que ri-
men to nº 223, de 2003, dos Se nho res Se -
na do res Arthur Vir gí lio, José Agri pi no
Maia e Jef fer son Pe res, voto de re pú dio e 
con de na ção ao ato ar bi trá rio per pe tra do
con tra a li ber da de de opi nião e as li ber-
da des in di vi du a is de mi li tan tes de di re i-
tos hu ma nos, jor na lis tas e eco no mis tas
con trá ri os ao re gi me Cu ba no.

Re la tor do Ven ci do: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Na ses são ple ná ria de 15 de abril pró xi mo pas -
sa do, os ilus tres Se na do res Arthur Vir gí lio, José Agri -
pi no Maia e Jef fer son Pe res, após:

con si de ra rem “os tra di ci o na is la ços de ami za de
en tre o povo bra si le i ro e o povo cu ba no”; in vo ca rem
os ter mos da De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i tos do
Ho mem, bem como do cu men tos das Na ções Uni das
re la ti vos a Di re i tos Po lí ti cos e So ci a is; re cor da rem a
exis tên cia de “cláu su las de mo crá ti cas” no âm bi to da
OEA; en fa ti za rem a fun da men tal im por tân cia ao res -
pe i to às di fe ren ças de opi nião e à li ber da de de or ga ni-
za ção e ex pres são para a con vi vên cia pa cí fi ca en tre
for ças po lí ti cas em qual quer re gi me; con si de ra rem
que “as pri sões re pre sen tam ato dis cri ci o ná rio e vi o-
len ta dor dos prin cí pi os de mo crá ti cos e aten tam con -

tra a dig ni da de da pes soa hu ma na em seus as pec tos
ele men ta res”; e, ain da, de po is de se mos tra rem:

con vic tos de que “o ato de vi la nia e obs cu ran tis-
mo con fi gu ra fla gran te agres são às li ber da des in di vi-
du a is, aos di re i tos hu ma nos, à im pren sa li vre”; e
cons ci en tes de que o Go ver no bra si le i ro tem o de ver
de re pu di ar ve e men te men te es ses atos de vi o lên cia,
pro põem:

a) a cen su ra “com ve e mên cia, da pri são, jul ga-
men to su má rio, con de na ção dos dis si den tes e a exe -
cu ção por fu zi la men to de ci da dãos cu ba nos que fu gi-
am em bus ca de tudo”, e 

b) a exi gên cia de um cla ro po si ci o na men to do
go ver no bra si le i ro na “de fe sa dos dis si den tes, bem
como uma ges tão de ci si va jun to ao go ver no cu ba no
para a ime di a ta li ber ta ção da que les man ti dos sob pri -
são”.

É o re la tó rio.

II – Voto

Pelo que se de pre en de da le i tu ra do re que ri-
men to em tela, há, na so li ci ta ção dois nú cle os te má ti-
cos. O pri me i ro diz res pe i to a uma con de na ção ao go -
ver no cu ba no e o se gun do su ge re ou acon se lha o Po -
der Exe cu ti vo a ado tar pro vi dên ci as.

Como todo re gi me po lí ti co, o cu ba no tem vir tu-
des e de fe i tos. Sa be mos to dos das pres sões que são
fe i tas a Cuba por na ções ou tras que, no pas sa do ou
no pre sen te, não se re ve la ram e nem vêm se re ve lan-
do me re ce do ras, no con cer to in ter na ci o nal, de re co-
nhe ci men to in con tes te, no cam po dos di re i tos hu ma-
nos, quer em seu pró prio ter ri tó rio ou alhu res.

Em nos sa opi nião, o apri mo ra men to do re gi me
po lí ti co cu ba no po de ria ser al can ça do de for ma mais
efi ci en te por meio de um pro ces so de am pli a ção do
diá lo go in ter na ci o nal e mes mo do apo io que Cuba vi -
es se a re ce ber dos pa í ses com os qua is ela man tém
boas re la ções di plo má ti cas.

Assim, nos so pon to de vis ta é que so mos pela
apro va ção da ma té ria, nos ler mos da emen da subs ti-
tu ti va que se gue:

EMENDA Nº 1-CRE
(Subs ti tu ti vo)

REQUERIMENTO Nº 223, DE 2003

Con de na o fu zi la men to de três ci da-
dãos cu ba nos que ten ta vam fu gir para os 
EUA e a pri são de 78 dis si den tes da que le
país.
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Nós, Se na do res da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil;

Con si de ran do os tra di ci o na is la ços de ami za de
que unem Bra sil e Cuba;

Invo can do os ter mos da De cla ra ção Uni ver sal
dos Di re i tos do Ho mem, bem como os com pro mis sos
ins cri tos nas con ven ções da ONU re la ti vas aos Di re i-
tos Po lí ti cos e So ci a is;

Assi na lan do a exis tên cia de “cláu su la de mo crá-
ti ca”, no con tex to da Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri-
ca nos;

Enfa ti zan do que o res pe i to às di fe ren ças de opi -
nião e à li ber da de de or ga ni za ção, ex pres são e de re -
li gião é de fun da men tal im por tân cia para a con vi vên-
cia pa cí fi ca en tre for ças po lí ti cas em qual quer re gi me;

Con si de ran do que a pena de mor te é pro i bi da
pelo tex to da Car ta Mag na bra si le i ra, em vir tu de de
sua in com pa ti bi li da de úl ti ma com os di re i tos hu ma-
nos fun da men ta is e da sua inu ti li da de na pre ven ção
do cri me;

Obser van do que o fu zi la men to de três ci da dãos
cu ba nos e a pri são de 78 dis si den tes de ve rão au men-
tar so bre ma ne i ra a ten são po lí ti ca em todo o he mis fé-
rio, com con se qüên ci as ne ga ti vas para as re la ções
en tre Cuba e as de ma is na ções ame ri ca nas;

Pre o cu pa dos com o fato de que es ses cons ter-
na do res in ci den tes ocor rem jus ta men te no mo men to
em que as ins ti tu i ções mul ti la te ra is e o sis te ma de se -
gu ran ça co le ti va ins ti tu í do pela Car ta das Na ções
Uni das es tão fra gi li za dos pelo pre do mí nio do uni la te-
ra lis mo bé li co como ins tru men to de afir ma ção de in -
te res ses es tra té gi cos no ce ná rio mun di al;

Cer tos de que tais in ci den tes, se não re sol vi dos
de for ma ade qua da, pro vo ca rão ine vi tá vel re gres são
a jus ta luta do povo de Cuba con tra o em bar go eco nô-
mi co e as ações efe tu a das con tra o de se jo de li ber da-
de e de mo cra cia da ci da da nia cu ba na;

Cons ta tan do que as pres sões eco nô mi cas e po -
lí ti cas exer ci das so bre o go ver no de Cuba não jus ti fi-
cam e mu i to me nos le gi ti mam o des res pe i to aos di re i-
tos hu ma nos e o cer ce a men to do di re i to à in for ma ção
e à par ti ci pa ção;

Con si de ran do que as pri sões e o fu zi la men to de 
dis si den tes vêm oca si o nan do ve e men tes pro tes tos
em vá ri os pa í ses e no âm bi to de or ga ni za ções de de -
fe sa dos di re i tos hu ma nos; e

Con vic tos de que a re a li za ção de re for mas de -
mo crá ti cas em Cuba de for ma al gu ma re pre sen ta rá
ame a ça à sua in de pen dên cia e so be ra nia;

Con de na mos com in dig na ção o fu zi la men to dos 
ci da dãos cu ba nos, dis si den te Lo ren zo Enri que Co-

pel lo Cas til lo, Bár ba ro Le o dán Se vil la Gar cía e Jor ge
Luis Mar tí nez Isa ac que ten ta vam fu gir para os EUA,
bem como a pri são de 78 dis si den tes da que le país.

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2003. – Edu ar-
do Ma ta raz zo Su plicy, Pre si den te – Hé lio Cos ta,
Re la tor do Ven ci do – Lú cia Vâ nia, Re la to ra – Edu ar-
do Aze re do – Anto nio Car los Ma ga lhães – Ro-
dolp ho Tou ri nho – Ael ton Fre i tas – Arthur Vir gí lio
– Tião Vi a na – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Gil ber to
Mes tri nho – Mar ce lo Cri vel la   – João Ca pi be ri be .

Re la tó rio ven ci do em se pa ra do do Se na dor Tião 
Vi a na na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal

I – Re la tó rio

Na ses são ple ná ria de 15 de abril pró xi mo pas -
sa do, os ilus tres se na do res aci ma epi gra fa dos, após:

con si de ra rem “os tra di ci o na is la ços de ami za de
en tre o povo bra si le i ro e o povo cu ba no”; in vo ca rem
os ter mos da De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i tos do
Ho mem, bem como do cu men tos das Na ções Uni das
re la ti vos a Di re i tos Po lí ti cos e So ci a is; re cor da rem a
exis tên cia de “cláu su las de mo crá ti cas” no âm bi to da
OEA; en fa ti za rem a fun da men tal im por tân cia ao res -
pe i to às di fe ren ças de opi nião e à li ber da de de or ga ni-
za ção e ex pres são para a con vi vên cia pa cí fi ca en tre
for ças po lí ti cas em qual quer re gi me; con si de ra rem
que “as pri sões re pre sen tam ato dis cri ci o ná rio e vi o-
len ta dor dos prin cí pi os de mo crá ti cos e aten tam con -
tra a dig ni da de da pes soa hu ma na em seus as pec tos
ele men ta res”; e, ain da, de po is de se mos tra rem:

con vic tos de que “o ato de vi la nia e obs cu ran tis-
mo con fi gu ra fla gran te agres são às li ber da des in di vi-
du a is, aos di re i tos hu ma nos, à im pren sa li vre”; e
cons ci en tes de que o Go ver no bra si le i ro tem o de ver
de re pu di ar ve e men te men te es ses atos de vi o lên cia,

pro põem: a) a cen su ra “com ve e mên cia, da pri -
são, jul ga men to su má rio, con de na ção dos dis si den-
tes e a exe cu ção por fu zi la men to de ci da dãos cu ba-
nos que fu gi am em bus ca de tudo”, e b) a exi gên cia
de um cla ro po si ci o na men to do go ver no bra si le i ro na
“de fe sa dos dis si den tes, bem como uma ges tão de ci-
si va jun to ao go ver no cu ba no para a ime di a ta li ber ta-
ção da que les man ti dos sob pri são”.

É o re la tó rio.

II – Voto

Pelo que se de pre en de da le i tu ra do re que ri-
men to em tela, há, na so li ci ta ção dois nú cle os te má ti-
cos. O pri me i ro diz res pe i to a uma con de na ção ao go -
ver no cu ba no, nos ter mos re tro ex pos tos; o se gun do
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su ge re ou acon se lha o Po der Exe cu ti vo a ado tar pro -
vi dên ci as.

Cum pre des ta car, ini ci al men te, as pec tos his tó ri-
cos da que le país, que de ma ne i ra al gu ma po dem ser
des pre za dos no mo men to da cu i da do sa aná li se exi gi-
da pelo tema cen tral do re que ri men to. Nes ses ter-
mos, cum pre des ta car que:

1. Cuba so fre há mais de 40 anos com uma po lí-
ti ca de blo que io cri mi nal, uma ver da de i ra guer ra de
di men são eco nô mi ca, co mer ci al, fi nan ce i ra, po lí ti ca e 
di plo má ti ca, que trou xe como con se qüên cia a mor te
de 3.478 ci da dãos cu ba nos e a mu ti la ção de ou tros
2.099, en tre ou tros da nos hu ma nos;

2. Exis tem cál cu los que es ti mam os pre ju í zos
eco nô mi cos de Cuba – em ra zão da po lí ti ca de blo-
que io men ci o na da – em tor no de US$70 bi lhões;

3. O povo cu ba no vive uma eta pa his tó ri ca de
cons tru ção de seu re gi me ba se a dos no di re i to de es -
co lher seu pró prio sis te ma po lí ti co, com base na Car -
ta das Na ções Uni das que de fi ne o prin cí pio da igual -
da de en tre os es ta dos e re co nhe ce o di re i to à li vre de -
ter mi na ção dos po vos;

4. Cuba é uma Na ção que tem pra ti ca men te
100% de seu povo al fa be ti za do e com aces so gra tu i to
ao ser vi ço de sa ú de; e

5. Ape sar de uma luta co ti di a na, o país vive sob
a pos si bi li da de real de ani qui la men to de todo o es for-
ço re a li za do ao lon go de dé ca das;

6. o apo io re ce bi do dos pa í ses que com pu nham
o blo co so ci a lis ta eu ro peu, em par ti cu lar a URSS, que 
de i xou de exis tir com a que da do Muro de Ber lim;

7. So li da ri e da de do país com a Ama zô nia e o
Nor des te bra si le i ro, e com inú me ros pa í ses afri ca nos,
para onde Cuba en via cen te nas de mé di cos e téc ni-
cos de di ver sas ou tras áre as; e

8. Cuba vi nha fa zen do pro gres sos na área de di -
re i tos hu ma nos, que nes te mo men to so fre um re vés
em vir tu de do en du re ci men to da po lí ti ca ex ter na dos
EUA (exem plo cla ro na re du ção no nú me ro de vis tos
con ce di dos pe los EUA a cu ba nos, que caiu de uma
mé dia his tó ri ca de 7.500 no tri mes tre para cer ca de
ape nas 500 nes se iní cio de 2003).

Isso não sig ni fi ca, to da via, um apo io in con di ci o-
nal ao re gi me po lí ti co cu ba no. Como todo re gi me po lí-
ti co, o cu ba no tem vir tu des e de fe i tos. Sa be mos to dos
das pres sões que são fe i tas a Cuba por na ções ou -
tras que, no pas sa do ou no pre sen te, não se re ve la-
ram e nem vêm se re ve lan do me re ce do ras, no con ce-
i to in ter na ci o nal, de re co nhe ci men to in con tes te, no
cam po dos di re i tos hu ma nos, quer em seu pró prio ter -

ri tó rio ou alhu res, quan do no exer cí cio de pre ten sões
im pe ri a lis tas.

Em nos sa opi nião, o apri mo ra men to do re gi me
po lí ti co cu ba no po de ria ser al can ça do de for ma mais
efi ci en te por meio de um pro ces so de am pli a ção do
diá lo go in ter na ci o nal e mes mo do apo io que Cuba vi -
es se a re ce ber dos pa í ses com os qua is ela man tém
boas re la ções di plo má ti cas.

A con de na ção pura sim ples, com a apro va ção
do voto de cen su ra em aná li se, prin ci pal men te se fe i-
ta sem le var em con si de ra ção a to ta li da de e as cir -
cuns tân ci as dos fa tos mo ti va do res do pre sen te voto,
de pou co ou nada con tri bu i rá para este pro ces so.

Nes se mo men to, pa re ce-me ade qua do lem brar
das sem pre opor tu nas re fle xões de Rosa Lu xem bur-
go, es pe ci al men te sua aná li se so bre a “Re vo lu ção
Rus sa”, es cri ta em 1918 e pu bli ca da so men te em
1922, de onde ex tra í mos a se guin te pas sa gem: “li ber-
da de ape nas para os apo i a do res do go ver no, ape nas
para os mem bros de um par ti do, por mais abran gen te
que ele seja, não é li ber da de al gu ma. Li ber da de é
sem pre e ex clu si va men te li ber da de para aque le que
pen sa di fe ren te”.

Assim, nos so pon to de vis ta é que:
Con si de ran do os tra di ci o na is la ços de ami za de

que unem Bra sil e Cuba;
Invo can do os ter mos da De cla ra ção Uni ver sal

dos Di re i tos do Ho mem, bem como os com pro mis sos
ins cri tos nas con ven ções da ONU re la ti vas aos Di re i-
tos Po lí ti cos e So ci a is;

Assi na lan do a exis tên cia de “cláu su la de mo-
crá ti ca”, no con tex to da Orga ni za ção dos Esta dos
Ame ri ca nos;

Enfa ti zan do que o res pe i to às di fe ren ças de opi -
nião e à li ber da de de or ga ni za ção e ex pres são é de
fun da men tal im por tân cia para a con vi vên cia pa cí fi ca
en tre for ças po lí ti cas em qual quer re gi me;

Con si de ran do que a pena de mor te é pro i bi da
pelo tex to da Car ta Mag na bra si le i ra, em vir tu de de
sua in com pa ti bi li da de úl ti ma com os di re i tos hu ma-
nos fun da men ta is e da sua inu ti li da de na pre ven ção
do cri me;

Obser van do que o fu zi la men to de três ci da dãos
cu ba nos e a pri são de 78 dis si den tes de ve rão au men-
tar so bre ma ne i ra a ten são po lí ti ca em todo o he mis fé-
rio, com con se qüên ci as ne ga ti vas para as re la ções
en tre Cuba e as de ma is na ções ame ri ca nas;

Pre o cu pa dos com o fato de que es ses cons ter-
na do res in ci den tes ocor rem jus ta men te no mo men to
em que as ins ti tu i ções mul ti la te ra is e o sis te ma de se -
gu ran ça co le ti va ins ti tu í do pela Car ta das Na ções

13180 Qu ar ta-fe i ra  28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL6     



Uni das es tão fra gi li za dos pelo pre do mí nio do uni la te-
ra lis mo bé li co como ins tru men to de afir ma ção de in -
te res ses es tra té gi cos no ce ná rio mun di al;

Cer tos de que tais in ci den tes, se não re sol vi dos
de for ma ade qua da, pro vo ca rão ine vi tá vel re gres são
na jus ta luta do povo de Cuba con tra o des ca bi do em -
bar go eco nô mi co e as ações ile ga is efe tu a das por
aque les que usam o com pre en sí vel de se jo de li ber-
da de e de mo cra cia da ci da da nia cu ba na para im por
uma agen da es té ril de con fron to e ten si o na men to;

Cons ta tan do que as enor mes e con de ná ve is
pres sões eco nô mi cas e po lí ti cas exer ci das so bre o
go ver no de Cuba, in clu si ve por meio de me ca nis mos
de ca rá ter ex tra ter ri to ri al, como a fa mi ge ra da Lei
Helms-Bur ton, não jus ti fi cam e mu i to me nos le gi ti-
mam o des res pe i to aos di re i tos hu ma nos e o cer ce a-
men to do di re i to à in for ma ção e à par ti ci pa ção;

Con si de ran do que as pri sões de dis si den tes e os
fu zi la men tos vêm oca si o nan do ve e men tes pro tes tos
em vá ri os pa í ses do mun do, par ti cu lar men te por par te
de or ga ni za ções de de fe sa dos di re i tos hu ma nos;

Con vic tos de que a re a li za ção de re for mas de -
mo crá ti cas em Cuba de for ma al gu ma re pre sen ta rá
ame a ça à sua in de pen dên cia e so be ra nia;

De se jo sos de es ta be le cer um diá lo go de alto ní -
vel en tre o Par la men to bra si le i ro e o go ver no cu ba no,
com o ob je ti vo de, sem in ter fe rir nos as sun tos in ter-
nos de Cuba, co o pe rar no apri mo ra men to das for mas
e con di ções do exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos;

Obje ti van do o apri mo ra men to do re gi me po lí ti co
cu ba no, que po de rá ser al can ça do de for ma mais efi -
ci en te por meio de um pro ces so de am pli a ção do diá -
lo go in ter na ci o nal, e mes mo por meio do apo io que
Cuba ve nha a re ce ber dos pa í ses com os qua is man -
tém boas re la ções di plo má ti cas; e

Ma ni fes tan do, a pre o cu pa ção ante o fu zi la men-
to de três ci da dãos cu ba nos que ten ta vam fu gir para
os EUA e a pri são de 78 dis si den tes da que le país,
bem como so li ci tan do ao go ver no cu ba no que con si-
de re a pos si bi li da de de anis tiá-los;

Pro po mos a cons ti tu i ção de uma Co mis são de
se na do res, que ve nha a vi si tar aque le país em data a
ser acor da da, como uma al ter na ti va mais con cre ta e
pro fí cua para co nhe cer mais de per to a re a li da de vi vi-
da pelo povo cu ba no e ex pres sar as pre o cu pa ções
aqui men ci o na das à Assem bléia Na ci o nal de Cuba e
ao Go ver no do Pre si den te Fi del Cas tro Ruz.

Ante o ex pos to, e sem pre ju í zo de vo ta ção da
ma té ria, em ter mos que nos per mi tam o seu ade qua-

do e de se ja do exa me, su ge re-se que a mo ção seja
apro va da nos ter mos cons tan tes des se pa re cer.

Sala das Co mis sões, 8 de maio de 2003. – Se na dor
Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção, com re fe rên cia aos Re -
que ri men tos nºs 122, 123, 124, 125 e 223, de 2003,
cu jos os pa re ce res aca bam de ser li dos, con clu in do
fa vo ra vel men te às ma té ri as, fi gu ra rão na Ordem do
Dia da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter -
mos do art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Encer-
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das
às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 247, de 2000,
de au to ria do Se na dor Jef fer son Pé res, que al te ra os
arts. 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;

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 23, de 2002 (nº
3.881/2000, na Casa de ori gem), que acres cen ta in ci-
sos ao art. 30 da Lei nº 8.906, de 4 de ju lho de 1994,
que dis põe so bre o Esta tu to da Advo ca cia e a Ordem
dos Advo ga dos do Bra sil; e 

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 3, de 2003 (nº
1.728/99, na Casa de ori gem), que de no mi na Ae ro-
por to de Par na í ba – Pre fe i to Dr. João Sil va Fi lho o ae -
ro por to lo ca li za do na ci da de de Par na í ba, Esta do do
Pi a uí.

Ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 23, de 2002, fo -
ram apre sen ta das duas emen das, que vão ao exa me
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

As de ma is ma té ri as, não ten do re ce bi do emen-
das, se rão in clu í das em Ordem do Dia opor tu na men te.

São as se guin tes as emen das re ce bi-
das:

EMENDA Nº 1–PLEN

Dê-se a se guin te re da ção ao inc. III do art. 30 da
Lei nº 8.906, de 4 de ju lho de 1994, a que se re fe re o
art. 1º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 23, de 2002:

Art. 1º ....................................................
Art. 30....................................................
III – côn ju ge, com pa nhe i ro, fi lho, pai ou 

mãe de mem bro do tri bu nal, jun to ao res-
pec ti vo ór gão ju di ciá rio. (NR)

Jus ti fi ca ção

Há nos me i os ju rí di cos, e até mes mo na so ci e-
da de em ge ral, uma re a ção emer gen te à ques tão éti -
ca de pa ren tes de ma gis tra dos, so bre tu do fi lhos,
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exer ce rem a ad vo ca cia pe ran te os tri bu na is em que
seus pais se jam mem bros.

O au tor do pro je to, no en tan to, a pre tex to fi xar as 
res tri ções com vis tas a co i bir es sas prá ti cas, foi lon ge
de ma is – no nos so en ten der –, pois pro põe me di das
de ca rá ter cons ti tu ci o nal du vi do so, es ten den do de-
ma si a da men te as res tri ções ao exer cí cio da ad vo ca-
cia, de for ma a abran ger mes mo os pa ren tes até o ter -
ce i ro grau, in clu si ve, em li nha reta, co la te ral ou afim.

Por es sas ra zões, tem a pre sen te emen da a fi -
na li da de de mi ti gar o ri gor ex ces si vo com que a ma té-
ria vem sen do tra ta da no pro je to, ade quan do-a a or -
dem cons ti tu ci o nal em vi gor.

Sala das Ses sões, 27 de maio de 2003. –
Edison Lo bão.

EMENDA Nº 2–PLEN

Dê-se a se guin te re da ção ao inc. III do art. 30 da
Lei nº 8.906, de 4 de ju lho de 1994, a que se re fe re o
art. 1º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 23, de 2002:

Art. 1º ....................................................

Art. 30. ..................................................
III – côn ju ge, com pa nhe i ro ou pa ren te,

em li nha reta, co la te ral ou afim, até o ter ce i-
ro grau, in clu si ve, de mem bro do tri bu nal ou
mem bro do Mi nis té rio Pú bli co, jun to ao res -
pec ti vo ór gão ju di ciá rio. (NR)

Jus ti fi ca ção

Argu men ta, o ilus tre au tor do Pro je to de Lei nº
23, de 2002, em sua jus ti fi ca ção, que se faz “ne ces sá-
rio aper fe i ço ar as re gras cons tan tes no Esta tu to da
Advo ca cia, cri an do-se a ve da ção da ad vo ca cia a pa -
ren tes pró xi mos dos mem bros dos tri bu na is.

 Assim sen do, não ha ve ria mo ti vo para que tais
ve da ções tam bém não se es ten des sem ao côn ju ge,
com pa nhe i ro ou pa ren te, em li nha reta, co la te ral ou
afim, até o ter ce i ro grau, in clu si ve, dos mem bros do
Mi nis té rio Pú bli co.

As ra zões são as mes mas que o le va ram a apre -
sen tar o pro je to de lei ob je to da pre sen te emen da, ou
seja, evi tar even tu a is in fluên ci as do ad vo ga do em re -
la ção ao mem bro do Mi nis té rio Pú bli co, em ra zão da -
que las es pe ci a is re la ções de pa ren tes co.

Por es sas ra zões, con ta mos com o apo io dos
ilus tres pa res para que seja acres cen ta do ao pro je to
a pre sen te emen da. aper fe i ço an do a ma té ria.

Sala das Ses sões, 27 de maio de 2003. – Se na-
dor, João Ba tis ta Mot ta.

EMENDA Nº 1 – PLEN

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia re ce beu o Ofí cio nº 13, de 2003-CN (Ofí cio
PGR nº 532/2003, na ori gem), que en ca mi nha ao
Con gres so Na ci o nal, Re la tó rio de Ges tão Fis cal do
Mi nis té rio Pú bli co da União, ela bo ra do em con for mi-
da de com os arts. 54 4 55 da Lei Com ple men tar nº
101, de 4 de maio de 2000, re la ti vo ao pri me i ro qua -
dri mes tre de 2003.

O ofí cio lido vai à Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia re ce beu do Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al o
Ofí cio nº S/14, de 2003 (nº 1/2003, na ori gem), de 8
do cor ren te, en ca mi nhan do do cu men to que con tém o
con jun to de ações a se rem im ple men ta das no de cor-
rer do ano 2003, no âm bi to da Pre vi dên cia So ci al.

O ex pe di en te vai à Co mis são de Assun tos So ci a is.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-

dên cia re ce beu a Men sa gem nº 50, de 2003-CN (nº
208/2003, na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal, nos ter mos do art. 9º da Lei Com ple men tar
nº 101, de 4 de maio de 2000, e de con for mi da de com
a in clu sa Expo si ção de Mo ti vos dos Se nho res Mi nis-
tros de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges -
tão e da Fa zen da, o re la tó rio con ten do os no vos li mi-
tes que ca be rão a esta Casa, os res pec ti vos pa râ me-
tros e me mó ria de cál cu lo das re ce i tas e des pe sas.

A Men sa gem lida vai à Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia re ce beu a Men sa gem nº 51, de 2003-CN (nº
212/2003, na ori gem), en ca mi nhan do ao Con gres so
Na ci o nal, nos ter mos do § 5º do art. 67 da Lei nº
10.524, de 25 de ju lho dse 2002, o Re la tó rio de Ava li-
a ção de Re ce i tas e Des pe sas, re fe ren te ao se gun do
bi mes tre de 2003.

A Men sa gem lida, jun ta da ao pro ces so da Men -
sa gem nº 23, de 2003-CN, vai à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Esgo-
tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do Re gi-
men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re cur so
no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, das se guin-
tes ma té ri as:

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 293, de
2002 (nº 1.383/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção de Ra di o-
di fu são Co mu ni tá ria de Bu ri ti Bra vo (Arca-BB) a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Bu ri ti Bra vo, Esta do do Ma ra nhão;
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– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 478, de
2002 (nº 1.562/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra Ami gos do Ce cap a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Pi ra ci ca ba, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 500, de
2002 (nº 1.686/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Cul tu ra, La zer e Entre te ni men to de Ser ra na a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ser ra na, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 542, de
2002 (nº 1.588/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Emis so-
ras Sul Bra si le i ras 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 Ho ri-
zon ti na, Esta do do Rio Gran de do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 545, de
2002 (nº 1.627/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio e
Te le vi são Ban de i ran tes do Rio de Ja ne i ro 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 do Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio de Ja -
ne i ro;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 585, de
2002 (nº 1.127/2001, 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 Base do Mu ni cí pio de Ca ri ús – ABC a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ca ri ús, Esta do do Ce a rá;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 586, de
2002 (nº 1.195/2001, 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 Pe. Cons tan ti no Zaj kows ki para o De sen vol vi-
men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Dom Fe li ci-
a no, Esta do do Rio Gran de do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 590, de
2002 (nº 1.350/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za o Cen tro de Incen ti vo,
Di vul ga ção e Apo io Co mu ni tá rio a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Arro io
Gran de, Esta do do Rio Gran de do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 598, de
2002 (nº 1.099/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da TV SBT
Ca nal 5 de Por to Ale gre S/A para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são) na ci da de
de Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 604, de
2002 (nº 1.516/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Mé -
dio Uru guai Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Ro de io Bo ni to, Esta do do Rio Gran de do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 608, de
2002 (nº 1.596/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à Fun da ção
Cul tu ral Artís ti ca Edu ca ci o nal de Fru tal para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Fru tal, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 612, de
2002 (nº 1.755/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Mo vi men to
Co mu ni tá rio e Rá dio “São Pe dro” FM (AMCRSP) a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ta qua ri tin ga, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 616, de
2002 (nº 1.834/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção de Di fu-
são Co mu ni tá ria Ouro Ver de a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ouro Ver de,
Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 618, de
2002 (nº 1.700/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Pró-De -
sen vol vi men to de Vera Cruz a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vera Cruz, Esta -
do do Rio Gran de do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 621, de
2002 (nº 1.723/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Ami gos da
Cul tu ra a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Pa raí, Esta do do Rio Gran de do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 625, de
2002 (nº 1.831/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à Fun da ção
Rá dio Edu ca ci o nal de Vo tu po ran ga para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Vo tu po ran ga, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 637, de
2002 (nº 770/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Be ne fi cen te 7 
de Ou tu bro a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Ita i ça ba, Esta do do Ce a rá;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 644, de
2002 (nº 1.733/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral e Edu ca ti va a exe cu tar
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ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Va -
zan te, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 649, de
2002 (nº 1.742/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Ta pi ren-
se de Assis tên cia So ci al – Atas a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ta pi ra, Esta do
de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 650, de
2002 (nº 1.743/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção de Ra di o-
di fu são Co mu ni tá ria Bem Aven tu ra do José de Anchi -
e ta a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ara ca ju, Esta do de Ser gi pe;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 676, de
2002 (nº 1.789/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção União
dos Ami gos de São João dos Pa tos a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São
João dos Pa tos, Esta do do Ma ra nhão;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 677, de
2002 (nº 1.790/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção de Mo ra-
do res do Bra vo a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ser ra Pre ta, Esta do da Ba hia;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 679, de
2002 (nº 1.795/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Ter ra de Ge tu li na a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ge tu li na, Esta do de
São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 680, de
2002 (nº 1.783/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Rá dio, Jor nal e Tele vi são Gra men se a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São 
Se bas tião da Gra ma, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 681, de
2002 (nº 1.796/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Mo vi-
men to Co mu ni tá rio Rá dio Nos sa Ter ra FM a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ana lân dia, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 686, de
2002 (nº 1.807/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção de Ra di o-
di fu são Co mu ni tá ria Cra vi nhos FM a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cra vi nhos,
Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 695, de
2002 (nº 1.826/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Rá dio
Co mu ni tá ria FM Uni dos do Her val a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Her val
D’Oeste, Esta do de San ta Ca ta ri na;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 698, de
2002 (nº 1.828/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção de De -
sen vol vi men to Edu ca ti vo Cul tu ral Ambi en tal de São
Ga bri el do Oes te a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de São Ga bri el do Oes te, Esta -
do de Mato Gros so do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 700, de
2002 (nº 1.846/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Bom Re ti ro da Espe ran ça a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Anga tu ba,
Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 702, de
2002 (nº 1.854/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Aral Mo re i ra Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria – Amac a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Aral Mo re i ra, Esta -
do de Mato Gros so do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 714, de
2002 (nº 1.872/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria para o De sen vol vi men to Cul tu ral Três Már ti res a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ja bo ti ca ba, Esta do do Rio Gran de do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 715, de
2002 (nº 1.874/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Ami gos de Indi a po rã a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Indi a po rã, Esta do
de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 716, de
2002 (nº 1.875/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Pró-Ci da da nia do Mu ni cí pio de Cho ro zi nho a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Cho ro zi nho, Esta do do Ce a rá;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 719, de
2002 (nº 1.881/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Ra di o di fu são Dom Othon Mot ta a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Cam pa nha, Esta do de Mi nas Ge ra is;
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– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 731, de
2002 (nº 1.948/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Fun da ção Cul tu ral e
Co mu ni tá ria Lu mi nen se – Func col a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Paço do Lu -
mi ar, Esta do do Ma ra nhão;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 732, de
2002 (nº 1.949/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Mo vi-
men to Co mu ni tá rio Rá dio Nova FM a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ba ca bal,
Esta do do Ma ra nhão;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 735, de
2002 (nº 1.964/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral
de Ra di o di fu são Pé ro la do Pla nal to a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Si dro lân-
dia, Esta do de Mato Gros so do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 750, de
2002 (nº 2.136/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Ra i nha da Paz a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Co ro nel Ma ce do, Esta -
do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 6, de 2003
(nº 2.127/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Se a ra – ACS a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Vár zea da Pal ma, Esta do de
Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 17, de
2003 (nº 2.066/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Rá dio
Co mu ni tá ria de Cam po Re don do/RN a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cam po
Re don do, Esta do do Rio Gran de do Nor te; e

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 58, de
2003 (nº 1.961/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Lapa, Acla, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Amé lia Ro dri gues, Esta do
da Ba hia.

Ten do sido apro va dos ter mi na ti va men te pela
Co mis são de Edu ca ção, as ma té ri as vão à pro mul ga-
ção.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos
De pu ta dos.

São as se guin tes as ma té ri as apro va-
das e en ca mi nha das a pro mul ga ção:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 293, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Bu ri-
ti Bra vo (ARCA-BB) a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Bu ri ti Bra vo, Esta do do Ma ra nhão.

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

ta ria nº 228, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Bu ri ti
Bra vo (ARCA-BB), a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Bu ri ti Bra vo, Esta do
do Ma ra nhão.

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

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Edi son Lo bão, Re -
la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 478, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu-
ra Ami gos do Ce cap a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pi-
ra ci ca ba, Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 41, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Ami gos do Ce cap, a exe cu tar pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Pi ra ci ca ba, Esta do de São
Pa u lo.

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

Sala da Co mis são, 6 de abril de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Mão San ta, Re la tor.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 500, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e Entre -
te ni men to de Ser ra na a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá rio na ci da de de
Ser ra na, Esta do de São Pa u lo.

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

ria nº 730, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e Entre te ni-
men to de Ser ra na, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, na ci da de de Ser ra na, Esta do de São Pa u lo.

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

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Mão San ta, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 542, DE 2002

Apro va o ato que re no va a con ces são
da Emissoras Sul Brasileiras 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 Ho ri zon ti na,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

cre to s/nº, de 13 de ju nho de 2001, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são
da Emis so ras Sul Bra si le i ras Ltda. para ex plo rar, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em onda mé dia na ci da de de Ho ri zon ti na, Esta -
do do Rio Gran de do Sul.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 545, DE 2002

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rádio e Televisão Bandeirantes
do Rio de Janeiro Ltda. para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda me -
dia na ci da de do Rio de Ja ne i ro, Esta do
do Rio de Ja ne i ro.

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

cre to s/nº, de 13 de ou tu bro de 2000, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con -

ces são da Rá dio e Te le vi são Ban de i ran tes do Rio de
Ja ne i ro Ltda. para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da-
de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de do Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 585, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Base do Mu ni cí pio
de Ca ri ús – ABC a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ca ríús, Esta do do Ce a rá.

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

da ria nº 503, de 23 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Base do Mu ni cí pio de Ca -
ri ús – ABC, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria, na ci da de de Ca ri ús, Esta do do Ce a rá.

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

Sala da Co mis são, 6 de abril de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Pa trí cia Sa bo ya Go -
mes, Re la tora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 586, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria Pe. Cons tan ti no Zaj kows-
ki Para o De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral
e Artís ti co a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Dom Fe li ci a-
no, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

ta ria nº 457, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pe. Cons tan ti no Zaj-
kows ki para o De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e
Artís ti co a exe cu tar pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Dom Fe li ci a no, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

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

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te. – Flá vio Arns, Re la tor.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO  Nº 590, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Cen tro
de Incen ti vo, Di vul ga ção e Apo io Co mu-
ni tá rio a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Arro io Gran de,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

da ria nº 214, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a
Cen tro de Incen ti vo, Di vul ga ção e Apo io Co mu ni tá rio,
a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Arro io Gran de, Esta do do Rio Gran de do
Sul.

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

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te. – Se na dor Flá vio Arns,
Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 598, DE 2002

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da TV SBT Ca nal 5 de Por to Ale gre
S/A para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens (te le vi são) na ci da de
de Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

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

cre to s/nº, de 28 de abril de 2000, que re no va por
quin ze anos, a par tir de 20 de agos to de 1996, a con -
ces são da TV SBT Ca nal 5 de Por to Ale gre S/A para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são) na ci da de
de Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 604, DE 2002

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Ra dio Mé dio Uru guai Ltda. para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ro de-
io Bo ni to, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

Por ta ria nº 275, de 16 de maio de 2001, que ou tor ga

per mis são à Rá dio Mé dio Uru guai Ltda. para ex plo-
rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la-
da na ci da de de Ro de io Bo ni to, Esta do do Rio Gran -
de do Sul.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 608, DE 2002

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção Cul tu ral Artís ti ca Edu -
ca ci o nal de Fru tal para exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de Fru tal, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

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

cre to s/nº, de 6 de se tem bro de 2001, que ou tor ga,
por quin ze anos, con ces são à Fun da ção Cul tu ral
Artís ti ca Edu ca ci o nal de Fru tal para exe cu tar, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
na ci da de de Fru tal, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 612, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio e Rá dio
“São Pe dro” Fm (Amcrsp,) a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ta qua ri tin ga, Esta do de São
Pa u lo.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 286, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio e Rá dio “São Pe -
dro” FM (AMCRSP), a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ta qua ri tin ga, Esta do
de São Pa u lo.

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

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Se na dor
Osmar Dias,  Pre si den te – Pa pa léo Paes, Re la tor.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 616, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Di fu são Co mu ni tá ria Ouro Ver de
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Ouro Ver de, Esta do
de São Pa u lo.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 85 de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria Ouro Ver de, a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Ouro Ver de, Esta do de São Pa u lo.

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

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Pa pa léo Paes, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 618, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Pró-De sen vol vi men to de Vera Cruz a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Vera Cruz, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

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

Por ta ria nº 381 de 11 de ju lho de 2001, que au to ri-
za a Asso ci a ção Pró-De sen vol vi men to de Vera
Cruz, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re-
i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria, na ci da de de Vera Cruz, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

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

Sala da Co mis são, 06 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te, Se na dor Ger son Ca-
ma ta, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 621, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Ami gos da Cul tu ra a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Pa raí, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

ta ria nº 229, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a

Asso ci a ção Ami gos da Cul tu ra a exe cu tar, pelo pra zo
de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Pa raí, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

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

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Flá vio Arns,
Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 625, DE 2002.

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fundação Rádio Educacional de
Votuporanga para exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Vo tu po ran ga, Esta do de São Pa u lo.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o
De cre to s/nº, de 27 de fe ve re i ro de 2002, que ou -
tor ga con ces são à Fun da ção Rá dio Edu ca ci o nal
de Vo tu po ran ga para exe cu tar, por quin ze anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu-
são de sons e ima gens, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, na ci da de de Vo tu po ran ga, Esta do de
São Pa u lo.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 637, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Be ne fi cen te 7 De Ou tu bro a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci-
da de de Ita i ça ba, Esta do do Ce a rá.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 162, de 12 de maio de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Be ne fi cen te 7 de Ou tu bro, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ita i-
ça ba, Esta do do Ce a rá.

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

Sala da Co mis são, 26 de abril de 2003.  – Se na dor
Osmar Dias, Pre si dente – Pa trí cia Sa bo ya Go mes, Re-
la tora.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 644, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Cul tu-
ral e Edu ca ti va a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Va-
zan te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 70, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral e
Edu ca ti va a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na ci da de de Va zan te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – José Ma ra nhão, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 649, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Ta pi ren se de Assis tên cia So ci al –
ATAS, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de Ta pi ra, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 319, de 25 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Ta pi ren se de Assis tên cia So ci al – ATAS,
a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de Ta pi ra, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Edu ar do Aze re do, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 650, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Bem
Aven tu ra do José de Anchi e ta a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria ci da-
de de Ara ca ju, Esta do de Ser gi pe.

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

ta ria nº 376, de 11 de ju lho de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Bem Aven -

tu ra do José de Anchi e ta a exe cu tar, pelo pra zo de dez 
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ara ca ju, Esta do de
Ser gi pe.

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

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Alme i da Lima, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 676, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção União dos Ami gos de São João dos 
Pa tos a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de São João dos
Pa tos, Esta do do Ma ra nhão.

O Con gres so Na co i nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 479, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção União dos Ami gos de São João dos Pa tos
a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci -
da de de São João dos Pa tos, Esta do do Ma ra nhão.

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

Sala da Co mis são, 6 de maio de de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te –Se na dor Edi son
Lo bão, Re la tor ad hoc.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 677, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Mo ra do res do Bra vo a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ser ra Pre ta, Esta do da Ba hia.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 482, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Mo ra do res do Bra vo a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ser ra
Pre ta, Esta do da Ba hia.

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

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na dor
Osmar Dias , Pre si den te – Se na dor Edi son Lo bão,
Re la tor.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 679, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Ter ra de Ge tu li na a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Ge tu li na, Esta do de
São Pa u lo.

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

ta ria nº 706, de 14 de no vem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ter ra de Ge tu li na a exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de Ge tu li na, Esta do de São Pa u lo.

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

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Arthur Vir gí lio
Neto, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 680, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria Rá dio, Jor nal e Te le vi são
Gra men se a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de São Se-
bas tião da Gra ma, Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 459, de de 22 de agos to de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Jor nal e Te le vi são
Gra men se, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria, na ci da de de São Se bas tião da Gra ma,
Esta do de São Pa u lo

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

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Alme i da Lima, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 681, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Nos -
sa Ter ra FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ana lân-
dia, Esta do de São Pa u lo.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 764, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za

a Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Nos sa
Ter ra FM, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na ci da de de de Ana lân dia, Esta do de São Pa u lo.

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

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na dor
Osmar Dias , Pre si den te – Arthur Vir gí lio Neto,
Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 686, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção De Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Cra vi-
nhos FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de Cra vi nhos,
Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 547, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Cra vi-
nhos FM, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria, na ci da de Cra vi nhos, Esta do de São Pa u lo.

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

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Arthur Vir gí lio Neto,
Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 695, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM Uni dos do
Her val a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Her val D‘Oeste,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 718, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM Uni dos do Her val
a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci -
da de de Her val D’Oeste, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na dor
Osmar Dias , Pre si den te – Se na do ra Ide li Sal vat ti,
Re la to ra.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 698, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de De sen vol vi men to Edu ca ti vo Cul -
tu ral Ambi en tal de São Ga bri el do Oes te
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de São Ga bri el do
Oes te, Esta do de Mato Gros so do Sul.

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

ta ria nº 605, de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Edu ca ti vo Cul tu ral
Ambi en tal de São Ga bri el do Oes te a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de São
Ga bri el do Oes te, Esta do de Mato Gros so do Sul.

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

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca,
Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 700, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Bom Re ti ro da Espe-
ran ça a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Anga tu ba,
Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 317, de 25 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bom Re ti ro da Espe ran ça a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Anga tu ba, Esta do de São Pa u lo.

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

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Alme i da Lima,
Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 702, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Aral Mo -
re i ra Asso ci a ção Co mu ni tá ria (AMAC) a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Aral Mo re i ra, Esta do
de Mato Gros so do Sul.

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

ta ria nº 288, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Aral Mo re i ra Asso ci a ção Co mu ni tá ria -AMAC, a exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da-
de de Aral Mo re i ra, Esta do de Mato Gros so do Sul.

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

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca,
Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 714, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to
Cul tu ral Três Már ti res, a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ja bo ti ca ba, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

ta ria nº 19, de 8 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to
Cul tu ral Três Már ti res, a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ja bo ti ca ba, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

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

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na dor
Osma ras Dias, Pre si den te – Pa pa léo Paes, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 715, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Indi a po rã a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Indi a po rã, Esta do de
São Pa u lo.

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

ta ria nº 507, de 24 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Indi a po rã, a exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da-
de de Indi a po rã, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Alme i da Lima, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 716, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Pró-Ci da da nia do Mu-
ni cí pio de Cho ro zi nho a Exe cu tar Ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Cho ro zi nho, Esta do do Ce a rá.

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

Por ta ria nº 539, de 11 de se tem bro de 2001, que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Ci da da nia do
Mu ni cí pio de Cho ro zi nho a exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Cho ro zi nho,
Esta do do Ce a rá.

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

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. –Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te Pa trí cia Sa bo ya Go mes,
Re la to ra.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 719, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Dom
Othon Mot ta a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cam pa-
nha, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ria nº 678, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Dom Othon
Mot ta, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na ci da de de Cam pa nha, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. –Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Edu ar do
Aze re do, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 731, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Fun da-
ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Lu mi nen se –
Func col a exe cu tar ser vi ço de ra di od fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Paço do
Lu mi ar, Esta do do Ma ra nhão.

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

ria nº 305, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a Fun -
da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Lu mi nen se – Func col, a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu-
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de Paço do Lu mi ar, Esta do do Ma ra nhão.

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

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Edi son Lo bão, Re la tor ad
hoc.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 732, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Nova
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ba ca bal, Esta-
do do Ma ra nhão.

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

ta ria nº 296, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Nova FM,
a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Ba ca bal, Esta do do Ma ra nhão.

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

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Edi son Lo bão,
Re la tor, ad doc.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 735, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Mo vi men to Cul tu ral de Ra di o di fu são
Pé ro la do Pla nal to a exe cu tar ser vi ço de
ra di od fu são co mu ni tá ria na ci da de de Aral
Mo re i ra, Esta do de Mato Gros so do Sul.

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

ria nº 298, e 16 de maio de 2001, que au to ri za a Asso ci-
a ção Cul tu ral de Ra di o di fu são Pé ro la do Pla nal to, a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to (de ex clu-
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de Si dro lân dia, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca, Re la tor

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 750, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Ra i nha da Paz a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Co ro nel Ma ce do, Esta do de
São Pa u lo.

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

ta ria nº 81, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ra i nha da Paz, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Co -
ro nel Ma ce do, Esta do de São Pa u lo.

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

Sala da Co mis são, 6 de  maio de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 6  DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni ta ria Se a ra – ACS a exe cu tar
ser vi ço de ra di od fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Vár zea da Pal ma, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

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

ta ria nº 79, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Se a ra – ACS., a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de
Vár zea da Pal ma, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, de de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Edu ar do Aze re do Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 17, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
çâo Rá dio Co mu ni tá ria de Cam po Re don-
do a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Cam po Re don do,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por ta-
ria nº 787, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Cam po Re don do a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu-
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de Cam po Re don do, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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

 Sala da Co mis são, de de 2003. – Se na dor
Osmar Dias , Pre si den te,Se na dor Ga bri bal di Alves
Fi lho , Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 58, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria Lapa, ACLA a exe cu tar ser -
vi ço de ra díod fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Amé lia Ro dri gues, Esta do da Ba hia.

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

ta ria nº 18, de 8 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Associação Comunitária Lapa. ACLA, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de
Amé lia Ro dri gues, Esta do da Ba hia.

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

Sala da Co mis são, de abril de 2003. – Se na dor
Osmar Dias , Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Há ora -
do res ins cri tos.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Tem V.
Exª a pa la vra, pela or dem.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pela or -
dem.) – Sr.Pre si den te, peço a V. Exª que me ins cre va
para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem. (Pa u sa.)

Gos ta ria de me ins cre ver para uma co mu ni ca-
ção ina diá vel.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, tam bém gos ta ria de me ins cre ver para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Na pror -
ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs te rão as se-
gu ra do o uso da pa la vra por 5 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.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Por per -
mu ta com o Se na dor De mós te nes Tor res, con ce do a
pa la vra ao no bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

V. Exª dis põe de 20 mi nu tos para o seu pro nun-
ci a men to.

O SR. MOZARILDO CAVANCANTI (PPS – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ava li a-
ção do sis te ma edu ca ci o nal bra si le i ro deve se guir o
pa drão de ava li a ção de qual quer ou tro sis te ma. Para
ava li ar um sis te ma, de ve mos com pa rar os ob je ti vos
que nor te a ram a mon ta gem da que la es tru tu ra com os 
re sul ta dos re a is ob ti dos com seu fun ci o na men to.

Os ob je ti vos do sis te ma edu ca ci o nal bra si le i ro,
ge ra is e es pe cí fi cos, po dem ser iden ti fi ca dos por
meio da le i tu ra dos ar ti gos re le van tes da Cons ti tu i ção
e da cha ma da Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção
– LDB, de nº 9.394, de 1996.

Na Cons ti tu i ção são re le van tes, para esse fim, o 
art. 1º, que es ta be le ce os fun da men tos da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil, e o art. 3º, que de fi ne os ob je ti-
vos des ta Re pú bli ca. A edu ca ção bra si le i ra deve dar
ex pres são a es ses prin cí pi os, per mi tin do a cons tru-
ção de uma so ci e da de li vre, jus ta e so li dá ria, que re -
du za as de si gual da des, que eli mi ne os pre con ce i tos,
que ga ran ta a plu ra li da de, me lhor ma ne i ra de ga ran tir
a con ti nu i da de da de mo cra cia.

O art. 205 nos lem bra, ain da, que a edu ca ção é
um di re i to de to dos e um de ver do Esta do e da fa mí lia,
de ven do ser pro mo vi da e in cen ti va da com a co la bo ra-
ção da so ci e da de e ten do como ob je ti vo o ple no de -
sen vol vi men to da pes soa, seu pre pa ro para o exer cí-
cio da ci da da nia e a sua qua li fi ca ção para o tra ba lho.

Por fim, o art. 214, de ma ne i ra di dá ti ca, tra ta do
pla ne ja men to e da ope ra ci o na li za ção do sis te ma de
en si no. Ele pro põe o es ta be le ci men to do Pla no Na ci-
o nal de Edu ca ção, plu ri a nu al, que deve vi sar à ar ti cu-
la ção e ao de sen vol vi men to do en si no em seus di ver-
sos ní ve is e à in te gra ção das ações do Po der Pú bli co.
Tudo isso con du zi ria à er ra di ca ção do anal fa be tis mo,
à uni ver sa li za ção do aten di men to es co lar, à me lho ria
da qua li da de do en si no, à for ma ção para o tra ba lho e
à pro mo ção hu ma nís ti ca, ci en tí fi ca e tec no ló gi ca do
País.

No ta mos que a Cons ti tu i ção, na sua sa be do ria,
es ta be le ceu um con jun to de ob je ti vos am plos, am bi-
ci o sos até. Ca be ria à Lei nº 9.294/96, a LDB, a ta re fa
de ma te ri a li zar es ses ob je ti vos ma i o res em uma es -
tru tu ra de en si no, uma de fi ni ção mais acu ra da de eta -
pas e ní ve is, da se qüen ci a ção, do in ter-re la ci o na-

men to en tre as par tes e dos ob je ti vos ope ra ci o na is
me no res de cada eta pa ou de cada ní vel.

Infe liz men te, vá ri os in di ca do res de re sul ta dos
da nos sa edu ca ção re ve lam que não es tão sen do
atin gi dos os ob je ti vos es pe cí fi cos, o que aca ba por
com pro me ter aque les ob je ti vos ma i o res.

Se gun do o IBGE, o Bra sil tem con se gui do der -
ru bar a taxa de anal fa be tis mo de 25,4%, cor res pon-
den te ao ano de 1980, para 13,3%, re gis tra dos em
1999. Entre tan to, a ques tão da qua li da de e da con ti-
nu i da de des sa al fa be ti za ção ain da não está equa ci o-
na da. Se não hou ver opor tu ni da de de pra ti car o
apren di do, o fe nô me no da re gres são do apren di za do
aca ba por des tru ir boa par te do es for ço, re du zin do os
alu nos a uma si tu a ção de anal fa be tis mo fun ci o nal
que pou co ul tra pas sa o “es cre ver o pró prio nome”.

Além dis so, a con cen tra ção de anal fa be tos tem
re ve la do uma ten dên cia à re gi o na li za ção. Se gun do
os da dos do INEP re fe ren tes a 2000, to dos os Esta -
dos do Nor des te e os três ma i o res Esta dos do Nor te
têm ín di ces de anal fa be tis mo su pe ri o res à mé dia na -
ci o nal, na fa i xa de 15 anos ou mais. Como atin gir ci -
da da nia ple na com ín di ces des se tipo? Como cum prir
o ide al de dig ni da de hu ma na, er ra di ca ção da po bre za
ou re du ção das de si gual da des, quan do exis tem Esta -
dos em que qua se um ter ço da po pu la ção está afas ta-
do do be ne fí cio que his to ri ca men te de fi niu a pró pria
ci vi li za ção: a in ven ção da es cri ta?

Ou tro pro ble ma apon ta do pe las es ta tís ti cas diz
res pe i to à qua li fi ca ção do pro fes sor. O pro ble ma é
mais sé rio na Edu ca ção Infan til, na qual ape nas
22,3% dos pro fes so res têm ní vel su pe ri or. Ora, Sr.
Pre si den te, jus ta men te na edu ca ção in fan til, onde co -
me ça o ca mi nhar da edu ca ção, ape nas 22,3% dos
pro fes so res têm ní vel su pe ri or, se gun do da dos do
INEP. No Ensi no Fun da men tal, a mé dia na ci o nal é
pou co mais de 50%, al can çan do qua se 90% no Ensi -
no Mé dio.

Mes mo no Ensi no Mé dio as co i sas não an dam
mu i to bem. A im pren sa mos trou re cen te men te pes-
qui sas que aler tam para um co lap so re la ti va men te
pró xi mo, des se e dos ou tros ní ve is, pela fal ta de pro -
fes so res, de sin te res sa dos que es tão di an te das más
con di ções de tra ba lho, ba i xos sa lá ri os e des va lo ri za-
ção da pro fis são, que são re a li da de por qua se todo o
País. Não está ha ven do re po si ção da for ça de tra ba-
lho, o que pode in vi a bi li zar todo o es for ço que o País
está fa zen do para ala van car a edu ca ção.

Ou tro pro ble ma é que o pro fes sor, mes mo atin -
gin do ní vel su pe ri or, não cos tu ma ter mu i tas opor tu ni-
da des de re ci cla gem de edu ca ção con ti nu a da. Como
efe i to, nem sem pre o ní vel su pe ri or do do cen te se tra -
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duz em re sul ta dos edu ca ci o na is me lho res ou sus ten-
tá ve is em lon go pra zo.

A edu ca ção su pe ri or tam bém está com pro me ti-
da por dis tor ções se ri ís si mas. As opor tu ni da des ofe -
re ci das pela rede pú bli ca são dis pu ta das num re gi me
de con cor rên cia que é mais de cin co ve zes a dis pu ta
exis ten te na rede pri va da. E essa rede pú bli ca, mes -
mo ex tre ma men te pro cu ra da, tem di mi nu í do sua par-
ti ci pa ção no ofe re ci men to to tal de va gas, dos 41% de
1992 para os 35%, ape nas, de 1999, ain da se gun do o 
Inep.

Aqui, Sr. Pre si den te, é bom fri sar a ên fa se que o
Pre si den te Lula e o Mi nis tro Cris to vam Bu ar que de -
ram à ocu pa ção das va gas nas uni ver si da des fe de ra-
is, que deve ser a má xi ma pos sí vel – as di tas va gas
oci o sas. Mas eu me per gun to: será que exis tem re al-
men te va gas oci o sas ou exis tem pou cos pro fes so res,
o que im pos si bi li ta ofe re cer va gas nos cur sos? Há vá -
ri os ca sos de uni ver si da des em que cur sos que po de-
ri am ser con clu í dos em qua tro anos são con clu í dos
em seis, às ve zes até mais, de vi do à fal ta de ofer ta de
dis ci pli nas, re sul tan te da fal ta de pro fes so res.

E to dos sa be mos que os alu nos que al can çam
va gas nas uni ver si da des pú bli cas são ori gi ná ri os, em
sua am pla ma i o ria, da rede pri va da de en si no mé dio,
que, aliás, en co lheu sua par ti ci pa ção na ofer ta de va -
gas de 21%, em 1994, para 14%, em 2000.

Aqui, Sr. Pre si den te, há ou tra gra ve dis tor ção. O
tra ba lha dor, aque le que pre ci sa tra ba lhar para po der
es tu dar, isto é, a ca ma da mais po bre da po pu la ção,
ge ral men te só tem aces so ao en si no mé dio pú bli co,
por tan to, de pior qua li da de, não ten do con di ções de
com pe tir no ves ti bu lar com aque le que tem me lhor
po der aqui si ti vo, ou seja, o alu no pro fis si o nal, que fre -
qüen ta a es co la pri va da de se gun do grau. 

Com isso, há nas uni ver si da des pú bli cas fe de ra-
is, prin ci pal men te, e mes mo nas es ta du a is e mu ni ci-
pa is, a pre sen ça ma jo ri tá ria da que les que ti ve ram
me lhor opor tu ni da de de se pre pa rar, seja no en si no
mé dio com ple to numa es co la par ti cu lar ou fre qüen-
tan do bons cur si nhos pre pa ra tó ri os.

Então, essa dis tor ção pre ci sa ser ur gen te men te
cor ri gi da. Sei que mu i tas me di das já es tão sen do to -
ma das, vi san do a cor ri gi-la, mas es pe ro que ela não
seja cor ri gi da so men te por meio do es ta be le ci men to
de co tas – co tas para quem es tu dou no en si no pú bli-
co; co tas para quem tem esta ou aque la ori gem –,
mas, sim, pela me lho ria da qua li da de do en si no pú bli-
co de se gun do grau, para que cada um pos sa dis pu-
tar em igual da de de con di ções re al men te o aces so à
uni ver si da de.

Se gun do a Unes co, nota-se um au men to do
com pro me ti men to de re cur sos pú bli cos com edu ca-
ção en tre 1999 e 2001, mas, em re la ção ao PIB, hou -
ve um re la ti vo en co lhi men to. Isto é, em nú me ros ab -
so lu tos, o in ves ti men to em edu ca ção au men tou, mas
se o com pa rar mos com o PIB nes se mes mo pe río do,
o in ves ti men to en co lheu. De cada R$100,00 gas tos
com edu ca ção em nos so País, pou co mais de
R$66,00 vão para a pré-es co la e o en si no fun da men-
tal; em tor no de R$12,00 vão para o en si no mé dio e
os res tan tes 21% ou 22% vão para o en si no su pe ri or.

Isso sig ni fi ca que o se tor pú bli co tem gas ta do
com edu ca ção su pe ri or, na qual ofe re ce pro por ci o nal-
men te me nos va gas, qua se o do bro do que gas ta com 
o en si no mé dio, no qual ofe re ce a ma i or par ce la das
va gas. Ve jam como há uma dis tor ção im por tan te a
ser cor ri gi da. Não es ta mos di zen do que não seja im -
por tan te gas tar o que se gas ta com o en si no su pe ri or.
Mas o que se está di zen do aqui é que, na prá ti ca, o
que se gas ta com o en si no su pe ri or não tem pro por ci-
o na li da de com o que se gas ta, por exem plo, no se-
gun do grau ou no en si no mé dio. Gas ta, lem bra mos,
com os ori un dos da rede pri va da de en si no mé dio,
que cer ta men te pre ci sam me nos de fi nan ci a men to do 
que aque les que vêm da rede pú bli ca. Isto é, gas ta-se
na uni ver si da de com pes so as ori un das da rede pri va-
da de en si no mais do que se gas ta com aque les alu -
nos do ní vel mé dio, que, por tan to, vi e ram des de o iní -
cio, na es co la pú bli ca. Pa re ce-nos que está sen do
des cum pri do o ob je ti vo cons ti tu ci o nal de di mi nu ir as
de si gual da des.

Mes mo o es for ço de uni ver sa li za ção do en si no
está cla ra men te mi na do pela ba i xa qua li da de do que
está sen do ofe re ci do nas es co las pú bli cas. As ava li a-
ções re a li za das pelo Inep nos en si nos fun da men tal e
mé dio ex põem mas sas de es tu dan tes in ca pa zes de
re a li zar ta re fas bá si cas cor res pon den tes às sé ri es
que es tão com ple tan do, es pe ci al men te no do mí nio
da lín gua e do ra ci o cí nio ma te má ti co.

Sr. Pre si den te, en con trar os ca mi nhos para a
edu ca ção exi ge uma abor da gem com ple xa, em que
são pos sí ve is vá ri as óti cas, que de vem ser con tra pos-
tas e com pa ti bi li za das. O Pro fes sor Almir Fer re i ra de
Sou za, da USP, nos aju da a com pre en der o que está
em jogo. 

Se gun do ele, edu car deve ser uma pri o ri da de
so ci al, en vol ven do fa mí lia e so ci e da de no pro ces so,
cada qual com a sua par ce la de res pon sa bi li da de.

Entre tan to, a óti ca da pri o ri da de so ci al en vol ve a 
ques tão do cus to de cons tru ir, apa re lhar e man ter es -
co las, de sen vol ver pro fis si o na is e téc ni cas de en si no,
re mu ne rar pro fes so res e sus ten tar a bu ro cra cia. Num
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país onde a fome ain da é re a li da de para par te sig ni fi-
ca ti va da po pu la ção, al guns dos gas tos po dem pa re-
cer ab sur dos ou até mes mo in jus tos. A óti ca eco nô mi-
co-fi nan ce i ra, por tan to, deve ser ajus ta da com a óti ca
da pri o ri da de so ci al.

Por isso, Sr. Pre si den te, abro um pa rên te se para 
me re fe rir à pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que
deve ser vo ta da hoje, em se gun do tur no, que des ti na
0,5% do que fica com a União, re fe ren te à ar re ca da-
ção do Impos to de Ren da e do Impos to so bre Pro du-
tos Indus tri a li za dos, para in ves ti men to nas uni ver si-
da des da Ama zô nia Le gal. Lá es tão as ins ti tu i ções fe -
de ra is de en si no su pe ri or pú bli cas mais no vas, a ma i-
o ria de las com 15 anos de exis tên cia, por tan to mais
de sa pa re lha das, as me nos equi pa das, as que têm
me nor nú me ro de pro fes so res em re la ção ao nú me ro
de alu nos. Por tan to, do pon to de vis ta na ci o nal, se ria
in ves tir, exa ta men te, de uma ma ne i ra for te, no pon to
em que se es ta ria com ba ten do a de si gual da de, não
só re gi o nal, mas tam bém so ci al, para mi lhões de bra -
si le i ros que ha bi tam 60% do nos so ter ri tó rio, que é a
Ama zô nia Le gal.

Por ou tro lado, não se pode des pre zar o ele-
men to hu ma no en vol vi do no pro ces so edu ca ci o nal,
que po de ría mos sim pli fi car re co nhe cen do a exis tên-
cia de uma óti ca es pe cí fi ca do cor po do cen te. Entra,
aqui, o re co nhe ci men to da ne ces si da de de mais e
me lho res pro fes so res, que de vem ser for ma dos,
cons tan te men te atu a li za dos e va lo ri za dos em suas
ati vi da des. O pro fis si o nal de en si no aca ba por se de -
fron tar com o cus to de in ves tir em sua au to for ma ção,
além de ava li ar cons tan te men te a re la ção cus to-be-
ne fí cio de con ti nu ar a ser pro fes sor, o que nem sem -
pre é tra du zi do em re mu ne ra ção.

Aliás, abro ou tro pa rên te se, para ilus trar: te nho
ami gos que são pro fes so res au xi li a res de uni ver si da-
de, de ní vel 4 – por tan to, com es pe ci a li za ção –, e que
são ju í zes. Eles ga nham cer ca de R$7 mil como ju í-
zes e R$800,00 para le ci o nar no cur so de Di re i to. Na
ver da de, eles es tão pa gan do para dar aula, pelo pra -
zer, pela von ta de de se rem pro fes so res. E se não fos -
se por isso, te ría mos, como já te mos em mu i tas uni -
ver si da des, não só a fi gu ra do pro fes sor subs ti tu to, às 
ve zes sem qua li fi ca ção, mas até a do pro fes sor vo lun-
tá rio, aque le que dá au las na uni ver si da de sem re mu-
ne ra ção. Ora, não é pre ci so di zer que a ma i o ria de les
tam bém não pos sui qua li fi ca ção.

Srªs e Srs. Se na do res, por úl ti mo, re to man do a
bus ca dos prin cí pi os cons ti tu ci o na is, há de se acres -
cen tar a óti ca da so be ra nia na ci o nal e da dig ni da de
hu ma na.

So men te por meio da Edu ca ção, atin ge-se um
ver da de i ro sen ti do de li ber da de. A Edu ca ção em nos so
País deve pri mar, pois, por dar opor tu ni da de a to dos,
ga ran tin do em pre ga bi li da de, con di ções de com pe ti ti vi-
da de e a re cu pe ra ção da auto-es ti ma do nos so povo.

Mais do que a so bre vi vên cia da Na ção, a Edu -
ca ção traz a di men são de de sen vol vi men to sus ten ta-
do, in dis pen sá vel a qual quer país que pre ten da fa zer
par te do ce ná rio in ter na ci o nal em pé de igual da de
com as po tên ci as mun di a is. Des sas, de ve mos re ter
fun da men tal men te o bom exem plo de pri o ri zar a ação 
pe da gó gi ca, ja ma is de sis tin do de bus car um pon to de 
equi lí brio que har mo ni ze in te res ses in di vi du a is e co -
le ti vos, Esta do e so ci e da de, cus tos e be ne fí ci os para
o con jun to da po pu la ção na ci o nal.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, o Sr. Ro meu Tuma 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. Edu ar do Si que i ra Cam pos 2º
Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – so bre a mesa, ex pe di en te que será lido pelo Sr. 
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

Bra sí lia, 30 de abril de 2003 

Se nhor Se na dor,

A em ba i xa da do Re i no Uni do da Grã-Bre ta nha e 
Irlan da do Nor te apre sen ta seus cum pri men tos ao
Se na do Fe de ral da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e
tem a hon ra de acu sar o re ce bi men to de sua cor res-
pon dên cia da ta da em de zes se is de abril do cor ren te,
a qual con ti nha o Re que ri men to nº 210 de 2003, apre -
sen ta do pela Co mis são de Edu ca ção des sa Casa, re -
fe ren te à mor te de jor na lis tas no Ira que.

A Emba i xa da do Re i no Uni do apro ve i ta a opor -
tu ni da de para apre sen tar ao Se na do Fe de ral seus
pro tes tos de ele va da es ti ma e con si de ra ção.

Emba i xa da do Re i no Uni do da Grã-Bre ta nha e
Irlan da do Nor te, Bra sí lia

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O ex pe di en te vai a pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:
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Of. 191/2003-GLGOV

Bra sí lia, 27 de maio de 2003

Exmº Sr. 
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Na qua li da de de re la tor-re vi sor do Pro je to de Lei 

de Con ver são nº 11, de 2003 (PLV nº 11/2003), re la ti-
vo ao PLV nº 11, ori gi ná rio e à Me di da Pro vi só ria nº
107, de 2003, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia e ao Ple -
ná rio que, por ra zões pu ra men te de téc ni ca le gis la ti-
va, tor nou-se ne ces sá rio pro ce der a pe que na al te ra-
ção no co man do da Emen da nº 12 (cor res pon den te
às Emen das nºs 95 e 97 – re la tor-re vi sor), cons tan te
do Pa re cer nº 490, de 2003, que tra ta da re da ção fi nal
das Emen das do Se na do.

Ocor re que, em meu Pa re cer, apre sen ta do a
este Ple ná rio no dia 21 do cor ren te, ha via pro pos to a
Emen da nº 14, su pri min do do art. 25 do PLV dis po si ti-
vo (art. 5º, IV, da Lei nº 10.637, de 2002) que tra ta va
de não- in ci dên cia do PIS/Pa sep so bre in su mos pro -
du zi dos e em pre ga dos na in dus tri a li za ção de pro du-
tos na Zona Fran ca de Ma na us.

Entre tan to, du ran te o pro ces so de de li be ra ção,
fui con ven ci do pe los dig nos Se na do res in te gran tes
da ban ca da ama zo nen se e, com mu i ta sa tis fa ção,
aco lhi emen da fir ma da por seus in te gran tes no sen ti-
do de res ta be le cer o dis po si ti vo, com nova re da ção
que pas sa va a dar isen ção (em subs ti tu i ção à não-in -
ci dên cia, como ori gi nal men te cons ta va) não ape nas
em re la ção ao PIS/Pa sep, mas tam bém da Co fins.

Para hon ra mi nha, o Ple ná rio apro vou essa
emen da sem qual quer res tri ção.

No Pa re cer nº 490, de 2003, de Re da ção Fi nal
das Emen das, já sub me ti do e apro va do por este Ple -
ná rio, cons ta a ma té ria como nova re da ção do tex to
ori gi nal do in ci so IV do art. 5º da Lei nº 10.637, de
2002, o que em boa hora a equi pe téc ni ca da Se cre ta-
ria-Ge ral da Mesa de tec tou como equí vo co de téc ni-
ca le gis la ti va.

Com efe i to, o art. 5º da Lei nº 10.637, de 2002,
tra ta de não-in ci dên cia do PIS/Pa sep, en quan to que o 
tex to apro va do por este Ple ná rio, aco lhen do a Emen -
da da dig na ban ca da ama zo nen se, pas sou a tra tar de 
isen ção do PIS/Pa sep e tam bém da Co fins.

Por esta ra zão, co mu ni co que, sem qual quer al -
te ra ção de tex to e mu i to me nos de con te ú do e ape nas
para se ob ser var a me lhor téc ni ca le gis la ti va, a ma té-
ria apro va da pas sou a cons tar de dis po si ti vo au tô no-
mo do PLV nº 11/2003, como art. 25-A.

Assim, a Emen da nº 12 (cor res pon de às Emen -
das nºs 95 e 97 – re la tor-re vi sor) pas sou a ter a se -
guin te re da ção:

Su pri ma-se do art. 25, ca put, do Pro-
je to de Lei de Con ver são, a men ção ao art.
5º da Lei nº 10.637, de 30 de de zem bro de
22002, bem como a nova re da ção dada ao
men ci o na do dis po si ti vo, e in clua o se guin te
art. 25-A ao Pro je to de Lei de Con ver são:

“Art. 25-A. Fi cam isen tas da con tri bu i-
ção para o PIS/Pa sep e da Co fins as re ce i-
tas de cor ren tes da co mer ci a li za ção de ma-
té ri as-pri mas, pro du tos in ter me diá ri os e ma -
te ri a is de em ba la gem, pro du zi dos na Zona
Fran ca de Ma na us para em pre go em pro-
ces so de in dus tri a li za ção por es ta be le ci-
men tos in dus tri a is ali ins ta la dos e con so an-
te pro je tos apro va dos pelo Con se lho de
Admi nis tra ção da Su pe rin ten dên cia da Zona 
Fran ca de Ma na us – Su fra ma.”

Nes tas con di ções, Se nhor Pre si den te, so li ci to a
V. Exª que, nos ter mos do art. 325, in ci so III, da nos -
sa Lei Inter na, se jam re me ti dos no vos au tó gra fos à
Câ ma ra dos De pu ta dos. – Se na dor Alo i zio Mer ca-
dan te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Com re fe rên cia ao ex pe di en te que aca ba de
ser lido, uma vez que não há en vol vi men to de mé ri to
da ma té ria, a Pre si dên cia, nos ter mos do art. 325, III,
do Re gi men to Inter no, de ter mi na a re pu bli ca ção do
Pa re cer nº 490 e re me te rá os no vos au tó gra fos à Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

É o se guin te o pa re cer:

PARECER Nº 490, DE 2003
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal das Emen das do Se na-
do ao Pro je to de Lei de Con ver são nº 11, de
2003 (Me di da Pro vi só ria nº 107, de 2003).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
das Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei de Con-
ver são nº 11, de 2003 (Me di da Pro vi só ria nº 107, de
2003), que al te ra a le gis la ção tri bu tá ria, dis põe so bre
par ce la men to de dé bi tos jun to à Se cre ta ria da Re ce i-
ta Fe de ral, à Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o-
nal e ao Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al e dá ou -
tras pro vi den ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são,  de 2003. – Ro-
meu Tuma, Re la tor – Pa u lo Paim – Ge ral do Mes qui-
ta Ju ni or – Serys Slhes sa en ko – Sér gio Lan zi a si.
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ANEXO AO PARECER Nº 490, DE 2003

Re da ção fi nal das Emen das do Se na-
do ao Pro je to de Lei de Con ver são nº 11, de
2003 (Me di da Pro vi só ria nº 107, de 2003).

Alte ra a le gis la ção tri bu tá ria, dis põe
so bre par ce la men to de dé bi tos jun to à
Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, à Pro cu ra-
do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal e ao
Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al e dá
ou tras pro vi dên ci as.

EMENDA Nº 1
(Cor res pon de à Emen da nº 82 – Re la tor-re vi sor)

Subs ti tua-se, nos arts. 1º, 5º e 7º do Pro je to de
Lei de Con ver são, a ex pres são “31 de de zem bro de
2002”, pela ex pres são “28 de fe ve re i ro de 2003”.

EMENDA Nº 2
(Cor res pon de à Emen da nº 83 – Re la tor-re vi sor)

Dê-se ao in ci so I do § 3º do art. 1º do Pro je to de
Lei de Con ver são a se guin te re da ção:

“Art.1º ...................................................
.............................................................

§ 3º .......................................................
“I – um in te i ro e cin co dé ci mos por

cen to da re ce i ta bru ta au fe ri da, pela pes soa
ju rí di ca, no mês ime di a ta men te an te ri or ao
do ven ci men to da par ce la, ex ce to em re la-
ção às op tan tes pelo Sis te ma Sim pli fi ca do
de Pa ga men to de Impos tos e Con tri bu i ções
das Mi cro em pre sas e das Empre sas de Pe -
que no Por te – SIMPLES, ins ti tu í do pela Lei
nº 9.317, de 5 de de zem bro de 1996, e às
mi cro em pre sas e em pre sas de pe que no
por te en qua dra das no dis pos to no art. 2º da
Lei nº 9.841, de 5 de ou tu bro de 1999, ob -
ser va do o dis pos to no art. 8º des ta lei, sal vo
na hi pó te se do in ci so II des te pa rá gra fo, o
pra zo mí ni mo de 120 (cen to e vin te) me ses;

.............................................................”

EMENDA Nº 3
(Cor res pon de à Emen da nº 94 – Re la tor-re vi sor)

Dê-se ao § 4º do art. 1º do Pro je to de Lei de
Con ver são a se guin te re da ção:

“Art.1º ....................................................
..............................................................
§ 4º Re la ti va men te às pes so as ju rí di-

cas op tan tes pelo SIMPLES e às mi cro em-
pre sas e em pre sas de pe que no por te, en-

qua dra das no dis pos to no art. 2º da Lei nº
9.841, de 1999, o va lor da par ce la mí ni ma
men sal cor res pon de rá a um cen to e oi ten ta
avos do to tal do dé bi to ou a três dé ci mos
por cen to da re ce i ta bru ta au fe ri da no mês
ime di a ta men te an te ri or ao do ven ci men to da 
par ce la, o que for me nor, não po den do ser
in fe ri or a:

............................................................”

EMENDA Nº 4
(Cor res pon de à Emen da nº 90 – Re la tor-re vi sor)

Acres cen te-se o se guin te pa rá gra fo úni co ao
art. 4º do Pro je to de Lei de Con ver são:

“Art. 4º ...................................................
Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se do in ci so

II, o va lor da ver ba de su cum bên cia será de
um por cen to do va lor do dé bi to con so li da do
de cor ren te da de sis tên cia da res pec ti va
ação ju di ci al.”

EMENDA Nº 5
(Cor res pon de à Emen da nº 91 – Re la tor-re vi sor)

Subs ti tua-se no tex to do art. 5º do Pro je to de Lei
de Con ver são a ex pres são “po de rão ser” pela pa la vra
“se rão”.

EMENDA Nº 6
(Cor res pon de à Emen da nº 84 – Re la tor-re vi sor)

Dê-se ao art. 9º, ca put e seu § 2º, do Pro je to de
Lei de Con ver são a se guin te re da ção:

“Art. 9º É sus pen sa a pre ten são pu ni ti-
va do Esta do, re fe ren te aos cri mes pre vis tos
nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de
de zem bro de 1990, e nos arts. 168-A e
337-A do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de -
zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, du ran te o
pe río do em que a pes soa ju rí di ca re la ci o na-
da com o agen te dos alu di dos cri mes es ti ver
in clu í da no re gi me de par ce la men to pre vis to
por esta Lei, des de que a in clu são no re fe ri-
do re gi me te nha ocor ri do an tes do re ce bi-
men to da de nún cia cri mi nal.

..............................................................
§ 2º Extin gue-se a pu ni bi li da de dos cri -

mes re fe ri dos nes te ar ti go quan do a pes soa
ju rí di ca re la ci o na da com o agen te efe tu ar o
pa ga men to in te gral dos dé bi tos ori un dos de
tri bu tos e con tri bu i ções so ci a is, in clu si ve
aces só ri os, que ti ve rem sido ob je to de con -
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ces são de par ce la men to an tes do re ce bi-
men to da de nún cia cri mi nal.”

EMENDA Nº 7
(Cor res pon de à Emen da nº 85 – Re la tor-re vi sor)

Dê-se ao in ci so I do art. 16 do Pro je to de Lei de
Con ver são a se guin te re da ção:

“Art. 16 ..................................................
I – inob ser vân cia da exi gên cia es ta be-

le ci da no art. 15;
.............................................................”

EMENDA Nº 8
(Cor res pon de à Emen da nº 86 – Re la tor-re vi sor)

Dê-se ao pa rá gra fo úni co do art. 17 do Pro je to
de Lei de Con ver são a se guin te re da ção:

“Art. 17. .................................................
Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti-

go al can ça os fa tos ge ra do res ocor ri dos a
par tir de 1º de ja ne i ro de 2003.”

EMENDA Nº 9
(Cor res pon de à Emen da nº 93 – Re la tor-re vi sor)

Acres cen te-se pa rá gra fo úni co ao art. 20 da Lei nº
9.249, de 26 de de zem bro de 1995, ob je to do art. 22 do
Pro je to de Lei de Con ver são com a se guin te re da ção:

“Art. 22. .................................................
‘Art. 20. .............................. ...................
Pa rá gra fo úni co. A pes soa ju rí di ca sub -

me ti da ao lu cro pre su mi do po de rá, ex cep ci-
o nal men te, em re la ção ao quar to tri mes-
tre-ca len dá rio de 2003, op tar pelo lu cro real, 
sen do de fi ni ti va a tri bu ta ção pelo lu cro pre-
su mi do re la ti va aos 3 (três) pri me i ros tri mes-
tres.’ (NR)”

EMENDA Nº 10
(Cor res pon de à Emen da nº 87 – Re la tor-re vi sor)

Dê-se ao art. 1º da Lei nº 10.034, de 24 de ou tu-
bro de 2000, ob je to do art. 24 do Pro je to de Lei de
Con ver são, a se guin te re da ção:

“Art. 24. .................................................

‘Art. 1º Fi cam ex ce tu a das da res tri ção de que
tra ta o in ci so XIII do art. 9º da Lei nº 9.317, de 5 de
de zem bro de 1996, as pes so as ju rí di cas que se de -
di quem ex clu si va men te às se guin tes ati vi da des:

I – cre ches e pré-es co las;
II – es ta be le ci men tos de en si no fun da men tal;

III – cen tros de for ma ção de con du to res de ve í-
cu los au to mo to res de trans por te ter res tre de pas sa-
ge i ros e de car ga;

IV – agên ci as lo té ri cas;
V – agên ci as ter ce i ri za das de cor re i os.’(NR)”

EMENDA Nº 11
(Cor res pon de à Emen da nº 88 – Re la tor-re vi sor)

Acres cen te-se ao art. 25 do Pro je to de Lei de
Con ver são a se guin te al te ra ção ao in ci so V do ca put
e ao § 10 do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de de zem-
bro de 2002:

“Art. 25. .................................................
‘Art. 3º .............................. ....................
..............................................................
V – des pe sas fi nan ce i ras de cor ren tes

de em prés ti mos, fi nan ci a men tos e con tra-
pres ta ções de ope ra ções de ar ren da men to
mer can til de pes so as ju rí di cas, ex ce to de
op tan te pelo Sis te ma Inte gra do de Pa ga-
men to de Impos tos e Con tri bu i ções das Mi -
cro em pre sas e das Empre sas de Pe que no
Por te (SIMPLES);

..............................................................
§ 10. Sem pre ju í zo do apro ve i ta men to

dos cré di tos apu ra dos na for ma des te ar ti-
go, as pes so as ju rí di cas que pro du zam mer -
ca do ri as de ori gem ani mal ou ve ge tal, clas -
si fi ca das nos Ca pí tu los 2 a 4, 8 a 12 e 23, e
nos có di gos 01.03, 01.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a
15.14, 1515.2, 1516.20.00, 15.17,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, to dos da No men cla tu ra Co-
mum do Mer co sul, des ti na dos à ali men ta-
ção hu ma na ou ani mal, po de rão de du zir da
con tri bu i ção para o PIS/Pa sep, de vi da em
cada pe río do de apu ra ção, cré di to pre su mi-
do, cal cu la do so bre o va lor dos bens e ser -
vi ços re fe ri dos no in ci so II do ca put des te
ar ti go, ad qui ri dos, no mes mo pe río do, de
pes so as fí si cas re si den tes no País.’

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

EMENDA Nº 12
(Cor res pon de às Emen das

nºs 95 e 97 – Re la tor-re vi sor)

Su pri ma-se do art. 25, ca put, do Pro je to de Lei
de Con ver são a men ção ao art. 5º da Lei nº 10.637,
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de 30 de de zem bro de 2002, bem como a re da ção
dada ao men ci o na do dis po si ti vo, e in clua o se guin te
art. 25-A ao Pro je to de Lei de Con ver são:

“Art. 25-A. Fi cam isen tas da con tri bu i ção para o
PIS/Pa sep e da Co fins as re ce i tas de cor ren tes da co -
mer ci a li za ção de ma té ri as-pri mas, pro du tos in ter me-
diá ri os e ma te ri a is de em ba la gem, pro du zi dos na
Zona Fran ca de Ma na us para em pre go em pro ces so
de in dus tri a li za ção por es ta be le ci men tos in dus tri a is
ali ins ta la dos e con so an te pro je tos apro va dos pelo
Con se lho de Admi nis tra ção da Su pe rin ten dên cia da
Zona Fran ca de Ma na us – SUFRAMA.

EMENDA Nº 13
(Cor res pon de à Emen da nº 96 – Re la tor-re vi sor)

Su pri ma-se o art. 26 do Pro je to de Lei de Con -
ver são.

EMENDA Nº 14
(Cor res pon de à Emen da nº 89 – Re la tor-re vi sor)

Dê-se ao art. 28 do Pro je to de Lei de Con ver são
a se guin te re da ção:

“Art. 28. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a
emi tir tí tu los da dí vi da pú bli ca, re la ti va men te à car te i-
ra de re ce bí ve is do Pro gra ma de Re cu pe ra ção Fis cal
– REFIS, de que tra ta a Lei nº 9.964, de 10 de abril de
2000, os qua is te rão po der li be ra tó rio pe ran te a Se-
cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral e o Insti tu to Na ci o nal do
Se gu ro So ci al quan to às dí vi das ins cri tas no re fe ri do
Pro gra ma, na for ma que dis pu ser o re gu la men to.”

EMENDA Nº 15
(Cor res pon de à Emen da nº 92 – Re la tor-re vi sor)

Dê-se ao in ci so III do art. 29 do Pro je to de Lei de
Con ver são a se guin te re da ção:

“Art. 29. .................................................
..............................................................
III – em re la ção aos arts. 18, 19, 20 e

22, a par tir do mês sub se qüen te ao do ter mo
fi nal do pra zo no na ge si mal, a que se re fe re o
§ 6º do art. 195 da Cons ti tu i ção Fe de ral.”

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma

É lido o se guin te:

OF.GLPMDB nº 222/2003

Bra sí lia, 13 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia a in di ca ção dos Se na do res Val dir Ra upp,
como ti tu lar, Pe dro Si mon e Pa pa léo Paes, como su -
plen tes, na Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e

emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.184-23, de
24-8-01.

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
vo tos de apre ço e con si de ra ção. – Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia de sig na o Sr. Se na dor Val dir
Ra upp, como ti tu lar, e os Srs. Se na do res Pe dro Si -
mon e Pa pa léo Paes, como su plen tes, para in te gra-
rem a Co mis são re fe ri da, de con for mi da de com o
ofí cio que aca ba de ser lido.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 46/03 – GLDBAG

Bra sí lia, 27 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Se na do ra Ide li

Sal vat ti e o Se na dor Sér gio Zam bi a si, como mem bros
ti tu la res para in te gra rem a Co mis são Par la men tar
Con jun ta do Mer co sul, e os Se na do res Mar ce lo Cri -
vel la e Antô nio Car los Va la da res, nes ta or dem como
su plen tes na re fe ri da Co mis são.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Tião Vi a na – Lí der
do Par ti do dos Tra ba lha do res e do Blo co de Apo io ao
Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia de sig na a Srª Se na do ra Ide li
Sal vat ti e o Sr. Se na dor Sér gio Zam bi a si, como ti tu la-
res, e os Srs. Se na do res Mar ce lo Cri vel la e Anto nio
Car los Va la da res, como su plen tes, para in te gra rem a
Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul, de
con for mi da de com o ofí cio que aca ba de ser lido.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 874/2003

Bra sí lia, em 27 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a re pu bli ca ção dos avul sos do Pro je to

de Lei do Se na do nº 189, de 2003, ten do em vis ta ha -
ver cons ta ta do in cor re ções nas có pi as en ca mi nha-
das à Se cre ta ria-Ge ral da Mesa.

Cer to de sua aten ção, apro ve i to para re no var
pro tes tos de con si de ra ção. – Se na dor Edu a do Su-
plicy.

É o se guin te o pro je to:
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 189, DE 2003

De fi ne os ob je ti vos, mé to dos e mo da-
li da des da par ti ci pa ção do Go ver no bra si-
le i ro em ne go ci a ções co mer ci a is mul ti la te-
ra is, re gi o na is ou bi la te ra is.

Art. 1º A par ti ci pa ção do Bra sil, in di vi du al ou co -
le ti va men te, em ne go ci a ções co mer ci a is in ter na ci o-
na is, qua is quer que se jam seu con tex to, suas mo ti va-
ções ori gi na is, seu mar co ju rí di co e seu es tá gio de
evo lu ção na data de en tra da em vi gor des ta lei, ori en-
tar-se-á per ma nen te men te pela ne ces si da de de uti li-
za ção do co mér cio in ter na ci o nal como ins tru men to
bá si co do de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al do
País.

Art. 2º O re fe ren do a que se re fe re o art. 84, VIII,
da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de pen de rá, em ma té ria
de acor dos co mer ci a is, do es tri to aten di men to do dis -
pos to nes ta lei, com a cri a ção de con di ções que per -
mi tam al can çar, en tre ou tros, os se guin tes ob je ti vos:

I – ex pan dir de for ma sig ni fi ca ti va mer ca dos ex -
ter nos para a co lo ca ção de bens, a pres ta ção de ser -
vi ços, in clu si ve por meio da pre sen ça de pes so as fí si-
cas, e a re a li za ção de in ves ti men tos bra si le i ros;

II – com pe tir com van ta gem não só ex ter na, mas 
tam bém in ter na men te, subs ti tu in do im por ta ções;

III – am pli ar subs tan ci al men te a ca pa ci da de dos 
se to res pro du ti vos do País para ge rar em pre gos;

IV – pos si bi li tar, me di an te o cres ci men to di nâ mi-
co das ex por ta ções, a ado ção de uma po lí ti ca de im -
por ta ção de in su mos, bens de ca pi tal e tec no lo gia ne -
ces sá ri os, em ní ve is com pa tí ve is com a ma nu ten ção
de al tas ta xas de cres ci men to da eco no mia;

V – mo di fi car a com po si ção da pa u ta de ex por-
ta ções para au men tar a par ti ci pa ção de bens de mais 
alto va lor agre ga do.

Art. 3º A atu a ção bra si le i ra em ne go ci a ções co -
mer ci a is in ter na ci o na is vi sa rá como re sul ta dos ime di-
a tos:

I – de fi nir cla ra men te o es co po de cada pro ces-
so ne go ci a dor, man ten do no con tex to das ne go ci a-
ções co mer ci a is da Orga ni za ção Mun di al do Co mér-
cio (OMC) os te mas di tos sis tê mi cos, tais como ser vi-
ços, pro pri e da de in te lec tu al re la ci o na da com o co-
mér cio, in ves ti men tos e com pras go ver na men ta is, e
res trin gin do as ne go ci a ções co mer ci a is com e en tre
blo cos, bem como as bi la te ra is, aos te mas ati nen tes à 
re du ção de bar re i ras ta ri fá ri as e não-ta ri fá ri as que di -
fi cul tam o aces so a mer ca dos;

II – lo grar in clu ir como con di ção sine qua non,
em qual quer pro ces so de ne go ci a ção, a re mo ção de
bar re i ras que im pe dem a pe ne tra ção nos mer ca dos
ex ter nos dos pro du tos bra si le i ros efe ti va ou po ten ci al-
men te mais com pe ti ti vos, in clu si ve as bar re i ras re sul-
tan tes da uti li za ção abu si va, com essa fi na li da de pre -
cí pua, de le gis la ções an ti dum ping, de di re i tos com -
pen sa tó ri os e de sal va guar das;

III – pre ser var o exer cí cio so be ra no da com pe-
tên cia do Po der Le gis la ti vo bra si le i ro para apro var le -
gis la ção es pe cí fi ca em ma té ria co mer ci al e de de sen-
vol vi men to agrí co la, in dus tri al e de ser vi ços, bem
como do Po der Exe cu ti vo para ado tar po lí ti cas cor -
res pon den tes;

IV – as se gu rar a ple na uti li za ção da pro te ção
que a le gis la ção in ter na ci o nal de co mér cio, par ti cu-
lar men te o Arti go XVIII do Acor do Ge ral so bre Ta ri fas
e Co mér cio (GATT 1994), con ce de à in dús tria nas-
cen te em pa í ses em de sen vol vi men to;

V – as se gu rar que, em caso de di fi cul da des de
ba lan ço de pa ga men tos, um país em de sen vol vi men-
to par ti ci pan te da ne go ci a ção po de rá ado tar pron ta-
men te me di das res tri ti vas de im por ta ção e seus par -
ce i ros aflu en tes co lo ca rão em prá ti ca me di das que fa -
vo re çam uma ab sor ção ma i or das ex por ta ções da-
que le país;

VI – as se gu rar a ca bal apli ca ção ao Bra sil, por
par te dos pa í ses de sen vol vi dos par ti ci pan tes da ne-
go ci a ção, de to das as mo da li da des de tra ta men to di -
fe ren ci a do e pre fe ren ci al an te ri or men te acor da das
para pa í ses em de sen vol vi men to, tan to na Par te IV do 
GATT 1994 quan to em de ci sões pos te ri o res, como
pré-re qui si to para a fir ma de qua is quer no vos acor dos
co mer ci a is;

VII – ne go ci ar tra ta men to de ex ce ção na apli ca-
ção dos acor dos da OMC so bre pro pri e da de in te lec-
tu al re la ci o na da com o co mér cio, so bre in ves ti men tos
e, even tu al men te, com pras go ver na men ta is, com vis -
tas à adap ta ção des ses acor dos às ne ces si da des
dos pa í ses em de sen vol vi men to como o Bra sil;

VIII – ga ran tir li ber da de para o de sen vol vi men to,
a ab sor ção e a apli ca ção, sem res tri ções in de vi das,
de tec no lo gi as es sen ci a is ao au men to da com pe ti ti vi-
da de da eco no mia na ci o nal e à exe cu ção de po lí ti cas
pú bli cas em áre as es tra té gi cas;

IX – dar tra ta men to iso nô mi co aos qua tro mo-
dos co ber tos pe las ne go ci a ções em ser vi ços na
OMC, pre vis tos no Arti go I, 2, do Acor do Ge ral so bre
Co mér cio em Ser vi ços (GATS), ve da da sua ne go ci a-
ção em se pa ra do;
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X – apro var um ca len dá rio es tri to e de fi ni ti vo
para a re du ção ace le ra da dos sub sí di os à pro du ção e 
ex por ta ção de pro du tos agrí co las, até sua com ple ta
eli mi na ção;

XI – ba i xar nor mas para o com ba te à pi ra ta ria de 
re cur sos fi to ge né ti cos e de fi nir for mas de pro te ção de 
sua pro pri e da de e de com pen sa ção ade qua da por
sua uti li za ção co mer ci al;

XII – for ta le cer os es que mas de in te gra ção re gi-
o nal de que o Bra sil faça par te, em es pe ci al o Mer co-
sul, in clu si ve atra vés da de fi ni ção e gra du al in tro du-
ção, em tais es que mas, de po lí ti cas co muns não só
em ma té ria eco nô mi ca, co mer ci al e fi nan ce i ra, mas
tam bém em ma té ria de di re i tos so ci a is e de ci da da nia
a se rem as se gu ra dos, como os re fe ren tes à ga ran tia
de uma ren da mí ni ma, ou ren da bá si ca de ci da da nia,
di re i tos de apo sen ta do ria e ou tros;

XIII – in clu ir ex pli ci ta e for mal men te no con tex to
da ne go ci a ção co mer ci al com pro mis so de abs ten ção
de uti li za ção de toda e qual quer con di ci o na li da de cru -
za da en vol ven do ou tras aé re as, tais como a área tra -
ba lhis ta, a do meio am bi en te e a área fi nan ce i ra em
ge ral, par ti cu lar men te a po lí ti ca cam bi al e as re la ções
com as ins ti tu i ções fi nan ce i ras in ter na ci o na is;

XIV – as se gu rar con di ções de ado ção se le ti va
da prá ti ca uni ver sal de pro te ção ade qua da à in dús tria
na ci o nal;

XV – ex clu ir con ces sões em se to res sen sí ve is a
im por ta ções, in clu si ve os de tec no lo gia de pon ta;

XVI – ob ter dos de ma is par ti ci pan tes nas ne go-
ci a ções um com pro mis so fir me de co i bir suas ex por-
ta ções de con tra fa ções e de pôr em prá ti ca um sis te-
ma de co o pe ra ção e de tro ca de in for ma ções que fa -
ci li te a apre en são de tais pro du tos na fron te i ra;

XVII – ex clu ir a in tro du ção de no vos me ca nis-
mos de so lu ção de con tro vér si as, a ab-ro ga ção do
foro na ci o nal e a sub-ro ga ção de em pre sas pri va das
nos di re i tos de Esta dos;

XVIII – pos si bi li tar o me lhor co nhe ci men to de si -
tu a ções que exi jam ação do go ver no bra si le i ro, nos
fo ros exis ten tes, para re cla mar a pron ta ces sa ção de
me di das que pre ju di quem ile gal men te as ex por ta-
ções bra si le i ras, bem como com pen sa ção ade qua da
pe los da nos ca u sa dos;

XIX – ex clu ir a dis cus são de res tri ções à re gu la-
ção e con tro le das en tra das e sa í das de ca pi ta is na
eco no mia bra si le i ra, bem como das ques tões ati nen-
tes à de ter mi na ção do ris co de agen tes fi nan ce i ros
es tran ge i ros.

Art. 4º O Con gres so Na ci o nal, atra vés de suas
Co mis sões com pe ten tes e de mis sões es pe ci al men-

te de sig na das para esse fim, acom pa nha rá de per to o 
an da men to das ne go ci a ções co mer ci a is e, de acor do
com os dis po si ti vos re gi men ta is, ava li a rá seus re sul-
ta dos par ci a is e fi na is, in clu si ve atra vés da con vo ca-
ção de mem bros do Po der Exe cu ti vo e de au diên ci as
com es pe ci a lis tas e re pre sen tan tes de se to res da
eco no mia di re ta men te in te res sa dos nas ne go ci a-
ções, de modo a fa ci li tar a to ma da da de ci são re fe ri da
no art. 2º re tro. A ava li a ção aqui es ti pu la da far-se-á
obri ga to ri a men te an tes da fir ma de qua is quer acor -
dos, ain da que se to ri a is, que fi na li zem ne go ci a ções.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data da sua pro -
mul ga ção.

Jus ti fi ca ção

A ou tor ga pelo Con gres so Na ci o nal de um man -
da to ne go ci a dor para a ce le bra ção, pelo Po der Exe -
cu ti vo, de acor dos in ter na ci o na is na área de co mér cio
aten de ria a vá ri os ob je ti vos im por tan tes. Pri me i ro,
per mi ti ria ao Con gres so exer cer com ple no co nhe ci-
men to de ca u sa a prer ro ga ti va que lhe con fe re o Arti -
go 84, VIII da Cons ti tu i ção de re fe ren dar, ou não, os
acor dos ce le bra dos. Se gun do, cons ti tu i ria ori en ta ção
se gu ra para os ne go ci a do res bra si le i ros no que se re -
fe re ao in te res se na ci o nal. Um man da to es pe ci fi ca os
in te res ses a de fen der e de li mi ta o cam po de atu a ção
da equi pe ne go ci a do ra, con tri bu in do para que seu
tra ba lho seja, ao fi nal, re fe ren da do pelo ór gão ou tor-
gan te. Ou seja, con fe re aos ne go ci a do res a se gu ran-
ça de es ta rem efe ti va men te de fen den do os in te res-
ses do país. Ter ce i ro, po ria os ne go ci a do res e o pró -
prio Po der Exe cu ti vo ao abri go de cons tran gi men tos
e pres sões in de vi das por par te de ou tros par ce i ros
nas ne go ci a ções. Como é sa bi do, a exis tên cia de um
man da to ne go ci a dor é re qui si to in dis pen sá vel para a
par ti ci pa ção em ne go ci a ções no caso das duas ma i o-
res po tên ci as co mer ci a is do mun do, a União Eu ro péia
e os Esta dos Uni dos da Amé ri ca.

Sala das Ses sões, de maio de 2003. – Se na dor
Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia de fe re a so li ci ta ção.

Vol ta-se à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor De mós te nes

Tor res, do Par ti do da Fren te Li be ral do Esta do de Go iás,
por per mu ta com o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, “não é
esta tua in fe liz de for mi da de que vai te fa zer ga nhar a
vida” – So mer set Ma ug ham.
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O Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te, Luiz Iná -
cio Lula da Sil va, co me teu uma inad ver tên cia ao men -
ci o nar a “ca i xa-pre ta” do Po der Ju di ciá rio. Assim pro -
ce deu, por que se va leu da ge ne ra li da de e aca bou por 
emi tir con ce i to ir re so lu to. Hoje, ve nho à tri bu na do Se -
na do, para re ve lar par te do mis te ri o so con te ú do que
man tém en si mes ma da a Jus ti ça bra si le i ra. Vou re la-
tar um caso gra vís si mo de ad mi nis tra ção de in te res-
ses imo ra is den tro do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do
Esta do de Go iás. Esta Casa terá ele men tos su fi ci en-
tes para se con ven cer de que é im pres cin dí vel o con -
tro le ex ter no do Po der Ju di ciá rio, para que não ocor -
ram mais si tu a ções, como a que vou re la tar, em que
Ma gis tra dos fe rem o te ci do da lei para re men dar o or -
ça men to fa mi li ar.

O úl ti mo dia 22 era a vés pe ra da pos se do De -
sem bar ga dor do Tri bu nal de Jus ti ça José Le nar de
Melo Ban de i ra, como Pre si den te do Tri bu nal Re gi o nal
Ele i to ral de Go iás. O Ma gis tra do, logo que se le van-
tou, deu iní cio aos tra ba lhos de ul ti mar a pre pa ra ção
da so le ni da de. Os con vi tes já es ta vam dis tri bu í dos, e,
cer ta men te, o ato so le ne se ria bas tan te con cor ri do.
Ho mem cul to, ter mi nou a ela bo ra ção do seu pro nun-
ci a men to e con fe riu a pre pa ra ção dos atos que as si-
na ria como Pre si den te da Cor te Ele i to ral.

Era na tu ral a sa tis fa ção do ju ris ta que con so li-
dou a car re i ra no Mi nis té rio Pú bli co, con quis tou a ca -
de i ra no Tri bu nal de Jus ti ça com mé ri to e bri lhan tis mo
e, ago ra, te ria a res pon sa bi li da de de di ri gir o TRE.
Pro fes sor de Di re i to Ci vil, ex-Pro cu ra dor-Ge ral de
Jus ti ça Subs ti tu to, che gan do a che fi ar tem po ra ri a-
men te o Mi nis té rio Pú bli co go i a no, as cen deu ao car -
go de De sem bar ga dor, fi gu ran do em pri me i ro lu gar
na lis ta en ca mi nha da ao Po der Exe cu ti vo com a fi na li-
da de da com po si ção do quin to cons ti tu ci o nal – es te ve
em pri me i ro lu gar na lis ta no Mi nis té rio Pú bli co e tam -
bém na lis ta ela bo ra da pelo Po der Ju di ciá rio.

Mas, quan do caiu a tar de do dia 22, eram in ten-
sas as ar ti cu la ções para im pe dir a pos se do Ma gis tra-
do. Che ga da a no i te, veio a so lu ção fi nal. Os sete
mem bros do Con se lho que di ri ge o Tri bu nal Re gi o nal
Ele i to ral se re u ni ram e to ma ram de ci são lan ci nan te.
Por cin co vo tos a dois, re sol ve ram que o Dr. José Le -
nar de Melo Ban de i ra não se ria mais o Pre si den te do
TRE. Na ca de i ra, as sen ta ram o Dr. Pa u lo Ma ria Te les
Antu nes, De sem bar ga dor com pe ten te, ho mem de in -
co men su rá vel de cên cia e ju ris ta ha bi li do so.

O Ma gis tra do Le nar, há um ano, já sa bia que se -
ria o pró xi mo Pre si den te da Cor te Ele i to ral. De acor do
com os cri té ri os con su e tu di ná ri os ado ta dos pela ins ti-
tu i ção, a an ti güi da de do De sem bar ga dor de fi ne a su -
ces são no Tri bu nal. O Dr. José Le nar de Melo Ban de i-

ra era o De sem bar ga dor mais an ti go e foi des res pe i-
ta do em sua hon ra.

Logo que foi co mu ni ca do da chi ca ni ce, o Ma gis-
tra do teve o fir me pro pó si to de não ace i tar a in di ca ção
à Vice-Pre si dên cia do TRE e de se quer com pa re cer
ao ato. So mos ami gos de lon ga data – fui seu alu no –
e tra ba lha mos jun tos no Mi nis té rio Pú bli co. Jus ta men-
te por de vo tar ad mi ra ção e res pe i to ao Dr. José Le nar,
acon se lhei-o a to mar as sen to na se gun da ca de i ra a
fim de ad qui rir le gi ti mi da de para in gres sar com man -
da do de se gu ran ça para se res ta be le cer o di re i to e a
mo ra li da de.

O De sem bar ga dor, em re a li da de, foi de fe nes tra-
do no dia 15 des te mês. Na data, o Dr. José Le nar, em
ato de ex tre ma le al da de e sen so de de ver, en vi ou
uma cor res pon dên cia aos mem bros do Tri bu nal de
Jus ti ça com a co mu ni ca ção de que iria cum prir a lei e
de mi tir to dos os pa ren tes dos De sem bar ga do res que
ocu pas sem car gos em co mis são no Tri bu nal Re gi o-
nal Ele i to ral. Os atos de exo ne ra ção já es ta vam, in clu-
si ve, for ma li za dos para a as si na tu ra no dia 23, logo
após a pose. Se ria a pri me i ra pro vi dên cia a ser to ma-
da em seu man da to de um ano.

Sr. Pre si den te, aqui está uma có pia do ofí cio en -
vi a do pelo De sem bar ga dor José Le nar a to dos os De -
sem bar ga do res di zen do que iria cum prir a de ci são do 
Tri bu nal de Con tas da União e exo ne rar to dos os pa -
ren tes de De sem bar ga do res que ocu pas sem car gos
co mis si o na dos. Essa car ta foi en vi a da a to dos os De -
sem bar ga do res, e foi a car ta que ori gi nou a chi ca na
que fez com que o De sem bar ga dor Le nar fos se de fe-
nes tra do na vés pe ra da sua pos se, não po den do as -
su mir a Pre si dên cia do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral.

Obser vem, Srªs e Srs. Se na do res, que o úni co
pro pó si to do ma gis tra do era o de cum prir a De ci são
nº1.587, de 29 de no vem bro de 2002, do Tri bu nal de
Con tas da União (TCU), de tor nar sem efe i to a no me-
a ção nos car gos co mis si o na dos de côn ju ge, com pa-
nhe i ro ou pa ren te até o ter ce i ro grau, in clu si ve, dos
res pec ti vos mem bros do Tri bu nal de Jus ti ça. O TCU
fun da men tou-se no art.10, de Lei 9.421, de 1996, que 
dis ci pli na os Ser vi do res Pú bli cos do Po der Ju di ciá rio,
e foi pro vo ca da por re pre sen ta ção dos Pro cu ra do res
da Re pú bli ca em Go iás, Orlan do Mar tel lo Jú ni or e
José Ro ba li nho Ca val can ti. No pe di do, os mem bros
do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral bus ca vam a cor re ção
do ví cio ju rí di co do ne po tis mo que im pe ra no Tri bu nal
Re gi o nal Ele i to ral de Go iás. À ins ti tu i ção foi dado o
pra zo de 30 dias para que os atos de exo ne ra ção dos
pa ren tes de mem bros do Tri bu nal de Jus ti ça de Go iás
fos sem pu bli ca dos.
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Aqui, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, está 
a de ci são do Tri bu nal de Con tas da União que man da
exo ne rar os pa ren tes dos De sem bar ga do res que
com põem o Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral, por que a no -
me a ção fora ofen si va a lei. Re lem bran do, o pra zo ex -
pi rou no fi nal do ano pas sa do, e até hoje ne nhu ma
pro vi dên cia ha via sido ado ta da. Por isso, o De sem-
bar ga dor Le nar iria as su mir a Pre si dên cia e cum prir o 
de cre to do Tri bu nal de Con tas da União.

Sr. Pre si den te, o ter mo fi nal ocor reu no dia 29 de 
de zem bro do ano pas sa do. Esta mos che gan do ao
meio do ano de 2003, e ne nhu ma pro vi dên cia foi to -
ma da. Ao con trá rio, im pe di ram a as cen são do Dou tor
José Le nar para man ter as re gras do pa tro na to, ati tu-
de que afron ta a or dem ju rí di ca, tra ma con tra a mo ra-
li da de, faz ru bo ri zar o ope ra dor do Di re i to, ca u sa in-
dig na ção ao ci da dão de bem e ati ça a des con fi an ça
dos que acre di tam ha ver algo som brio no Po der Ju di-
ciá rio.

É pre ci so res sal tar que a de ci são do Ple no do
Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral está ei va da de ile ga li da de
in sa ná vel, e te nho con vic ção de que lhe será
bem-vin do o re mé dio do man da do de se gu ran ça para 
sa nar a vi o lên cia e a ile ga li da de do ato que im pe diu a
pos se do De sem bar ga dor.

Obser vem que, de acor do com o Re gi men to
Inter no do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral, a es co lha do
Pre si den te e do Vice-Pre si den te se gue o se guin te ri tu-
al: uma vez em pos sa dos os mem bros do Tri bu nal Re -
gi o nal Ele i to ral, com a com po si ção de dois De sem bar-
ga do res, dois Ju í zes de Di re i to, dois mem bros da
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil e um Juiz Fe de ral, o
Con se lho se re ú ne e faz a ele i ção da Pre si dên cia, en -
tre os dois in di ca dos pelo Tri bu nal de Jus ti ça. Mas os
in te gran tes do Tribu nal Re gi o nal Ele i to ral, no úl ti mo dia 
do man da to, ru ma ram na con tra mão do Re gi men to da
pró pria Cor te Ele i to ral que go ver na vam e avo ca ram
uma prer ro ga ti va que não lhes per ten cia para as se gu-
rar, con for me apu rou o jor nal O Po pu lar, do Esta do de
Go iás, o fa vo ri tis mo de 38 pa ren tes de De sem bar ga-
do res e suas gra ti fi ca ções con si de rá ve is.

Sr. Pre si den te, on tem, o Pro cu ra dor Re gi o nal
Ele i to ral no Esta do de Go iás en trou com pe di do para
que fos se anu la da a ele i ção, pois quem po de ria ter fe -
i to a ele i ção eram os mem bros ele i tos. No en tan to, a
ele i ção foi fe i ta pe los mem bros an ti gos, com o ob je ti-
vo úni co e ex clu si vo de man ter seus pri vi lé gi os.

Na so le ni da de de pos se da nova Pre si dên cia do 
TRE, ocor ri da no úl ti mo dia 23, o am bi en te era so rum-
bá ti co, e ha via in dis far çá vel in qui e ta ção no au di tó rio,
es pe ci al men te dos ser vi do res da Casa. Em nada o
even to lem bra va os atos so le nes do gê ne ro, onde

nor mal men te são pró di gos os ges tos de fe li ci da de e a 
lou va ção. À mesa de au to ri da des, im pe ra vam ex pres-
sões fa ci a is de sex ta-fe i ra da pa i xão, cuja si su dez foi
que bra da com o in gres so do Dou tor José Le nar no
au di tó rio. Ino pi na da men te, a pla téia ova ci o nou de pé
o ma gis tra do. Tan to o De sem bar ga dor Rol dão de Oli -
ve i ra Car va lho, que trans fe riu a Pre si dên cia do TRE,
quan to o que as su miu o pos to, Pa u lo Ma ria Te les
Antu nes, lan ça ram mão de im pro vi sos bas tan te eco -
nô mi cos, re su mi dos aos agra de ci men tos e de se jos
de pas sar bem.

Antes que fos se efe tu a da a le i tu ra do ter mo de
pos se, o De sem bar ga dor Le nar fez cons tar em ata,
com a fi ne za e a fir me za que lhe são ha bi tu a is, que in -
gres sa ria com ação ju di ci al para anu lar a agres são so -
fri da. Logo após as su mir a Vice-Pre si dên cia do Tri bu-
nal Re gi o nal Ele i to ral, pe diu li cen ça aos pre sen tes e
de i xou o ato so le ne. A pla téia mais uma vez ir rom peu
em apla u sos e gui ou o ma gis tra do até a sa í da. Em
coro, ora cha ma vam o nome do Dou tor José Le nar, ora 
gri ta vam pa la vras de or dem con tra o ne po tis mo.

Em so li da ri e da de ao ami go, tam bém me re ti rei
da Mesa para de sa gra var a si tu a ção ve xa tó ria pro ta-
go ni za da pe las ma i o res au to ri da des ele i to ra is do
meu Esta do. Ante ao bi zar ro, eu, que já ad vo ga va a
ca u sa do Con tro le Exter no do Po der Ju di ciá rio, pas -
sei a ter o ple no cer ti fi ca do de que a pro vi dên cia é gê -
ne ro de pri me i ra ne ces si da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ape nas
para se ter uma idéia, hoje, O Po pu lar, jor nal de ma i-
or ti ra gem, o mais an ti go do meu Esta do em cir cu la-
ção, traz na pri me i ra pá gi na a no tí cia de que o Tri bu-
nal Re gi o nal Ele i to ral afas ta pa ren tes de De sem bar-
ga do res. Na re a li da de, o que foi fe i to? O Pre si den te
afas tou três pa ren tes que es ta vam con sig na dos ex-
pres sa men te no de cre to do Tri bu nal de Con tas da
União, mas man te ve in to ca do o car go co mis si o na do
de to dos os de ma is mem bros do Tri bu nal Re gi o nal
Ele i to ral. É pre ci so que a pro vi dên cia to ma da pelo
De sem bar ga dor Pa u lo Ma ria Te les Antu nes se es ten-
da a to dos, con for me de ci são do Tri bu nal de Con tas
da União. Não se pode, de for ma al gu ma, to le rar que
o Po der Ju di ciá rio, in cum bi do de dar a ga ran tia a
qual quer ci da dão, pos sa vi o lar uma de ci são ad mi nis-
tra ti va e des res pe i tar a lei.

A prá ti ca do ne po tis mo no Po der Ju di ciá rio em
Go iás é his tó ri ca. Qu an do fui Pro cu ra dor-Ge ral de
Jus ti ça do Esta do, in gres sei com ação para co i bir a
con du ta imo ral. O Tri bu nal de Jus ti ça con tes tou o pe -
di do e, ter mi na do o fe i to, não cum priu a de ci são ju di-
ci al de exo ne rar os pa ren tes aco mo da dos em car gos
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em co mis são no Po der. Re cen te men te, a Pro cu ra do-
ra-Ge ral de Jus ti ça, Dou to ra La u ra Bu e no, em pos sa-
da em abril des te ano, en vi ou ofí cio ao Pre si den te da -
que la ins ti tu i ção co bran do o cum pri men to da de ci são
ju di ci al, mas o es for ço tem sido de bal de. Em aná li se
fe i ta em ar ti go no men ci o na do diá rio e já trans cri to
nos ana is des ta Casa, a gran de ar ti cu lis ta Ci le i de
Alves re lem brou esse tris te epi só dio, lem bran do que
o Pre si den te Lula não fora de todo de sar ra zo a do
quan do fa lou em ca i xa-pre ta do Po der Ju di ciá rio.

Srªs e Srs. Se na do res, o Ju di ciá rio é uma ins ti-
tu i ção en cla u su ra da, e o Esta do não pode fi car re fém
da por ção de so be ra nia de le ga da ao Po der en car re-
ga do de di zer o Di re i to. É pre ci so ins ti tu ir con tro le das
suas ati vi da des ad mi nis tra ti vas. As prer ro ga ti vas con -
fe ri das ao juiz são uma das vi gas do Esta do de Di re i to
e, por tan to, in to cá ve is. Mas não se pode con fun dir ga -
ran tia cons ti tu ci o nal com pri vi lé gio es cu so. O ma gis-
tra do tem de ter li vre con vic ção para jul gar, mas deve
es tar ads tri to às re gras do ci da dão co mum quan do
co me te im pro bi da de ad mi nis tra ti va, pra ti ca con du tas
ilí ci tas des cri tas na lei pe nal, age com abu so de po der
ou tra ma con tra a mo ra li da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pro ce di-
men to in qui si tó rio que apu ra as fal tas dos mem bros
do Po der Ju di ciá rio é si gi lo so e, mu i tas ve zes, se quer
o Mi nis té rio Pú bli co tem aces so às in ves ti ga ções. Qu -
an do ocor rem pu ni ções, o ato é pri va do da pu bli ca ção
no Diá rio da Jus ti ça. Nes te País es tão acon te cen do
fa tos de gra vís si ma re pro va ção. Há in dí ci os po ten ci a-
is de en vol vi men to de ma gis tra dos com o cri me or ga-
ni za do. Nes te ano, após in ten sa pres são po pu lar e da
mí dia, o Mi nis tro Vi cen te Leal, do Su pe ri or Tri bu nal de 
Jus ti ça, foi afas ta do por sus pe i ta de en vol vi men to
com nar co tra fi can tes. Con for me já pude re la tar des ta
tri bu na, há ca sos so be ja men te re por ta dos nos gran -
des jor na is do País de ad vo ga dos que, va len do-se
das re la ções de pa ren tes co, pra ti cam trá fi co de in-
fluên cia nos ga bi ne tes de mi nis tros dos tri bu na is su -
pe ri o res. Para cor ri gir a dis tor ção, apre sen tei à Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na-
do re la tó rio ao pro je to de lei ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos que dis põe so bre a al te ra ção do Esta tu to
da Advo ca cia e da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil. A
ma té ria, de au to ria do De pu ta do Fe de ral Wil son San -
tos, do PSDB de Mato Gros so, acres cen ta um in ci so
ao art. 30 da Lei nº 8.906, de 1994, que pro í be ao côn -
ju ge, com pa nhe i ro ou pa ren te em li nha reta, co la te ral

ou afim, até o 3º grau, de mem bro de tri bu nal a atu ar
como ad vo ga do pe ran te o res pec ti vo ór gão ju di ciá rio.

O con tro le ex ter no deve ser ins ti tu í do de for ma a 
se cons ti tu ir em um ór gão co le gi a do, de ten tor de
man da to fixo e com pos to por mem bros do pró prio Po -
der Ju di ciá rio, do Mi nis té rio Pú bli co, da Ordem dos
Advo ga dos do Bra sil e da so ci e da de or ga ni za da, a
exem plo da Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra -
sil, da Fe de ra ção Na ci o nal dos Jor na lis tas Pro fis si o-
na is, en tre ou tras. A idéia é for mar um con se lho ágil,
efi ci en te, mu ni do de au to ri da de, para cum prir a mais
alta fi na li da de pú bli ca e, fun da men tal men te, in de pen-
den te.

O Sr. Mag no Mal ta (Blo co/PL – ES) – Per mi-
te-me V.Exª um apar te?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Pois, não. Com mu i to pra zer.

O Sr. Mag no Mal ta (Blo co/PL – ES) – Se na dor,
é sem pre um pra zer apar te ar V.Exª, por que V.Exª é
um pro fun do co nhe ce dor des sa ma té ria. Qu an do fui
de pu ta do fe de ral, em al guns mo men tos, sen ti-me fe i-
to João Bap tis ta, como a voz que cla ma no de ser to.
Che go ao Se na do e vejo os efe i tos do pro ces so de
ama du re ci men to que vi veu a so ci e da de bra si le i ra no
úl ti mo ple i to ele i to ral, po den do tra zer gen te do povo
para esta Casa. Assun tos des sa na tu re za re que rem,
aci ma de tudo, isen ção e co ra gem para en fren tar uma 
cas ta pri vi le gi a da. Cos tu mo di zer que é pre ci so aten -
tar mos para o fato de que, de po is do Ju di ciá rio, só
exis te Deus. A so ci e da de fica órfã, tris te, de ses ti mu la-
da e sem mais que rer acre di tar nos ho mens pú bli cos,
vis to que os des man dos ju di ci a is ocor rem sem pre de
for ma po si ti va para fa vo re cer aque les que mais po-
dem. E não há fi li gra na qual quer na lei que pos sa fa -
vo re cer um po bre re cu pe rá vel que rou bou um
toca-fita e po de ria mu i to bem ser co lo ca do em li ber-
da de, sen do-lhe dada a pos si bi li da de de re cu pe ra-
ção. Mu i to pelo con trá rio: é-lhe dado o dis sa bor de
apo dre cer na ca de ia. É ne ces sá rio – e faço coro com
V. Exª – que lu te mos para que o Ju di ciá rio te nha o seu 
con tro le ex ter no. V. Exª ci tou al gu mas en ti da des or ga-
ni za das. Pen so que o con se lho que vai fa zer o con tro-
le ex ter no do Ju di ciá rio pre ci sa ain da en glo bar uma
sé rie de ou tras en ti da des que re pre sen tam a so ci e da-
de para que nos sin ta mos re pre sen ta dos. Foi ex tre-
ma men te po si ti vo para o País o ad ven to dos pro ces-
sos in ves ti ga ti vos e de pu ra ti vos que o País co me çou
a vi ver a par tir da CPI do nar co trá fi co e tan tas ou tras
CPIs in ves ti ga ti vas que de ram re sul ta dos a par tir dali. 
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To dos aque les que fo ram in di ci a dos e pre sos são fi -
lhos des sa ini ci a ti va de pu ra ti va da qual V. Exª par ti ci-
pou tão ati va men te no seu Esta do. Não fora o seu
apo io na que le mo men to, en quan to Se cre tá rio de Se -
gu ran ça da que le es ta do, não te ría mos tido o êxi to
que ti ve mos em Go iás. V. Exª foi te naz e co ra jo so,
mes mo sa ben do que a CPI do nar co trá fi co, quan do
es te ve no seu mu ni cí pio, foi lá para ou vir gen te do Ju -
di ciá rio. Com esse pro ces so de pu ra ti vo, já es ta mos
ven do uma luz no fi nal do tú nel: pa re ce-me, Sr. Pre si-
den te, que o Ju di ciá rio co me ça a en ten der a ne ces si-
da de de cor tar na car ne. Algu mas ati tu des já es tão
sen do to ma das, in clu si ve há a in for ma ção que V. Exª
dá ao Bra sil que lhe as sis te nes te mo men to com re la-
ção à ques tão de pa ren tes, essa tra mi ta ção de pa ren-
tes co. Se um se na dor ou um de pu ta do qual quer no -
me ia um pa ren te é um es cân da lo, ain da que esse pa -
ren te seja ho nes to e com pe ten te. Não vejo nada de -
ma is nis so, mas vira um es cân da lo, é im pro bi da de, é
imo ral. No Ju di ciá rio não: pa ren tes são pa ren tes, fi -
lhos são fi lhos, no ras são no ras. Li uma en tre vis ta
des ca ra da pu bli ca da pelo Jor nal O Esta do de S. Pa -
u lo. O en tre vis ta do é um juiz do TRT que re ce beu
R$30 mil na sua con ta – aliás, ele po dia, do min go,
par ti ci par do pro gra ma do Fa us tão “Se Vira nos Trin-
ta” – e, des ca ra da men te, diz que foi um em prés ti mo,
que ele deu um che que e que o per deu de vis ta, es -
que ce ram de co brá-lo. É in te res san te, Se na dor, essa
ma té ria vir à tona; pre ci sa mos que a so ci e da de que
nos ouve, des de os ado les cen tes aos uni ver si tá ri os,
os jo vens, os se nho res e as se nho ras que es tão ven -
do a TV Se na do, man dem e-ma ils aos se na do res,
aos de pu ta dos fe de ra is, à pró pria Jus ti ça, re ve lan do a 
sua in dig na ção. Pen so, a pro pó si to, que a Jus ti ça po -
de ria mu i to bem dar uma res pos ta nes te mo men to
por in ter mé dio de suas cor re ge do ri as. Não se pode
ad mi tir que o su je i to, após vi rar mi nis tro de tri bu nal
su pe ri or – co me çou como juiz, es tu dou com di fi cul da-
de, nun ca foi in dus tri al, nun ca teve pai rico –, em cin -
co anos, com um sa lá rio de R$ 6 mil, fi que rico, te nha
casa na pra ia, man são etc. Se o vo lu me de bens ad -
qui ri dos em de ter mi na do es pa ço de tem po não é
com pa tí vel com o sa lá rio re ce bi do no mes mo pe río-
do, a cor re ge do ria tem que to mar pro vi dên ci as. Se
isso es ti ves se sen do fe i to, quem sabe, não es ta ría-
mos aqui fa zen do esse tipo de dis cur so.

Saí do meu ga bi ne te para vir aqui pa ra be ni zar V.
Exª e di zer-lhe que o coro que lhe acom pa nha é mu i to
ma i or do que V. Exª pen sa, por que é o coro da so ci e-

da de. Este Se na dor, que luta pe los in te res ses da so -
ci e da de bra si le i ra, en ten de, como V. Exª, que pre ci sa-
mos ur gen te men te do con tro le do Ju di ciá rio.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Se na dor Mag no Mal ta, V. Exª co nhe ce mu i to bem as
es tru tu ras, tan to de for ma ção ou de in ves ti ga ção da
po lí cia como de jul ga men tos por par te do Po der Ju di-
ciá rio. V. Exª men ci o nou o ar ti go que saiu no jor nal
Fo lha de S.Pa u lo. Eu o li e o con si de ro tam bém uma
ver da de i ra li ção de fal ta de ca rá ter de quem deu a en -
tre vis ta, por que fi cou evi den te que ele ti nha par ti ci pa-
ção em es que ma cri mi no so.

Hoje es tou mos tran do um caso aqui que, ca bal-
men te, de mons tra a ne ces si da de da ins ti tu i ção do
con tro le ex ter no do Po der Ju di ciá rio em nos so País:
um de sem bar ga dor que iria to mar pos se num dia, na 
no i te an te ri or, foi des ti tu í do do car go, por que man-
dou uma car ta aos de ma is de sem bar ga do res di zen-
do que iria cum prir uma de ci são do Tri bu nal de Con -
tas da União e exo ne rar to dos os pa ren tes de de-
sem bar ga do res que exer ci am car gos co mis si o na-
dos. O de sem bar ga dor foi exo ne ra do an tes de as su-
mir o car go, ou seja, foi imo la do, por que que ria sim -
ples men te cum prir a lei. Então, che ga mos a um ver -
da de i ro es ta do de achin ca lhe nes te Bra sil. Pa re-
ce-me que isso é evi den te, não há mais ar gu men tos
con trá ri os. O Po der Ju di ciá rio pre ci sa ser con tro la do
na sua ati vi da de ad mi nis tra ti va – no po der de jul gar é 
cla ro que não: cada juiz deve jul gar sem pre de acor -
do com a sua cons ciên cia e, na tu ral men te, com as
leis em vi gor no Bra sil.

Agra de ço a V. Exª pela sua in ter ven ção.
Para fi na li zar, Sr. Pre si den te, acre di to que igual

ins ti tu to deve exer cer fun ção se me lhan te den tro do
Mi nis té rio Pú bli co. É ób vio que o Mi nis té rio Pú bli co
tam bém tem que ser con tro la do, pois se tra ta de uma
ins ti tu i ção nova que mu i to evo lu iu des de que foi con -
fe ri do o atu al per fil cons ti tu ci o nal e que ne ces si ta do
con tro le ex ter no até para não in cor rer nos mes mos ví -
ci os que con ta mi nam a Jus ti ça des te País. 

A ma té ria está con ti da na re for ma do Po der Ju -
di ciá rio, que deve ser efe ti va men te re a li za da para que 
o bra si le i ro pos sa ter um ser vi ço de pres ta ção ju ris di-
ci o nal dig no da de man da so ci al, e um po der ju di can te
li vre das má cu las que o im pe dem de fa zer jus ti ça com 
a ne ces sá ria isen ção que a Cons ti tu i ção e as leis as -
sim de li ne a ram.

Mu i to obri ga do pela to le rân cia, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa agra de ce e in for ma à V. Exª e à Se na-
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do ra Lú cia Vâ nia que en quan to V. Exª dis cur sa va,
esta Casa re ce beu, com gran de ale gria, a vi si ta dos

alu nos da Esco la Pi tá go ras, de Ca ta lão.
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro dolp ho

Tou ri nho, do Par ti do da Fren te Li be ral, do Esta do da
Ba hia, por 20 mi nu tos.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (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, em re cen te
pro nun ci a men to que fiz des ta tri bu na, pro pus que a
re to ma da da dis cus são da re for ma tri bu tá ria se ini ci-
as se onde a cha ma da emen da aglu ti na ti va – dis cu ti-
da en tre o Go ver no Fe de ral e o Con gres so, quan do
en tão o atu al Mi nis tro da Fa zen da teve uma po si ção
de mu i to des ta que e atu a ção – ti nha ter mi na do no
ano de 2000.

Devo re gis trar que na que la épo ca mu i to se
avan çou em ter mos de re for ma tri bu tá ria, se as sim
po de mos cha mar, e im por tan tes con sen sos fo ram
cons tru í dos.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, se com pa rar mos a emen da aglu ti na ti va de dois
anos atrás com a pro pos ta en vi a da ago ra ao Con-
gres so, va mos ve ri fi car pe que nos avan ços e gran des
re tro ces sos. E mais: a nova pro pos ta tem qua li da de e
am pli tu de mu i to me nor que a an te ri or.

Ao ana li sar a jus ti fi ca ção do pro je to de re for ma
tri bu tá ria en vi a do pelo Go ver no Fe de ral ao Con gres-
so, po de mos des ta car onze pon tos para aná li se, os
qua is pas so a co men tar um a um, pro cu ran do iden ti fi-
car os que fo ram e os que não fo ram aten di dos e
apre sen tan do al gu mas con clu sões para aná li se e re -
fle xão.

O pri me i ro ob je ti vo cla ra men te iden ti fi ca do na
pro pos ta do Go ver no é a sim pli fi ca ção do sis te ma tri -
bu tá rio. É ine gá vel que a pro pos ta sim pli fi ca o sis te-
ma. E a sim pli fi ca ção virá pela uni fi ca ção da le gis la-
ção do ICMS – Impos to so bre Cir cu la ção de Mer ca-
do ri as e Ser vi ços, que é es ta du al. Além da uni fi ca ção,
ou tras mu dan ças são pro pos tas e aper fe i ço a rão o
sis te ma.

Essas mu dan ças têm a van ta gem de te rem sido
ge ra das den tro do pró prio sis te ma, ou seja, fo ram ge -
ra das pe los pró pri os Esta dos, pe los téc ni cos dos
Esta dos:

– a uni fi ca ção do ICMS; 
– a abran gên cia, que con ti nua a atu al;
– a ma nu ten ção do atu al sis te ma de par ti lha ori -

gem/des ti no;
– a co bran ça ex clu si va men te na ori gem, uma

co i sa nova e in te res san te, que deve ser es tu da da

com mu i ta aten ção, por que se im ple men ta da e der
cer to sig ni fi ca rá uma gran de con tri bu i ção no com ba te
à so ne ga ção e evi ta rá so bre tu do o que há de pior, que 
é o pas se io de no tas.

– o ICMS terá, no má xi mo, cin co clas ses de alí -
quo tas fi xa das pelo Se na do. No en tan to, o en qua dra-
men to des sas alí quo tas às mer ca do ri as não será fe i-
to pelo Se na do, mas por um novo Con faz, o que traz
um pou co de pre o cu pa ção, pois ha ve rá um au men to
de car ga tri bu tá ria.

– a me nor alí quo ta, que tam bém está de fi ni da,
será apli ca da aos gê ne ros de pri me i ra ne ces si da de.
Mas isso virá de fi ni do em lei com ple men tar. E é de se
es pe rar uma re a ção dos Esta dos pro du to res. Pre o cu-
pa-me mu i to, nes te mo men to, a ques tão dos Esta dos
do Cen tro-Oes te, por exem plo, que são gran des pro -
du to res de ali men tos, pois to das as ve zes que ten ta-
mos fa zer isso no pas sa do ti ve mos gran de di fi cul da-
de. Mas não são só os Esta dos do Cen tro Oes te, te -
mos ou tros Esta dos que, além de su por tar cré di tos de 
in su mos, te ri am que ter uma re du ção de alí quo ta, o
que não me pa re ce uma co i sa mu i to fá cil de ser cons -
tru í da. Mas a sim pli fi ca ção, de al gu ma for ma, é al can-
ça da. Esse é o pri me i ro dos onze pon tos.

O se gun do pon to é a ques tão da de so ne ra ção
das ex por ta ções. O pro je to não re sol ve em de fi ni ti vo a 
ques tão das ex por ta ções, que, no meu en ten di men to,
deve ser o ob je ti vo pri o ri tá rio do Go ver no. Da nos sa
pe que na par ti ci pa ção no co mér cio in ter na ci o nal –
cer ca de 1% – é que de cor rem to das as nos sas ma ze-
las da re la ção dí vi da pú bli ca/PIB às al tas ta xas de ju -
ros. Ou seja, te mos que ex por tar mais para nos in se-
rir mos mais ain da no co mér cio in ter na ci o nal.

E o pro je to não re sol ve o pro ble ma das ex por ta-
ções por não tra tar de for ma efe ti va os te mas da cu -
mu la ti vi da de das con tri bu i ções so ci a is, da fal ta de in -
te res se fi nan ce i ro que os Esta dos têm em re la ção
aos pro je tos de ex por ta ção e do tra ta men to di fe ren ci-
a do que está sen do dado ao se gu ro re ce i ta ou Fun do
Orça men tá rio, cri a do pela Lei Kan dir.

O pro je to fala em de so ne rar ex por ta ções, in ves-
ti men tos e em pre gos. Acon te ce que es sas ex por ta-
ções já es ta vam de so ne ra das, par te pela Cons ti tu i-
ção e par te pela Lei Kan dir. O que se pre ten de ago ra
é a cons ti tu ci o na li za ção des sa de so ne ra ção. Mas
faz-se isso de um lado e não se faz do ou tro, ou seja,
não se cons ti tu ci o na li za o se gu ro re ce i ta dos Esta-
dos. E, pior do que não cons ti tu ci o na li zar, é de i xar
que isso te nha um ven ci men to – está pre vis to para
ven cer em 2006 – e, mais ain da, que de pen da de ver -
bas or ça men tá ri as, o que cre io que será um pro ble ma
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nes te e no pró xi mo ano. São dois pe sos e duas me di-
das ina ce i tá ve is para os Esta dos ex por ta do res.

Te nho ab so lu ta con vic ção de que gran de par te
des ses pro ble mas que en fren ta mos na área de ex-
por ta ção ocor re por que nun ca ti ve mos a co ra gem de
en fren tar a ques tão exa ta men te como ela é. E é pre ci-
so di zer, cla ra men te, que os Esta dos não têm, no fun -
do, ma i or in te res se nas ex por ta ções por que não têm
ne nhum tipo de re mu ne ra ção di re ta – o tipo que exis -
te en vol ve uma imen sa bu ro cra cia, e os va lo res são
mu i to aquém da re a li da de.

Na me di da em que os Esta dos são obri ga dos a
ter todo tipo de in fra-es tru tu ra e re ce bem como be ne-
fí cio in di re to a ge ra ção de ren da e em pre go, com pli-
ca-se tre men da men te essa po si ção, e aca ba sen do
ruim a ex por ta ção no Bra sil in te i ro. É pre ci so que eles
re ce bam com pen sa ção.

Faz-se ne ces sá rio re co nhe cer que o pro ble ma
exis te. Não adi an ta ima gi nar que não exis te.

Uma das so lu ções para es ti mu lar as ex por ta-
ções se ria ins ti tu ir um fun do cons ti tu ci o nal for ma do
por um per cen tu al do Impos to de Impor ta ção, para
ser dis tri bu í do pro por ci o nal men te aos sal dos po si ti-
vos das ba lan ças co mer ci a is es ta du a is.

Nes te pon to, pas sa mos a in se rir os Esta dos em
um con ce i to novo de sal do co mer ci al de ex por ta ção:
aqui lo que ele im por ta para aqui lo que ele ex por ta.

Uma ou tra so lu ção se ria mo di fi car a cons ti tu i-
ção do Fun do de Com pen sa ção pela Expor ta ção de
Pro du tos Indus tri a li za dos (FPex), com dis tri bu i ção
ba se a da em ex por ta ções to ta is bru tas e não mais na
ex por ta ção ape nas de pro du tos in dus tri a li za dos,
mes mo por que a ex por ta ção de pro du tos não in dus-
tri a li za dos gera, da mes ma for ma, re ce i ta para o País.

Ain da so bre ex por ta ções, mu i to se tra tou no
pro je to da de so ne ra ção do ICMS, mas pou co foi fa la-
do so bre as con tri bu i ções que afe tam a ex por ta ção. É
pos sí vel que isso te nha sido fe i to por que o ICMS é
dos Esta dos e as con tri bu i ções são do Go ver no Fe -
de ral. E não ape nas nes te Go ver no, mas tam bém em
ou tros, tem ha vi do uma ten dên cia a não se me xer na -
qui lo que é do Go ver no Fe de ral, mas so men te na qui lo
que é dos Esta dos. E as con tri bu i ções são cu mu la ti-
vas. De pen den do do ta ma nho da ca de ia pro du ti va do
bem a ser ex por ta do, po dem in vi a bi li zar a com pe ti ção
no ex te ri or.

A CPMF e sua cu mu la ti vi da de, no en tan to, fo -
ram tor na das per ma nen tes, o que vem agra var a si tu-
a ção das ex por ta ções. E chan ce lou-se o au men to de
sua alí quo ta para 0,38%.

Qu an to ao PIS, o Go ver no Fe de ral im pôs a sua
co bran ça de for ma não cu mu la ti va, por in ter mé dio da
Me di da Pro vi só ria nº 75, que se tor nou lei no fi nal do
ano pas sa do, au men tan do a sua alí quo ta de 0,65%
para 1,65%. Essa mes ma lei pre via que, até o fi nal de
2003, o Po der Exe cu ti vo sub me te ria ao Con gres so
pro je to de lei tor nan do não cu mu la ti va a co bran ça da
Co fins.

Na pro pos ta atu al de re for ma tri bu tá ria afir-
ma-se que lei com ple men tar de fi ni rá qua is os se to res
da ati vi da de eco nô mi ca onde a co bran ça in ci di rá de
for ma não cu mu la ti va. Mas não há qual quer ga ran tia
de que isso ve nha a ocor rer!

O ter ce i ro pon to a que que ro me re fe rir é o fim
da guer ra fis cal, tema de tan ta im por tân cia para os
Esta dos do Nor des te e que tem sido mu i to dis cu ti do
nes ta Casa. 

A con ces são de be ne fí ci os fis ca is fica pro i bi da,
mes mo sem a im ple men ta ção do prin cí pio do des ti no
no ICMS, que era o que aca ba ria au to ma ti ca men te
com a guer ra fis cal. Mas os Esta dos fi cam im pe di dos
de edi tar nor mas pró pri as, aca ban do, des sa for ma,
qual quer tipo de in cen ti vo. Essa ve da ção de be ne fí ci-
os fis ca is ou fi nan ce i ros só não atin ge os des ti na dos
às pe que nas e mi cro em pre sas. Esse é um pon to im -
por tan te, que terá re fle xo em ou tras co i sas, que vou
co men tar pos te ri or men te.

A di fi cul da de para se aca bar com a cha ma da
guer ra fis cal é de vi da à:

– ine xis tên cia de uma po lí ti ca na ci o nal de de-
sen vol vi men to re gi o nal;

– con cen tra ção de pro du ção nos lo ca is mais de -
sen vol vi dos do País;

– in fra-es tru tu ra com ple ta nos Esta dos mais de -
sen vol vi dos.

O pro je to não traz qual quer re fe rên cia à im ple-
men ta ção de uma po lí ti ca in dus tri al ne ces sá ria para
re du zir as de si gual da des re gi o na is. Re fi ro-me ao
Nor te, ao Nor des te e ao Cen tro-Oes te em re la ção às
de ma is re giões do País. Pro põe ape nas a cri a ção de
um fun do com re cur sos li mi ta dos, para ser dis tri bu í do
por todo o País, não so men te pe las re giões mais ne -
ces si ta das.

Para com pen sar o fim dos in cen ti vos fis ca is, a
União des ti na rá mais dois pon tos per cen tu a is do IPI e 
do Impos to de Ren da para a cri a ção de um Fun do
Na ci o nal de De sen vol vi men to Re gi o nal.

O va lor a ser alo ca do, algo en tre R$2 bi lhões e
R$2,5 bi lhões, que é mu i to pe que no, não pos si bi li ta rá
a re a li za ção de uma efe ti va po lí ti ca de des con cen tra-
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ção re gi o nal que ve nha a com pen sar os in cen ti vos
como atra ção de in ves ti men tos.

Esse per cen tu al de au men to deve ser ma i or e
deve ser in ci den te so bre o to tal dos tri bu tos e não
mais so bre o Impos to de Ren da e IPI tão so men te.
Deve, tam bém, ser acom pa nha do de uma po lí ti ca de
de sen vol vi men to que in cen ti ve a pro du ção e pos si bi li-
te, in clu si ve, a su pe ra ção de con fli tos tri bu tá ri os, de -
cor ren tes da guer ra fis cal, con co mi tan te men te com a
re for ma.

Só com essa po lí ti ca de se nha da e ga ran ti da é
que se pode pre ten der aca bar com os in cen ti vos fis -
ca is. As li nhas bá si cas de uma po lí ti ca de de sen vol vi-
men to se ri am:

– ga ran tia de cres cen tes re cur sos or ça men tá ri-
os para a in fra-es tru tu ra;

– in cen ti vos fis ca is fe de ra is por de ter mi na do tipo
de pro du to, por re gião, vin cu la dos ao cum pri men to de
me tas pe las em pre sas;

– fi nan ci a men tos com ju ros e pra zos di fe ren ci a-
dos e com fi na li da de de in cen ti var a pro du ção.

Aliás, dis cu ti mos hoje, na Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, a re gi o na li za ção da apli ca ção do
BNDES, um dos itens des sa po lí ti ca.

Ain da den tro da ques tão do de sen vol vi men to
re gi o nal, é pre ci so re pen sar os fun dos cons ti tu ci o na-
is, de vi do à po lí ti ca im ple men ta da nos úl ti mos anos
em re la ção ao IPI e ao Impos to de Ren da. O cres ci-
men to das re ce i tas fe de ra is não se deu nes ses tri bu-
tos para se evi tar o com par ti lha men to com os Esta-
dos e Mu ni cí pi os.

Em 1988, as re ce i tas tri bu tá ri as com par ti lha das
re pre sen ta vam 76% do to tal das re ce i tas tri bu tá ri as
da União. Em 2002, pas sa ram a re pre sen tar 45%. 

Entre 1988 e 2002, o IPI e o Impos to de Ren da
cres ce ram 467%. Mas ve jam que, em con tra par ti da,
as de ma is re ce i tas da União cres ce ram 1.781%, ou
seja, qua tro ve zes mais.

A sa í da, pois, é cons ti tu ir os fun dos cons ti tu ci o-
na is com a re ce i ta to tal dos tri bu tos para que o Go ver-
no Fe de ral – este ou qual quer ou tro – não ve nha a ser
ten ta do a fa zer uma po lí ti ca que dis cri mi ne um de ter-
mi na do tri bu to que seja ou não com par ti lha do.

O quar to pon to da aná li se é que o pro je to se
pro põe a não au men tar a car ga tri bu tá ria. Qu an do
ana li sa mos a evo lu ção da car ga tri bu tá ria, nos úl ti-
mos 10 anos, ve ri fi ca mos que a ar re ca da ção cres ceu
50% e o PIB ape nas 10%. Nós, en tão, sen ti mos o
cres ci men to da car ga.

Esse cres ci men to ocor reu – vol to a re pe tir – nas
con tri bu i ções fe de ra is, aque las que são cu mu la ti vas,

que one ram a ca de ia pro du ti va, que di fi cul tam uma
alo ca ção efi ci en te de re cur sos e que ali jam os Esta -
dos e Mu ni cí pi os da sua ar re ca da ção.

Ain da re fe ren te à car ga tri bu tá ria, ao lon go dos
úl ti mos anos, ela tem di mi nu í do em re la ção aos tri bu-
tos de va lor adi ci o na do, onde o im pos to pago numa
eta pa é com pen sa do na se guin te, e tem cres ci do nos
cu mu la ti vos, onde a tri bu ta ção é em cas ca ta e em
que não há qual quer com pen sa ção em eta pas se-
guin tes.

Com a pro pos ta do Go ver no que está sen do
ana li sa da na Câ ma ra dos De pu ta dos e que va mos
ana li sar no Se na do, po de re mos as sis tir, mais uma
vez, à ele va ção da car ga tri bu tá ria. De for ma mais vi -
sí vel, só para dar exem plos mu i to pal pá ve is, isso se
ve ri fi ca nas sus pen sões das isen ções de ICMS. O
pro ble ma é que exis tem hoje isen ções de ICMS para
re mé di os es sen ci a is, para pro du tos da ces ta bá si ca,
para in su mos agrí co las, para ma te ri al hos pi ta lar, en -
tre ou tros. Com o fim des sas isen ções, ha ve rá au-
men to de car ga, pois o pro je to não pre vê alí quo ta
zero. Nos pro du tos es sen ci a is para a po pu la ção de
ba i xa ren da ha ve rá, ne ces sa ri a men te, um au men to
de ar re ca da ção.

Pois não, Se na dor Cé sar Bor ges.
O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Se na dor Ro -

dolp ho Tou ri nho, ini ci al men te que ro di zer da mi nha
ad mi ra ção pelo dis cur so de V. Exª, um dis cur so pe da-
gó gi co. V. Exª dis se cou, como se fos se um ci rur gião,
in te i ra men te, a re for ma tri bu tá ria e a está des nu dan-
do para este Se na do. É um dis cur so que me re ce ser
di vul ga do para co nhe ci men to de to dos os Srs. Se na-
do res. É uma opor tu ni da de ím par, quan do todo o País 
re cla ma uma re for ma tri bu tá ria.Na ver da de, o que se
está fa zen do não pode ser cha ma do de re for ma, mas
de mero ajus te, que vem agra var os pro ble mas exis -
ten tes. A aná li se de V. Exª é per fe i ta. Por um lado,
essa re for ma tri bu tá ria pre ju di ca os Esta dos, não faz
uma me lhor dis tri bu i ção de re cur sos en tre os en tes
fe de ra ti vos, não de so ne ra a pro du ção, que se ria o
mais im por tan te e de se ja do por to dos, au men ta a car -
ga tri bu tá ria. Além dis so, essa re for ma tri bu tá ria vai
co lo car por ter ra a es pe ran ça da so ci e da de bra si le i ra,
que tem nela uma das gran des sa í das. O que V. Exª
está di zen do para esta Casa – e é pre ci so que as Srªs 
Se na do ras e os Srs. Se na do res aten tem para isto – é
que essa re for ma que aí está não pas sa de mais um
en go do para a Na ção bra si le i ra. Na ver da de, os Esta -
dos se rão pre ju di ca dos, os Mu ni cí pi os não se rão be -
ne fi ci a dos, o se tor pro du ti vo não será be ne fi ci a do,
como tam bém não se rão be ne fi ci a das as ex por ta-
ções; ape nas as re ce i tas do Go ver no Fe de ral se rão
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pre ser va das. O Go ver no tem hoje qua se que uma
idéia fixa em pre ser var e au men tar suas re ce i tas. Já é 
anun ci a do pelo Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça-
men to e Ges tão um au men to, nes te ano, de R$6 bi -
lhões na ar re ca da ção, gra ças ao au men to da car ga
tri bu tá ria. Por tan to, V. Exª faz um aler ta a esta Casa
no mo men to em que tra mi ta na Câ ma ra dos De pu ta-
dos a re for ma tri bu tá ria. E nós, aqui do Se na do, por
meio des se aler ta e de aná li ses cri te ri o sas, como a
de V. Exª, de ve mos nos pre pa rar para ten tar trans for-
mar, se ain da for pos sí vel, essa re for ma tri bu tá ria em
algo útil para este País e não ape nas para ele var a
car ga tri bu tá ria e dar tran qüi li da de de re ce i ta tri bu tá-
ria para o Go ver no Fe de ral. Pa ra béns, Se na dor Ro-
dolp ho Tou ri nho!

O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Cé sar Bor ges. Suas ob ser-
va ções en ri que cem mu i to o nos so pro nun ci a men to.

Con ce do o apar te ao Se na dor Arthur Vir gí lio.
O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor

Ro dolp ho Tou ri nho, V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Des cul pe-me por in ter rom pê-lo, Se na dor
Arthur Vir gí lio, mas ape nas que ro trans mi tir uma re -
co men da ção dada, a par tir de uma de ci são to ma da
pela Mesa, nes ta se ma na, no sen ti do de que os apar-
tes de vem se ater, den tro do tem po do ora dor, a dois
mi nu tos.

Foi-lhe con ce di do o apar te, e a Mesa agra de ce
a co la bo ra ção de V. Exª.

O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Cé sar Bor ges, suas ob ser-
va ções en ri que cem mu i to o nos so pro nun ci a men to.

Con ce do o apar te ao Se na dor Arthur Vir gí lio.
O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor

Ro dolp ho Tou ri nho, V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Sem que rer in ter rom per V. Exª, Se na dor Arthur 
Vir gí lio, ape nas para trans mi tir uma re co men da ção
de uma de ci são to ma da pela Mesa esta se ma na, no
sen ti do de que os apar tes de vem se ater, den tro do
tem po do ora dor, em 2 mi nu tos.

Foi con ce di do o apar te e a Mesa agra de ce a co -
la bo ra ção de V. Exª.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – É uma bela 
pro vi dên cia, Sr. Pre si den te. Se na dor, V. Exª faz o dis -
cur so do téc ni co que tem se sa í do mu i to bem na ati vi-
da de po lí ti ca em si mes ma. Em re su mo, tam bém
acho que a re for ma ape nas visa a fa zer ca i xa para o
Go ver no, é pí fia, pre ju di ca Esta dos, não dá ga ran tia
de com pen sa ção aos Esta dos ex por ta do res, é uma

ame a ça para o meu Esta do a pre va le cer a ta xa ção no 
des ti no, pois é 80% a me nos na ar re ca da ção do
ICMS no Ama zo nas e aí terá que pas sar por cima de
mim mais uma vez, para que eu per mi ta que algo as -
sim se per pe tre con tra o povo que me ele geu. Ela é,
sem dú vi da al gu ma, mo de la da a de i xar para de po is
os pro ble mas mais gra ves. Estão ven do, na pele, que
não é fá cil apro var nem algo pí fio como essa re for ma
pí fia e mu i to me nos um pro je to mais am bi ci o so, como
o que se pre ten deu no go ver no pas sa do. De todo
modo, pre ten de mos par ti ci par, aper fe i ço ar, emen dar,
pois te mos com pro mis so com a re for ma, mas não
com uma re for ma ruim e sim com a ver da de i ra re for-
ma. E, pelo que vejo da sua atu a ção e do seu be lís si-
mo dis cur so, sei que es ta re mos em mais essa jor na-
da jun tos, pro cu ran do cri ar algo que re me ta à ver da-
de i ra dis cus são, que deve ser a re pac tu a ção do pac to
fe de ra ti vo. Pa ra be ni zo V. Exª. Tem sido um de le i te
ouvi-lo fa lar so bre uma ma té ria que V. Exª do mi na tão
bem, como tan tas ou tras do ramo eco nô mi co aqui
nes ta Casa.

A Srª Lú cia Vâ nia (PSDB – GO) – Se na dor Ro -
dolp ho Tou ri nho, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) –
Pois não, con ce do-lhe o apar te, Se na do ra Lú cia Vâ nia.

A Srª Lú cia Vâ nia (PSDB – GO) – Gos ta ria, em
pri me i ro lu gar, de cum pri men tá-lo pela for ma se re na
com que V.Exª faz uma aná li se per fe i ta do pro je to de
re for ma tri bu tá ria. Como dis se o Se na dor Cé sar Bor -
ges, esse dis cur so é dig no de ser dis tri bu í do para to -
dos os Par la men ta res des ta Casa. Em re la ção ao
meu Esta do e à Re gião Cen tro-Oes te, V. Exª apon tou
com mu i ta pro pri e da de as pre o cu pa ções que nos
acom pa nham. A uni fi ca ção do ICMS, sem dú vi da al -
gu ma, é um be ne fí cio para o País, mas é pre ci so que
haja uma com pen sa ção cla ra, como V. Exª dis se, não
ape nas em cima do IPI e do Impos to de Ren da, mas
em cima de to dos os tri bu tos. A de so ne ra ção das ex -
por ta ções, a que V. Exª tam bém se re fe riu, deve vir
acom pa nha da da com pen sa ção cons ti tu ci o na li za da.
Apro vo essa abor da gem, acre di tan do que todo o
Cen tro-Oes te es ta rá co e so com essa pos tu ra hoje
es bo ça da por V. Exª aqui em re la ção à re for ma tri bu-
tá ria. Pa ra béns! Pode ter cer te za de que o Cen-
tro-Oes te vai no meá-lo em ba i xa dor da re for ma tri bu-
tá ria em nos so nome. Mu i to obri ga da.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) –
Mu i to obri ga da, Se na do ra Lú cio Vâ nia. Obri ga do
tam bém por car go tão ho no rí fi co e pela sua con tri bu i-
ção ao meu dis cur so.
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A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Se -
na dor Ro dolp ho Tou ri nho, per mi te-me V. Exª um
apar te?

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Se -
na dor Ro dolp ho Tou ri nho, es cu tei ape nas uma par te
de seu dis cur so, mas V. Exª já me ha via dito que iria
fa lar so bre a re for ma tri bu tá ria. Já ha vía mos con ver-
sa do so bre um tema que, par ti cu lar men te para o
Esta do do Pará, é mu i to im por tan te: as ex por ta ções.
Eu só que ria re gis trar, de for ma di fe ren te do que dis se
ou tro Se na dor, que não te nho a me nor dú vi da de que
o Go ver no está aber to à dis cus são. E, até onde sa be-
mos, o que veio para o Con gres so foi fru to de um con -
sen so, o que não quer di zer que não pos sa mos dis cu-
tir, in clu si ve, for mas de com pen sa ção. É ób vio que os
Esta dos que são ex por ta do res de ma té ria-pri ma e
que, por tan to, ge ram uma ex ter na li da de po si ti va para
o País na ba lan ça co mer ci al pre ci sam ser com pen sa-
dos. É jus to que es ses Esta dos que es tão ge ran do
essa ex ter na li da de po si ti va – que é so ci a li za da por to -
dos os Esta dos da Fe de ra ção – não se jam pe na li za-
dos, sob pena de es tar mos cri an do uma dis tor ção.
Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho, V. Exª es ta va pre sen te
hoje à re u nião da Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, quan do apro va mos um re que ri men to de mi nha
au to ria con vi dan do, para uma au diên cia, o Mi nis tro
da Fa zen da, o Go ver na dor do Esta do do Pará e o Go -
ver na dor do Esta do de Mi nas Ge ra is para vi rem aqui
dis cu tir ba si ca men te esse as sun to, uma al ter na ti va
na re for ma tri bu tá ria. Qu e ria di zer que es ta mos dis-
pos tos a dis cu tir e, com cer te za, não en con tra re mos
re sis tên cia por par te do pró prio Go ver no em fa zer jus -
ti ça, até por que ela é ne ces sá ria para o equi lí brio fe -
de ra ti vo do nos so País. Obri ga da, Se na dor Ro dolp ho
Tou ri nho.

O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –
Mu i to obri ga do, Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa. Enten do
que essa dis cus são terá que ser fe i ta. Pre ci sa mos,
efe ti va men te, me lho rar essa pro pos ta e – o que con -
si de ro mais im por tan te – tor ná-la mais ou sa da, para
que ve nha efe ti va men te sig ni fi car uma re for ma tri bu-
tá ria.

Qu e ria, ain da so bre essa pos sí vel, vi sí vel e pal -
pá vel ele va ção de car ga tri bu tá ria, ci tar um ou tro pon -
to em que, se gu ra men te, ha ve rá a ele va ção de car ga
tri bu tá ria. Em pri me i ro lu gar, há a ques tão da não
mais isen ção e, em se gun do lu gar, a uni fi ca ção das
alí quo tas do ICMS, que tam bém po de rá e de ve rá
acar re tar au men to de car ga tri bu tá ria.

Va mos ana li sar um caso so men te: o do óleo di e-
sel. Em São Pa u lo, a alí quo ta é de 12%, e o Nor des te
co bra en tre 17% e 18%. A alí quo ta será uni fi ca da em
12%, 18% ou 17%? Fui Se cre tá rio de Fa zen da du ran-
te nove anos e te nho a ab so lu ta con vic ção de que o
meu voto se ria fa vo rá vel à uni fi ca ção em 18%. Essa é
uma ten dên cia ruim nes sa dis cus são, por que, na alo -
ca ção das mer ca do ri as, as alí quo tas que va mos fi xar
aqui não se rão fe i tas mais por nós, mas por um novo
Con faz. Em am bos os ca sos, se gu ra men te, ha ve rá
au men to de car ga tri bu tá ria. É a con se qüên cia da
pro i bi ção de nor ma au tô no ma pe los Esta dos, da sus -
pen são das isen ções e da uni fi ca ção das alí quo tas.

O quin to pon to diz res pe i to à ma nu ten ção da ar -
re ca da ção nos três ní ve is de Go ver no. Isso é pos sí vel
que ve nha a ocor rer. A re ce i ta dis po ní vel dos Go ver-
nos, no ano de 2002, foi a se guin te: a União fi cou com
58,4%; os Esta dos, com 25,2%; e os Mu ni cí pi os, com
16,4%. Pen so que a ar re ca da ção aca ba rá sen do
man ti da de al gu ma for ma, ou po de rá ha ver au men to
de car ga, acres cen ta do à de cada um.

O sex to pon to se ria a am pli a ção da pro gres si vi-
da de do sis te ma.

Sr. Pre si den te, V. Exª me da ria quan to tem po
ain da para eu con clu ir o meu pro nun ci a men to?

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A bem da ver da de, Se na dor Ro dolp ho Tou ri-
nho, o tem po de V. Exª já está ul tra pas sa do em oito
mi nu tos e meio. Se V. Exª de se jar, a Mesa con si de ra rá
como lido o seu pro nun ci a men to.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) –
Sr. Pre si den te, vol ta rei em ou tra opor tu ni da de para
ter mi nar este pro nun ci a men to, por que che guei re al-
men te ao meio des sa aná li se. Tal vez em ou tra hora,
ama nhã se pos sí vel, com ple men ta rei este dis cur so.

Mu i to obri ga do, de qual quer for ma, pela to le rân cia.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – A Mesa agra de ce a co la bo ra ção de V. Exª com
os tra ba lhos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa pror ro ga por dez mi nu tos a Hora do
Expe di en te.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Arthur Vir -
gí lio, como Lí der, pelo pra zo de cin co mi nu tos, para
uma co mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa pror ro ga por dez mi nu tos a Hora do
Expe di en te.
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Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Arthur Vir -
gí lio, como Lí der, pelo pra zo de cin co mi nu tos para
co mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go,
aqui, a prin ci pal man che te de on tem, dia 25, do jor nal
Fo lha de S. Pa u lo, que diz “País des per di ça 645 mil
Bol sas-Esco la”.

O Go ver no, que se diz vol ta do para o so ci al, não 
está re ve lan do com pe tên cia nem se quer para cum-
prir com os com pro mis sos in te i ra men te as se gu ra dos
pelo Orça men to e numa en gre na gem que já fun ci o na-
va em ple na nor ma li da de. Com isso, 1,930 mi lhão de
cri an ças de todo o País es tão oci o sas, vol tam a fi car
sem a edu ca ção for mal.

E o MEC, num es ca pis mo que co me ça a ser
des gas tan te para o atu al Go ver no, diz que as fa lhas
se de vem a er ros no pre en chi men to dos ca das tros.
Ou seja, o ca das tro ago ra é o cul pa do da in com pe tên-
cia de não sa be rem pa gar um di re i to cujo re cur so
está pre vis to no Orça men to. Só que o ca das tro não
pre ju di ca va an tes. Antes, to dos os me ses, essa pres -
ta ção se dava com cor re ção. Ago ra, a cul pa é do ca -
das tro. A cul pa ja ma is é do Go ver no, ja ma is a au to cri-
ti ca se faz, ja ma is a hu mil da de toma o lu gar de uma
ar ro gân cia que co me ça a mos trar o lado pe ri go so.

Ade ma is, que ro fa lar aqui um pou co de po lí ti ca
eco nô mi ca. Se há algo por que deve o Bra sil se ba ter,
com mu i to de no do, nas ne go ci a ções em tor no da
Alca, ou em qual quer con ver sa bi la te ral com os Esta -
dos Uni dos, é pre ci sa men te a de fe sa dos nos sos pro -
du tos agrí co las de ex por ta ção. Isso se im põe. À agri -
cul tu ra se deve a par te po si ti va da vi ra da da ba lan ça
co mer ci al bra si le i ra.

E es ta mos ven do uma es ca la da, que o Go ver no
to le ra de ma ne i ra li cen ci o sa, in de co ro sa, da agres si-
vi da de do cha ma do Mo vi men to dos Sem-Ter ra, que
não en ca ro como mo vi men to so ci al efe ti vo, mas
como um par ti do po lí ti co de ca rá ter re vo lu ci o ná rio za -
pa tis ta, de li ran te e fa da do ao fra cas so, até por que re -
pe te o za pa tis mo em ple no sé cu lo XXI. 

Mas diz, na man che te do O Glo bo, o ine fá vel
José Ra i nha Jú ni or: “Re for ma, doa a quem doer.”
Lem bra-me aque la his tó ria do “na lei ou na mar ra” no
tem po das re for mas de base pre ten di das por João
Gou lart; lem bra-me o ra di ca lis mo que não ti nha pé na
re a li da de de Fran cis co Ju lião. Faço, pois, um aler ta:
se este Go ver no não co i bir, não pas sar a tra tar com
ab so lu to cri té rio e fir me za os pas sos ou sa dos e ir res-
pon sá ve is do Mo vi men to dos Sem-Ter ra, da qui a pou -
co, in ves ti do res do se tor agrí co la co me ça rão a fa zer

min guar os in ves ti men tos; ha ve rá a re per cus são dis -
so na nos sa ba lan ça co mer ci al, no ní vel de em pre go,
em mu i tos mo men tos de frus tra ção em re la ção a uma 
eco no mia que po de ria cres cer, que po de ria flo res cer,
mas que co me ça a ser ame a ça da por que con fun dem
com ati vi da de de mo crá ti ca algo que é vi si vel men te
um des res pe i to à lei.

Vi a ja va, on tem, com o ilus tre Se na dor Jef fer son
Pe res e S. Exª me cha ma va à aten ção para algo pre o-
cu pan te. Logo de po is, nós dois ou vía mos no avião
que o Se cre tá rio Exe cu ti vo do Mi nis té rio da Re for ma
Agrá ria ha via des men ti do uma no tí cia alar man te: que
S. Exª não es ta va ali para cum prir a me di da pro vi só ria
que, por dois anos, pro í be a vis to ria de ter ras in va di-
das. S. Exª des men te. Se dis se, se não dis se, eu não
sei. Des men tiu, pre fi ro fi car com o des men ti do de S.
Exª. Se não iria pe dir o en qua dra men to de S. Exª por
cri me de res pon sa bi li da de, em face des se que se ria o 
seu de síg nio de não cum prir com uma lei – to das as
leis são para se rem obe de ci das –, e uma lei tão es -
sen ci al para o pró prio equi lí brio eco nô mi co bra si le i ro.

Do je i to que vai o MST, es ta mos ven do fa zen de i-
ros se ar ma rem, indo para a ile ga li da de por que o
MST está na ile ga li da de e, de po is, o MST mer gu lha
ain da mais na ile ga li da de por que fa zen de i ros tam-
bém es tão mer gu lhan do na ile ga li da de. Assim, ha ve-
rá, em vez de paz no cam po, um cli ma de atri to, que
não será bom do pon to de vis ta da es ta bi li da de po lí ti-
ca e que, com toda a cer te za, ha ve rá de tra zer re per-
cus sões eco nô mi cas ne ga ti vas para o Go ver no do
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, a quem se pode
dar to dos os di re i tos, me nos o de ser in gê nuo di an te
do que se ri am os ob je ti vos ver da de i ros do Mo vi men to
dos Sem-Ter ra.

Assim, Sr. Pre si den te, pro cu ran do me ater ao
tem po que re gi men tal men te cabe às Li de ran ças para
suas co mu ni ca ções de ca rá ter ina diá vel, de i xo aqui
dois ape los ao Go ver no Fe de ral. O pri me i ro: que de fi-
na quem cu i da de po lí ti ca so ci al para va ler nes te País, 
por que são cin co ou seis Mi nis té ri os da dos a can di-
da tos der ro ta dos nas úl ti mas ele i ções e a con fu são
co me ça a pre ju di car as cri an ças bra si le i ras. São
R$29 mi lhões men sa is que não es tão indo para 1,930 
mi lhão de cri an ças, con for me de nún cia do jor nal Fo-
lha de S. Pa u lo. Por que o Go ver no é mau? Não. Por -
que o Go ver no é in sen sí vel? Não. Por que o Go ver no
é as sem ble ís ta? Sim. Por que o Go ver no está sen do
in com pe ten te? Sim. Por que o Go ver no não está sa -
ben do, na ver da de,nem se quer, to car os pro je tos que
já exis ti am.

E lá vem o MEC, di ri gi do pelo meu pre za do e
que ri do ami go Cris to vam Bu ar que, com algo que me
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pa re ce es tar vi ran do tam bém uma mar ca re gis tra da,
além do mar ke ting, de um Go ver no que se mos tra
es ca pis ta, ao di zer que a cul pa é do ca das tro an te ri or.
Ca das tro que an tes ja ma is im pe diu que as cri an ças
re ce bes sem o que lhes era de di re i to e, ago ra, vira
mo ti vo de des cul pa para um Go ver no que, sin ce ra-
men te, não está con se guin do pros se guir. Não é in-
ven tar uma co i sa nova, daí o ma ras mo do Fome Zero; 
não é cri ar a roda ou tra vez; não é in ven tar o fogo uma 
ou tra vez; mas pura e sim ples men te to car adi an te um
pro je to aze i ta do, per fe i to, fun ci o nan do, que re ce beu.
Isso me as sus ta, por que uma co i sa é o êxi to ma cro e-
co nô mi co, que te nho aqui, vá ri as ve zes, res sal ta do,
pela com pe tên cia que tem de mons tra do o Mi nis tro
Pa loc ci, como das pro fun das po lí ti cas sen sa tas que
her dou do Mi nis tro Pe dro Ma lan.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já

con cluo, Sr. Pre si den te.
Ou tro pon to é o fra cas so mi cro e co nô mi co que

se de se nha, quan do o Go ver no não é ca paz de dar
res pos tas, por exem plo, ao ver da de i ro pa pel das
Agên ci as que re gu la rão os mer ca dos.

A ter ce i ra co i sa é a pa ra li sia ad mi nis tra ti va que,
ago ra, vem pela man che te da Fo lha de S. Pa u lo,
com o des per dí cio de 645 mil bol sas-es co la, pre ju di-
can do 1,930 mi lhão de cri an ças e, sim ples men te, in -
ter rom pen do um pro gra ma – isso é até uma pro e za –
que es ta va fun ci o nan do mu i to bem e es pe ro seja re -
co bra do este tem po que está sen do per di do.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Arthur Vir gí-
lio, o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 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. José Sar ney,
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço aos
Srs. Se na do res ab so lu ta com pre en são para com a
Mesa. Re ce be mos mu i tas re cla ma ções de Srs. Se na-
do res em face da fal ta de cum pri men to dos nos sos
ho rá ri os re gi men ta is.

Assim, ex cep ci o nal men te, con ce de rei a pa la vra
por cin co mi nu tos im pror ro gá ve is aos três Se na do res
ins cri tos para uma co mu ni ca ção ina diá vel, já atra san-
do a Ordem do Dia. Mas peço a com pre en são de to -
dos para que, a par tir des te mo men to, te nha mos con -
di ções de dar opor tu ni da de a to dos os Se na do res de
usa rem, na for ma re gi men tal, o tem po que lhes for as -
se gu ra do.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.
O SR. JONAS PINHEIRO  (PFL – 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, va mos vo tar,
como se gun do item da pa u ta, o Pro je to de Lei do Se -
na do de nº 336, de 1999, que al te ra dis po si ti vos da
Lei Com ple men tar nº 76, de 1993, que “dis põe so bre
o pro ce di men to con tra di tó rio es pe ci al, de rito su má-
rio, para o pro ces so de de sa pro pri a ção de imó vel ru -
ral, por in te res se so ci al, para fins de re for ma agrá ria”.

Pelo tex to do re fe ri do pro je to, Sr. Pre si den te, o
va lor da in de ni za ção, em caso de de sa pro pri a ção de
imó vel ru ral, cor res pon de rá ao va lor de cla ra do na data
da pe rí cia, ou àque le con sig na do pelo juiz, cor ri gi do
mo ne ta ri a men te até a data de seu efe ti vo pa ga men to,
ex clu í do o pa ga men to de ju ros com pen sa tó ri os.

Ain da se gun do o tex to do PLS, o juiz, na sen ten-
ça, in di vi du a li za rá o va lor do imó vel, de suas ben fe i to-
ri as e dos de ma is itens que com põem o va lor da in de-
ni za ção, ex clu í do, po rém, o pa ga men to de co ber tu ra
flo rís ti ca des sa área.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os imó ve is
pas sí ve is de re for ma agrá ria são aque les que não al -
can çam, si mul ta ne a men te, os ín di ces cal cu la dos pelo
Incra, com base na Lei nº 8.629, de 1993, de te rem, no
mí ni mo, 80% de Grau de Uti li za ção da Ter ra – GUT – e
100% de Grau de Efi ciên cia e Explo ra ção – GEE.

Po rém, isso não sig ni fi ca que es sas pro pri e da-
des não pro du zam nada ou que es te jam aban do na-
das. Isso por que pro pri e da des ru ra is com ín di ces de
79% de ex plo ra ção (GUT) ou 99% de efi ciên cia
(GEE), por exem plo, tor nam-se pas sí ve is de de sa pro-
pri a ção para fins de re for ma agrá ria ape nas por não
atin gi rem, por um mí ni mo, os ín di ces es ta be le ci dos
pela le gis la ção em vi gor.

Des sa for ma, a de sa pro pri a ção do imó vel sem o 
pa ga men to de ju ros com pen sa tó ri os pe na li za rá o
pro du tor ru ral com a per da da sua ter ra, si tu a ção que
se agra va rá por ele não re ce ber qual quer re mu ne ra-
ção num pra zo que pode se es ten der por até 20 anos,
até que ele con si ga res ga tar os Tí tu los da Dí vi da
Agrá ria (TDAs).

Por ou tro lado, não pro ce de tam bém a ex clu são
da co ber tu ra flo rís ti ca do va lor da in de ni za ção, já que
tal co ber tu ra é par te in te gran te da pro pri e da de e deve 
afe tar a sua va lo ri za ção.

Ora, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se
num pro ces so de com pra e ven da de imó vel ru ral en -
tre par ti cu la res é va lo ri za da a co ber tu ra flo rís ti ca
exis ten te no imó vel, sua ex clu são, num pro ces so de
de sa pro pri a ção, afron ta ria o con ce i to cons ti tu ci o nal
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da jus ta in de ni za ção e re pre sen ta ria uma for ma dis -
far ça da de con fis co. Além do mais, a cres cen te va lo ri-
za ção da ex plo ra ção sus ten tá vel do meio am bi en te
tor na as co ber tu ras flo rís ti cas cada vez mais im por-
tan tes, e elas têm as su mi do va lo res eco nô mi cos con -
cre tos, em al guns ca sos, su pe ran do o va lor da ren da
ob ti da pe las de ma is ati vi da des ru ra is de sen vol vi das
na pro pri e da de.

Des sa ma ne i ra, Sr. Pre si den te, re pi to, a co ber-
tu ra flo rís ti ca deve in te grar o va lor eco nô mi co da pro -
pri e da de e deve ser in clu í da no cál cu lo da in de ni za-
ção a ser paga ao pro pri e tá rio na de sa pro pri a ção do
seu imó vel ru ral.

Vale lem brar que, nos ter mos da Lei nº 9.393, de 
19 de de zem bro de 1996, as áre as de co ber tu ra flo -
rís ti ca são tri bu tá ve is, ex ce to aque las man ti das por
for ça de nor mas am bi en ta is, o que de mons tra por si
só o re co nhe ci men to do seu real va lor. De ou tra for -
ma, esse Pro je to aca ba rá de ses ti mu lan do a ex plo ra-
ção sus ten tá vel dos imó ve is ru ra is e dan do mar gem à 
ado ção de ati vi da des que exi jam pla nos de ma ne jo
flo res tal, com gra ves im pli ca ções am bi en ta is.

Sr. Pre si den te, a in de ni za ção do bem de sa pro-
pri a do deve ser jus ta, pré via e em di nhe i ro, con for me
pre ce i tua a Cons ti tu i ção Fe de ral, em seus ar ti gos 5º e 
182. Ela pre vê que so men te para os imó ve is ru ra is su -
je i tos à re for ma agrá ria e para os ur ba nos que não
aten dam ao Pla no Di re tor é que se jam ad mi ti das as
ex ce ções ao pa ga men to em tí tu los, res pec ti va men te
da dí vi da agrá ria e da dí vi da pú bli ca.

Vale ain da co men tar, Sr. Pre si den te, que, se -
gun do o Dou tor Hely Lo pes Me i rel les, dou tri na dor
con sa gra do do di re i to na ci o nal, a “Inde ni za ção jus -
ta é a que co bre não só o va lor real e atu al dos bens
ex pro pri a dos, à data do pa ga men to, como tam bém
os da nos emer gen tes e os lu cros ces san tes do pro -
pri e tá rio, de cor ren tes do des po ja men to do seu pa -
tri mô nio”.

Sr. Pre si den te, vou aten der o seu aler ta. Como
va mos de ba ter esse as sun to da qui a pou co, no Item
2, de i xa rei os ar gu men tos se guin tes para o de ba te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se V. Exª
de se jar, o Re gi men to au to ri za a pu bli ca ção, na ín te-
gra, do seu pro nun ci a men to.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Con clu-
in do meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si den te, o en ten di-
men to é de que, se o bem pro du zia ren da, ela de ve rá
ser com pu ta da no pre ço, por que não será jus ta a in -
de ni za ção que de i xe qual quer des fal que na eco no mia

do ex pro pri a do. Assim, tudo que com pu nha seu pa tri-
mô nio e in te gra va sua re ce i ta há de ser re pos to em
pe cú nia no mo men to da in de ni za ção; se o não for, ad -
mi te pe di do pos te ri or, por ação di re ta, para com ple-
tar-se a jus ta in de ni za ção.

Ora, a jus ta in de ni za ção in clui, por tan to, o va lor
do bem, suas ren das, da nos emer gen tes e lu cros
ces san tes, além dos ju ros com pen sa tó ri os e mo ra tó-
ri as, des pe sas ju di ci a is, ho no rá ri os de ad vo ga do e
cor re ção mo ne tá ria.

O pró prio Su pre mo Tri bu nal Fe de ral – STF já
pa ci fi cou o en ten di men to da ma té ria em duas sú mu-
las: a de nº 164, ao en ten der que, no pro ces so de de -
sa pro pri a ção, são de vi dos ju ros com pen sa tó ri os des -
de a an te ci pa da imis são de pos se, or de na da pelo
juiz, por mo ti vo de ur gên cia; e a de nº 618, ao en ten-
der que, na de sa pro pri a ção, di re ta e in di re ta, a taxa
de ju ros com pen sa tó ri os é de 12% ao ano.

O Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça – STJ tam bém se 
ma ni fes tou so bre a ma té ria, na sú mu la nº 69, en ten-
den do que, na de sa pro pri a ção di re ta, os ju ros com -
pen sa tó ri os são de vi dos des de a an te ci pa da imis são
na pos se; e, na de sa pro pri a ção in di re ta, a par tir de
efe ti va ocu pa ção do imó vel.

Des sa ma ne i ra, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, a de sa pro pri a ção de sa com pa nha da dos ju -
ros com pen sa tó ri os vi ria pe na li zar o pro pri e tá rio ru ral
duas ve zes: em pri me i ro lu gar, pela per da da sua ter -
ra e, em se gun do lu gar, pelo não re ce bi men to da jus -
ta in de ni za ção pelo seu pa tri mô nio.

Além dis so, a ex clu são do pa ga men to da co ber-
tu ra flo rís ti ca no cál cu lo da jus ta in de ni za ção, o que
re pre sen ta afron ta gra ve aos re qui si tos cons ti tu ci o na-
is re la ti vos à de sa pro pri a ção.

Por isso, jul go opor tu no aler tar meus pa res so -
bre as gra ves con se qüên ci as da apro va ção do PLS
336, de 1999, da for ma com está, e que ro ma ni fes tar
des de já, fa zen do coro com a CNA – Con fe de ra ção
Na ci o nal da Agri cul tu ra e Pe cuá ria, e com inú me ras
ou tras en ti da des re pre sen ta ti vas dos pro du to res ru ra-
is, a mi nha po si ção pela sua re je i ção no Ple ná rio do
Se na do Fe de ral.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra à Se na do ra Lú cia Vâ nia para fa zer uma co -
mu ni ca ção ina diá vel.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, é la men tá vel tra zer para re gis tro nes ta
Casa um epi só dio que re vol ta não so men te Go iâ nia,
a ca pi tal do meu Esta do, mas todo o País, prin ci pal-
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men te aque les que pre ci sam re cor rer ao sis te ma pú -
bli co de sa ú de.

Nos úl ti mos 90 dias, oito pa ci en tes mor re ram
en quan to aguar da vam au to ri za ção da Se cre ta ria Mu -
ni ci pal de Sa ú de para tra ta men to de qui mi o te ra pia no
Hos pi tal Ara ú jo Jor ge. E o que é pior: no vos óbi tos po -
de rão acon te cer, já que ou tros 116 pa ci en tes con ti nu-
am na fila de es pe ra des de mar ço na mes ma si tu a-
ção. Des se to tal, 40 ti ve ram seus pe di dos para tra ta-
men to ne ga dos.

A gran de pro cu ra ao Hos pi tal Ara ú jo Jor ge é de -
vi da a sua es pe ci a li za ção, como um cen tro de re fe-
rên cia no tra ta men to do cân cer, que, ape sar des ses
pro ble mas, con ti nua atra in do pa ci en tes não so men te
de Go iás, mas do Cen tro-Oes te e do Nor te do País.

Entre tan to, em bo ra mu i to gra ves, os pro ble mas
do Hos pi tal Ara ú jo Jor ge vão além do se tor de qui mi o-
te ra pia. Os de ma is se to res tam bém so frem com a in -
su fi ciên cia dos re pas ses de re cur sos fe de ra is fe i tos
para co brir as des pe sas com os aten di men tos.

Na ver da de, os pro ble mas do Ara ú jo Jor ge são
bas tan te co nhe ci dos.

Há exa tos 18 dias, fiz um ape lo ao Mi nis tro da
Sa ú de, Hum ber to Cos ta, para que aju das se o Hos pi-
tal, em ca rá ter emer gen ci al. Di an te da gra vi da de da
si tu a ção, so li ci tei ao Mi nis tro – du ran te au diên cia pú -
bli ca aqui no Se na do – que li be ras se uma emen da da
ex-De pu ta da Fe de ral por Go iás, Lí dia Qu i nan, no va -
lor de R$300 mil, a fim de ga ran tir a ma nu ten ção do
hos pi tal.

La men ta vel men te, até hoje, não re ce bi qual quer
res pos ta so bre aque le ple i to. Além dis so, não fo ram
to ma das pro vi dên ci as no sen ti do de se ten tar ame ni-
zar a si tu a ção do Hos pi tal, seja re ven do os va lo res re -
pas sa dos pelo Mi nis té rio da Sa ú de à Se cre ta ria Mu -
ni ci pal, seja bus can do ou tras so lu ções para o pro ble-
ma.

Espe ro que, ago ra, di an te da re per cus são que o 
caso está to man do, o Mi nis té rio da Sa ú de pos sa se
ma ni fes tar. Con ti nuo, ain da, co bran do uma po si ção
do Mi nis tro Hum ber to Cos ta, que está sen do aguar -
da do em Go iâ nia, ama nhã, para par ti ci par de um Se -
mi ná rio de Mo bi li za ção para Re du ção da Mor te Ma -
ter na. É uma óti ma opor tu ni da de para co nhe cer de
per to o Hos pi tal Ara ú jo Jor ge e pôr fim ao so fri men to
des ses pa ci en tes e suas fa mí li as, que aguar dam an -
si o sa men te por uma so lu ção.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Le o nel Pa van, por cin co mi nu-
tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, no dia de hoje, ter ça-fe i ra, 27 de maio, a
TV Ca ta ri nen se com ple ta 15 anos de ati vi da des, e,
des ta tri bu na, que ro fa zer uma ho me na gem es pe ci al
aos seus fun da do res, Saul Bran da li se, Ivan Bo na to e
Ma ria Ode te Bran da li se Bo na to; ao Di re tor Exe cu ti vo
João Car los Bor din, ao Di re tor Su pe rin ten den te Ro -
dri go Bo na to e ao Edi tor de Jor na lis mo Edi Wil son
Ser pa, a to dos os re pór te res e fun ci o ná ri os em ge ral
da emis so ra, que, nos úl ti mos 15 anos, vêm con tri bu-
in do, efe ti va men te, para a de mo cra ti za ção das co mu-
ni ca ções no Esta do de San ta Ca ta ri na.

Ina u gu ra da no dia 27 de maio de 1988, a TV Ca -
ta ri nen se ini ci ou uma nova era para as re giões do
Vale do Rio do Pe i xe e oes te de San ta Ca ta ri na. Por
isso, hoje, que ro con fra ter ni zar com os fun da do res
des se em pre en di men to te le vi si vo que, ao lon go des -
ses quin ze anos, trans for mou e acom pa nhou as
trans for ma ções de uma re gião pro du ti va e prós pe ra
como o oes te ca ta ri nen se.

Com o nome de Bar ri ga Ver de, a emis so ra foi
afi li a da da ex tin ta Rede Man che te, mas o tem po pas -
sou e a emis so ra afi li ou-se à Rede Ban de i ran tes e
pas sou a se cha mar TV Ca ta ri nen se. Bus can do ma i or
abran gên cia, foi dis se mi nan do seu si nal, que hoje al -
can ça mais de cem mu ni cí pi os, des de o Pla nal to Ser -
ra no ao Extre mo Oes te, e tam bém o nor te do Rio
Gran de do Sul.

A TV Ca ta ri nen se tem bus ca do, ao lon go de
seus quin ze anos de fun da ção, in for mar e en tre ter
com res pon sa bi li da de, e, mais que isso, va lo ri zar a
po pu la ção e os mu ni cí pi os das re giões onde atua,
ten do já re ce bi do vá ri os prê mi os pela pri o ri da de que
dá aos as sun tos re gi o na is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se nado res, es ta mos
hoje ho me na ge an do uma emis so ra que, du ran te uma 
dé ca da e meia, va lo ri zou sua pro gra ma ção, seus ser -
vi do res, sua au diên cia e seus co la bo ra do res, que
cres ce ram jun to com ela.

Des de os te le jor na is aos pro gra mas de en tre te-
ni men to, a TV Ca ta ri nen se con tem pla a his tó ria e a
cul tu ra de uma re gião e de um povo pu jan te, que bus -
ca no tra ba lho a sua auto-re a li za ção.

Assim, que ro pa ra be ni zar to dos aque les que as -
sis tem à TV Ca ta ri nen se, que são o alvo prin ci pal da
emis so ra, que bus ca seu cres ci men to jun to com o de -
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sen vol vi men to dos seus es pec ta do res e das re giões
que ha bi tam.

Enfim, a TV Ca ta ri nen se já faz par te do
dia-a-dia de gran de par te da po pu la ção ca ta ri nen se,
que tem na sua pro gra ma ção uma al ter na ti va de en -
tre te ni men to e la zer com res pon sa bi li da de e isen ção.

Con clu in do, Sr. Pre si den te, so li ci to à Mesa do
Se na do Fe de ral o en vio de um voto de lou vor à TV
Ca ta ri nen se pela pas sa gem dos seus quin ze anos de 
fun da ção.

Era esse o re gis tro que que ria fa zer em ho me-
na gem à im pren sa de San ta Ca ta ri na, mais pro pri a-
men te à TV Ca ta ri nen se, que com ple ta hoje quin ze
anos de his tó ria, de luta e de mu i to tra ba lho pe los ca -
ta ri nen ses.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que será
lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor João
Alber to Sou za.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 39, DE 2003

Alte ra o sis te ma cons ti tu ci o nal de
com po si ção de Tri bu na is.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º Os arts. 93, 94, 101, 104, 107, 111, 115 e
123 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sam a vi go rar com as 
se guin tes al te ra ções:

“Art. 93. .................................................
I – in gres so na car re i ra, cujo car go ini -

ci al será o de juiz subs ti tu to, atra vés de con -
cur so pú bli co ex clu si va men te de pro vas e tí -
tu los, re a li za do por en ti da de ex ter na ao Po -
der Ju di ciá rio, com a par ti ci pa ção da Ordem 
dos Advo ga dos do Bra sil e do Mi nis té rio Pú -
bli co em to das as suas fa ses, obe de cen-
do-se, nas no me a ções, à or dem de clas si fi-
ca ção;

III – o aces so aos tri bu na is de se gun do
grau, para man da to de oito anos, ve da da a
re con du ção para pe río do ime di a ta men te
sub se qüen te, far-se-á por ele i ção di re ta en -
tre os ju í zes do pri me i ro grau de ju ris di ção
ou ju í zes de Tri bu nal de Alça da, onde hou-

ver, quan do se tra tar de pro mo ção para Tri-
bu nal de Jus ti ça.

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

“Art. 94. Um quin to dos lu ga res dos Tri-
bu na is Re gi o na is Fe de ra is, dos Tri bu na is
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri-
os será com pos to por mem bros do Mi nis té-
rio Pú bli co, com mais de dez anos de car re i-
ra, e de ad vo ga dos de no tó rio sa ber ju rí di co
e de re pu ta ção ili ba da, com mais de dez
anos de efe ti va ati vi da de pro fis si o nal, es co-
lhi dos pelo Che fe do Po der Exe cu ti vo, para
man da to de oito anos, so bre lis ta trí pli ce
ele i ta pe los ór gãos de re pre sen ta ção das
res pec ti vas clas ses.

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

“Art. 101. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
com põe-se de onze Mi nis tros com man da to
de dez anos, ve da da a re con du ção para
novo man da to ime di a ta men te su ces si vo, no -
me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca após
apro va ção por três quin tos do Se na do Fe de-
ral, e es co lhi dos em lis ta trí pli ce ele i ta al ter-
na da men te:

I – pe los mem bros do Su pe ri or Tri bu-
nal de Jus ti ça, do Tri bu nal Su pe ri or do Tra-
ba lho e do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar;

II – pela Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil; III – pelo Mi nis té rio Pú bli co.

Pa rá gra fo úni co. O Pro cu ra dor-Ge ral
da Re pú bli ca, o Advo ga do-Ge ral da União,
o Pre si den te do Con se lho Fe de ral da
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, os Mi nis-
tros de Esta do e os mem bros do Con gres so
Na ci o nal são ine le gí ve is por qua tro anos,
con ta dos do afas ta men to des ses car gos e
fun ções.”(NR)

“Art. 104. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros do Su pe-

ri or Tri bu nal de Jus ti ça se rão no me a dos
pelo Pre si den te da Re pú bli ca após apro va-
ção pela ma i o ria ab so lu ta do Se na do Fe de-
ral, para man da to de oito anos, ve da da a re -
con du ção para novo man da to ime di a ta men-
te su ces si vo, sen do:

I – um ter ço den tre ju í zes dos Tri bu na-
is Re gi o na is Fe de ra is e um ter ço den tre de -
sem bar ga do res dos Tri bu na is de Jus ti ça, in -
di ca dos em lis tas trí pli ces ele i tas pe los pró -
pri os Tri bu na is;
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II – um ter ço, em par tes igua is, den tre
ad vo ga dos e mem bros dos Mi nis té ri os Pú-
bli cos Fe de ral, Esta du a is e do Dis tri to Fe de-
ral e dos Ter ri tó ri os, al ter na da men te, in di ca-
dos em lis tas trí pli ces ele i tas pe los res pec ti-
vos ór gãos de re pre sen ta ção das ca te go ri-
as.” (NR)

“Art. 107. Os Tri bu na is Re gi o na is Fe-
de ra is com põem-se de, no mí ni mo, sete ju i-
zes, no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli-
ca para man da to de oito anos, ve da da re-
con du ção para novo man da to ime di a ta men-
te su ces si vo, sen do:

I – um quin to, em par tes igua is, den tre
ad vo ga dos com mais de dez anos de efe ti va
ati vi da de pro fis si o nal e mem bros do Mi nis té-
rio Pú bli co Fe de ral com mais de dez anos
de car re i ra, es co lhi dos so bre lis tas trí pli ces
ele i tas pe los res pec ti vos ór gãos de re pre-
sen ta ção das ca te go ri as;

II – os de ma is, ele i tos pe los ju í zes fe-
de ra is de pri me i ro grau da res pec ti va Re-
gião.”(NR)

“Art. 111. ...............................................
..............................................................
§ 1º O Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho

com põe-se de de zes se te Mi nis tros de ten to-
res de man da to de oito anos, no me a dos
pelo Pre si den te da Re pú bli ca após apro va-
ção pela ma i o ria ab so lu ta do Se na do Fe de-
ral, sen do onze es co lhi dos den tre ju í zes dos 
Tribu na is Re gi o na is do Tra ba lho, in te gran tes
da car re i ra da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta, três
den tre ad vo ga dos e três den tre mem bros do 
Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho, ve da da a re -
con du ção para novo man da to ime di a ta men-
te su ces si vo.

§ 2º O Pre si den te da Re pú bli ca es co-
lhe rá so bre lis tas trí pli ces ele i tas:

I – pe los Tri bu na is Re gi o na is do Tra ba-
lho, para as va gas re ser va das à ma gis tra tu-
ra tra ba lhis ta;

II – pe los ór gãos de re pre sen ta ção dos 
ad vo ga dos e do Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba-
lho, para as de ma is va gas.

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

“Art. 115. Os Tri bu na is Re gi o na is do
Tra ba lho se rão com pos tos de ju í zes no me a-
dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, para

man da to de oito anos, ob ser va da a pro por-
ci o na li da de es ta be le ci da no § lº do art. 111.

Pa rá gra fo úni co. Os ma gis tra dos dos
Tri bu na is Re gi o na is do Tra ba lho se rão:

I – ju í zes do tra ba lho, es co lhi dos em
lis ta trí pli ce ele i ta pela ma gis tra tu ra do Tra-
ba lho de pri me i ro grau;

II – ad vo ga dos e mem bros do Mi nis té-
rio Pú bli co do Tra ba lho, es co lhi dos em lis tas
trí pli ces ele i tas pe los res pec ti vos ór gãos de
re pre sen ta ção das ca te go ri as.

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

“Art. 123. O Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar
com põe-se de quin ze Mi nis tros de ten to res de
man da to de oito anos, no me a dos pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca de po is de apro va da a in-
di ca ção pela ma i o ria ab so lu ta do Se na do Fe -
de ral, sen do três den tre ofi ci a is  ge ne ra is da
Ma ri nha, três den tre ofi ci a is ge ne ra is da Ae ro-
náu ti ca e qua tro den tre ofi ci a is ge ne ra is do
Exér ci to, to dos da ati va e do pos to mais ele-
va do da car re i ra, e cin co den tre ci vis.

Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros ci vis se-
rão es co lhi dos pelo Pre si den te da Re pú bli-
ca, sen do:

I – três den tre ad vo ga dos de no tó rio
sa ber ju rí di co e re pu ta ção ili ba da, es co lhi-
dos so bre lis ta trí pli ce ele i ta pelo ór gão de
re pre sen ta ção da ca te go ria;

II – dois, por es co lha pa ri tá ria, den tre
ju í zes au di to res e mem bros do Mi nis té rio
Pú bli co da Jus ti ça Mi li tar, es co lhi dos so bre
lis tas trí pli ces ele i tas pe los mem bros das
ca te go ri as res pec ti vas.”(NR)

Art. 2º Ces sa da a in ves ti du ra a que se re fe re
esta Emen da à Cons ti tu i ção, os mem bros dos Tri bu-
na is re fe ri dos re to ma rão às car re i ras de ori gem.

Pa rá gra fo úni co. O aces so a Tri bu nal Su pe ri or
ou ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral sus pen de o man da to
em Tri bu nal de se gun do grau.

Art. 3º Esta Emen da à Cons ti tu i ção en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A mo nu men tal cri se ins ti tu ci o nal vi vi da pelo
Bra sil, em to dos os se to res de ati vi da de es ta tal, atin -
giu for te e pro fun da men te o Po der Ju di ciá rio. Não é
pos sí vel afir mar, de pla no, se a pior fa ce ta da der ro ca-
da de ex pres si va par te do Ju di ciá rio bra si le i ro é a fa -
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lên cia do Po der, em si, ou a sua ciên cia por par te da
po pu la ção bra si le i ra.

Re al men te, quan do o ci da dão do povo toma co -
nhe ci men to, gra ças à li ber da de de im pren sa, de que a
co lu na cen tral da Re pú bli ca está con ta mi na da por toda
sor te de abu sos, des man dos, ne po tis mo, cor rup ção,
com pro me ti men tos e pri vi le gi a tu ras, como se pode pe -
dir e es pe rar que esse bra si le i ro con fie no Po der Ju di-
ciá rio? E, em ra zão dis so, qua is as con se qüên ci as para
a Re pú bli ca de uma con clu são po pu lar e de mas sa pela 
ino pe rân cia e sus pe i ção do Ju di ciá rio?

A ob vi e da de das res pos tas a es sas in da ga ções
dis pen sa a re fe rên cia.

Urge re cu pe rar – an tes que seja tar de para isso
– a li su ra na ação do Ju di ciá rio, o com pro me ti men to
de seus mem bros uni ca men te com o Di re i to, com a
efe ti va so lu ção de li tí gi os, com a real pres ta ção ju ris-
di ci o nal.

Te mos para nós que um dos ca mi nhos para que
isso se faça é eli mi nar, de um gol pe, a vi ta li ci e da de
em to dos os Tri bu na is, im pon do a in ves ti du ra a ter mo,
por man da to, im pe din do a pe re ni za ção dos jul ga do-
res e a cons ti tu i ção de ver da de i ros fe u dos fa mi li a res
em al guns Tri bu na is do País, onde o Di re i to cede es -
pa ço para toda sor te de in te res ses, onde a efe ti vi da-
de da pres ta ção ju ris di e i o nal do Esta do é sa cri fi ca da
no al tar das con ve niên ci as pes so a is.

A pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que es ta-
mos apre sen tan do im põe a in ves ti du ra, em to dos os
Tri bu na is de se gun do grau, por oito anos, ve dan do a
re con du ção para novo man da to ime di a ta men te su-
ces si vo. Esti pu la o mes mo pra zo para a cons ti tu i ção
dos Tri bu na is Su pe ri o res, ex ce to o Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral, on de já há a prá ti ca de in ves ti du ra por man -
da to. E es ta be le ce em dez anos o man da to de Mi nis-
tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Cre mos fir me men te que essa me di da pro pi ci a-
rá, além da eli mi na ção do po der pe re ne, uma sa u dá-
vel ro ta ti vi da de nes sas Cor tes, com efe i tos ime di a tos
na qua li da de da ação ju ris di ci o nal do Po der Pú bli co e
na pró pria ima gem do Po der Ju di ciá rio.

Sala das ses sões, 27 de maio de 2003. – Se na-
do ra Serys Slhes sa ren ko – Alme i da Lima – Luiz
Otá vio – Du ci o mar Cos ta – Eu rí pe des Ca mar go –
Mo za ril do Ca val can ti – Ro me ro Jucá – Edu ar do
Si que i ra Cam pos – Ro ber to Sa tur ni no – Mão San -
ta – De mós te nes Tor res  – Au gus to Bo te lho – Ga ri-
bal di Alves Fre i tas – Fá ti ma Cle i de – Val dir Ra upp
– Lú cia Vâ nia – Íris de Ara ú jo – Mag no Mal ta –
Osmar Dias – Ce sar Bor ges – Gil ber to Mes tri nho – 
Ju vên cio da Fon se ca – Arthur Vir gí lio – Ana Ju lia
Ca re pa – João Ri be i ro – Flá vio Arns – João Ba tis-
ta Mota – Pa pa léo Paes.

LEGISLAÇÃO CITADA

ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

....................................................................................
Art. 93.* Lei com ple men tar, de ini ci a ti va do Su -

pre mo Tri bu nal Fe de ral, dis po rá so bre o Esta tu to da
Ma gis tra tu ra, ob ser va dos os se guin tes prin cí pi os:

I – in gres so na car re i ra, cujo car go ini ci al será o
de juiz subs ti tu to, por meio de con cur so pú bli co de
pro vas e tí tu los, com a par ti ci pa ção da Ordem dos
Advo ga dos do Bra sil em to das as suas fa ses, obe de-
cen do-se, nas no me a ções, à or dem de clas si fi ca ção;

II – pro mo ção de en trân cia para en trân cia, al ter-
na da men te, por an ti güi da de e me re ci men to, aten di-
das as se guin tes nor mas:

a) é obri ga tó ria a pro mo ção do juiz que fi gu re
por três ve zes con se cu ti vas ou cin co al ter na das em
lis ta de me re ci men to;

b) a pro mo ção por me re ci men to pres su põe dois 
anos de exer cí cio na res pec ti va en trân cia e in te grar o
juiz a pri me i ra quin ta par te da lis ta de an ti güi da de
des ta, sal vo se não hou ver com tais re qui si tos quem
ace i te o lu gar vago:

c) afe ri ção do me re ci men to pe los cri té ri os da
pres te za e se gu ran ça no exer cí cio da ju ris di ção e
pela fre qüên cia e apro ve i ta men to em cur sos re co-
nhe ci dos de aper fe i ço a men to;

d) na apu ra ção da an ti gui da de, o tri bu nal so men te
po de rá re cu sar o juiz mais an ti go pelo voto de dois ter ços
de seus mem bros, con for me pro ce di men to pró prio, re pe-
tin do-se a vo ta ção até fi xar-se a in di ca ção;

III – o aces so aos tri bu na is de se gun do grau
far-se-á por an ti güi da de e me re ci men to, al ter na da-
men te, apu ra dos na úl ti ma en trân cia ou, onde hou ver,
no Tri bu nal de Alça da, quan do se tra tar de pro mo ção
para o Tri bu nal de Jus ti ça, de acor do com o in ci so lI e
a clas se de ori gem;

IV – pre vi são de cur sos ofi ci a is de pre pa ra ção e
aper fe i ço a men to de ma gis tra dos como re qui si tos
para in gres so e pro mo ção na car re i ra;

V – o sub sí dio dos Mi nis tros dos Tri bu na is Su pe-
ri o res cor res pon de rá a no ven ta e cin co por cen to do
sub sí dio men sal fi xa do para os Mi nis tros do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral e os sub sí di os dos de ma is ma gis tra-
dos se rão fi xa dos em lei e es ca lo na dos, em ní vel fe -
de ral e es ta du al, con for me as res pec ti vas ca te go ri as
da es tru tu ra ju di ciá ria na ci o nal, não po den do a di fe-
ren ça en tre uma e ou tra ser su pe ri or a dez por cen to
ou in fe ri or a cin co por cen to, nem ex ce der a no ven ta e 
cin co por cen to do sub sí dio men sal dos Mi nis tros dos
Tri bu na is Su pe ri o res, obe de ci do, em qual quer caso, o 
dis pos to nos arts. 37, XI, e 39, § 4º.

*EC nº 19/98 e EC nº 20/98.
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VI – a apo sen ta do ria dos ma gis tra dos e a pen -
são de seus de pen den tes ob ser va rão o dis pos to no
art. 40;

VII – o juiz ti tu lar re si di rá na res pec ti va co mar ca;
VIII – o ato de re mo ção, dis po ni bi li da de e apo -

sen ta do ria do ma gis tra do, por in te res se pú bli co, fun -
dar-se-á em de ci são por voto de dois ter ços do res-
pec ti vo tri bu nal, as se gu ra da am pla de fe sa;

IX – to dos os jul ga men tos dos ór gãos do Po der
Ju di ciá rio se rão pú bli cos, e fun da men ta das to das as
de ci sões, sob pena de nu li da de, po den do a lei, se o
in te res se pú bli co o exi gir, li mi tar a pre sen ça, em de -
ter mi na dos atos, às pró pri as par tes e a seus ad vo ga-
dos, ou so men te a es tes;

X – as de ci sões ad mi nis tra ti vas dos tri bu na is se -
rão mo ti va das, sen do as dis ci pli na res to ma das pelo
voto da ma i o ria ab so lu ta de seus mem bros;

XI – nos tri bu na is com nú me ro su pe ri or a vin te e
cin co jul ga do res, po de rá ser cons ti tu í do ór gão es pe ci al,
com o mí ni mo de onze e o má xi mo de vin te e cin co
mem bros, para o exer cí cio das atri bu i ções ad mi nis tra ti-
vas e ju ris di ci o na is da com pe tên cia do tri bu nal ple no.

Art. 94. Um quin to dos lu ga res dos Tri bu na is Re gi-
o na is Fe de ra is, dos tri bu na is dos Esta dos, e do Dis tri to
Fe de ral e Ter ri tó ri os será com pos to de mem bros do Mi -
nis té rio Pú bli co, com mais de dez anos de car re i ra, e de
ad vo ga dos de no tó rio sa ber ju rí di co e de re pu ta ção ili -
ba da, com mais de dez anos de efe ti va ati vi da de pro fis-
si o nal, in di ca dos em lis ta sêx tu pla pe los ór gãos de re-
pre sen ta ção das res pec ti vas clas ses.

Pa rá gra fo úni co. Re ce bi das as in di ca ções, o tri -
bu nal for ma rá lis ta trí pli ce, en vi an do-a ao Po der Exe -
cu ti vo, que, nos vin te dias sub se qüen tes, es co lhe rá
um de seus in te gran tes para no me a ção.
....................................................................................

Art. 101. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral com-
põe-se de onze Mi nis tros, es co lhi dos den tre ci da dãos
com mais de trin ta e cin co e me nos de ses sen ta e cin -
co anos de ida de, de no tá vel sa ber ju rí di co e re pu ta-
ção ili ba da.

Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros do Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral se rão no me a dos pelo Pre si den te da Re -
pú bli ca, de po is de apro va da a es co lha pela ma i o ria
ab so lu ta do Se na do Fe de ral.
....................................................................................

Art. 104. O Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça com-
põe-se de, no mí ni mo, trin ta e três Mi nis tros.

Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros do Su pe ri or Tri bu-
nal de Jus ti ça se rão no me a dos pelo Pre si den te da
Re pú bli ca, den tre bra si le i ros com mais de trin ta e Cin -
co e me nos de ses sen ta e cin co anos, de no tá vel sa -
ber ju rí di co e re pu ta ção ili ba da, de po is de apro va da a
es co lha pelo Se na do Fe de ral, sen do:

*EC nº 3/93. 

I – um ter ço den tre ju i zes dos Tri bu na is Re gi o-
na is Fe de ra is e um ter ço den tre de sem bar ga do res
dos Tri bu na is de Jus ti ça, in di ca dos em lis ta trí pli ce
ela bo ra da pelo pró prio Tri bu nal;

II – um ter ço, em par tes igua is, den tre ad vo ga-
dos e mem bros do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, Esta-
du al, do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os, al ter na da-
men te, in di ca dos na for ma do art. 94.
....................................................................................

Art. 107. Os Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is com-
põem-se de, no mí ni mo, sete ju i zes, re cru ta dos, quan -
do pos sí vel, na res pec ti va re gião e no me a dos pelo
Pre si den te da Re pú bli ca den tre bra si le i ros com mais
de trin ta e me nos de ses sen ta e cin co anos, sen do:

I – um quin to den tre ad vo ga dos com mais de
dez anos de efe ti va ati vi da de pro fis si o nal e mem bros
do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral com mais de dez anos
de car re i ra;

II – os de ma is, me di an te pro mo ção de ju i zes fe -
de ra is com mais de cin co anos de exer cí cio, por an ti-
güi da de e me re ci men to, al ter na da men te.

Pa rá gra fo úni co. A lei dis ci pli na rá a re mo ção ou
a per mu ta de ju i zes dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is
e de ter mi na rá sua ju ris di ção e sede.
....................................................................................

Art. 111.* São ór gãos da Jus ti ça do Tra ba lho:
I – o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho;
II – os Tri bu na is Re gi o na is do Tra ba lho;
III – Ju í zes do Tra ba lho.
§ 1º O Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho com-

por-se-á de de zes se te Mi nis tros, to ga dos e vi ta lí ci os,
es co lhi dos den tre bra si le i ros com mais de trin ta e cin -
co e me nos de ses sen ta e cin co anos, no me a dos pelo 
Pre si den te da Re pú bli ca, após apro va ção pelo Se na-
do Fe de ral, dos qua is onze es co lhi dos den tre ju i zes
dos Tri bu na is Re gi o na is do Tra ba lho, in te gran tes da
car re i ra da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta, três den tre ad vo-
ga dos e três den tre mem bros do Mi nis té rio Pú bli co do 
Tra ba lho.

I – (Re vo ga do.)
II – (Re vo ga do.)
§ 2º O Tri bu nal en ca mi nha rá ao Pre si den te da

Re pú bli ca lis tas trí pli ces, ob ser van do-se, quan to às
va gas des ti na das aos ad vo ga dos e aos mem bros do
Mi nis té rio Pú bli co, o dis pos to no art. 94; as lis tas trí pli-
ces para o pro vi men to de car gos des ti na dos aos ju i-
zes da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta de car re i ra de ve rão
ser ela bo ra das pe los Mi nis tros to ga dos e vi ta lí ci os.

§ 3º A lei dis po rá so bre a com pe tên cia do Tri bu-
nal Su pe ri or do Tra ba lho.
....................................................................................
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Art. 115.* Os Tri bu na is Re gi o na is do Tra ba lho
se rão com pos tos de ju í zes no me a dos pelo Pre si den-
te da Re pú bli ca, ob ser va da a pro por ci o na li da de es ta-
be le ci da no § 2º do art. 111.

Pa rá gra fo úni co. Os ma gis tra dos dos Tri bu na is
Re gi o na is do Tra ba lho se rão:

I – ju í zes do tra ba lho, es co lhi dos por pro mo ção,
al ter na da men te, por an ti gui da de e me re ci men to;

II – ad vo ga dos e mem bros do Mi nis té rio Pú bli co
do Tra ba lho, obe de ci do o dis pos to no art. 94;

III – (Re vo ga do.)

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

Art. 123. O Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar com por-se-á
de quin ze Mi nis tros vi ta lí ci os, no me a dos pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca, de po is de apro va da a in di ca ção
pelo Se na do Fe de ral, sen do três den tre ofi ci a is-ge ne-
ra is da Ma ri nha, qua tro den tre ofi ci a is-ge ne ra is do
Exér ci to, três den tre ofi ci a is-ge ne ra is da Ae ro náu ti ca,
to dos da ati va e do pos to mais ele va do da car re i ra, e
cin co den tre ci vis.

Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros ci vis se rão es co-
lhi dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca den tre bra si le i ros
ma i o res de trin ta e cin co anos, sen do:

I – três den tre ad vo ga dos de no tó rio sa ber ju rí di-
co e con du ta ili ba da, com mais de dez anos de efe ti va
ati vi da de pro fis si o nal;

II – dois, por es co lha pa ri tá ria, den tre ju i zes-au-
di to res e mem bros do Mi nis té rio Pú bli co da Jus ti ça
Mi li tar.

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

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A pro pos-
ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser lida
está su je i ta às dis po si ções cons tan tes do art. 354 e
se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será des pa cha da à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li dos pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor João Alber to
Sou za.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 203, DE 2003

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar a
Uni ver si da de Fe de ral de Ba ca bal, no
Esta do do Ma ra nhão.

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

a Uni ver si da de Fe de ral de Ba ca bal, na ci da de de Ba -
ca bal, no Esta do do Ma ra nhão.

Art. 2º A uni ver si da de 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 Uni ver si da de Fe de ral de Ba ca bal,
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 em seu
Esta tu to e em nor mas le ga is per ti nen tes.

Art. 4º 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 UFMA

para a UIFBAC, 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;

II – pra ti car os de ma is atos ne ces sá ri os à efe ti-
va ção do dis pos to nes ta lei.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Ba ca bal é uma das mais im por tan tes ci da des
do Ma ra nhão. Si tu a do na mi cror re gião do Me a rim, o
mu ni cí pio pos sui uma área de 1.439km², dis tan te
236km de São Luís e tem, se gun do da dos do Insti tu to
Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca (IBGE), uma po -
pu la ção de 91.823 ha bi tan tes.

Ain da de acor do com o IBGE, o mu ni cí pio pos -
su ía, em 2000, 123 es ta be le ci men tos de en si no fun -
da men tal, com 27.953 alu nos ma tri cu la dos, e, 8 es ta-
be le ci men tos de en si no mé dio, com 5.085 alu nos ma -
tri cu la dos.

Além dis so, a re gião de Ba ca bal in clui onze mu -
ni cí pi os em sua área de abran gên cia, numa ex ten são
ter ri to ri al de 7.504,7km² (o que cor res pon de a 2,2%
do Ma ra nhão), e uma po pu la ção es ti ma da de
233.816 ha bi tan tes, re sul tan do numa den si da de de -
mo grá fi ca de 31,15 hab/km².

A exis tên cia de uma ins ti tu i ção de edu ca ção su -
pe ri or gra tu i ta de boa qua li da de aten de ria aos jo vens
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que de se jam dar con ti nu i da de aos es tu dos, mas não
dis põem de re cur sos para pa gar as men sa li da des de
uni ver si da des par ti cu la res e nem po dem se au sen tar
de casa por que tra ba lham na re gião.

Por essa ra zão, su ge ri mos a cri a ção da Uni ver si-
da de Fe de ral de Ba ca bal, que pro por ci o na rá a ca pa ci-
ta ção pro fis si o nal re que ri da e fa ci li ta rá a per ma nên cia
dos jo vens já in se ri dos no mer ca do de tra ba lho.

Ma i or qua li fi ca ção que pro por ci o ne a ge ra ção
do co nhe ci men to e ino va ção tec no ló gi ca aju da rá a re -
gião a se de sen vol ver, a ofe re cer pers pec ti vas para
os jo vens e me lhor qua li da de de vida para a po pu la-
ção em ge ral.

Di an te dis so, con cla ma mos nos sos co le gas
Con gres sis tas a apo i a rem o pro je to de lei que ora
apre sen ta mos.

Sala das Ses sões, 27 de maio de 2003. – Se na-
dor João Alber to de Sou za.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 204, DE 2003

Alte ra o art. 171 do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di-
go Pe nal, para ti pi fi car o cri me de có pia
de da dos ban cá ri os.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 171 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7

de de zem bro de 1940, pas sa vi go rar acres ci do dos
se guin tes pa rá gra fos.

“Art. 171. ...............................................
............................................................”
§ 4º Se a van ta gem ilí ci ta for ob ti da

me di an te có pia de da dos cons tan tes de do -
cu men tos de ins ti tu i ção fi nan ce i ra ou de
tran sa ção co mer ci al de ou trem: Pena – re-
clu são de dois a oito anos e mul ta.

§ 5º Inci de nas mes mas pe nas do pa rá-
gra fo an te ri or, quem vi o la, es pi o na, co pia,
for ne ce, ou im pri me em fa i xa mag né ti ca da-
dos ban cá ri os ou de cré di to alhe i os, para ob -
ter, para si ou ou trem, van ta gem ilí ci ta.

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

Jus ti fi ca ção

Ensi na Fer nan do Gal vão da Ro cha, que “a di nâ-
mi ca da so ci e da de mo der na faz com que no vos bens
e in te res ses cons tan te men te sur jam das re la ções in -
ter pes so a is. Com o as som bro so de sen vol vi men to
tec no ló gi co de nos sos dias, em mu i tos mo men tos, a
so ci e da de vi ven cia a sen sa ção de in se gu ran ça di an-
te da cons ta ta ção de que o or de na men to ju rí di co não
é ca paz de acom pa nhar, com a pro xi mi da de de se ja-
da, a evo lu ção das re la ções so ci a is e for ne cer efe ti va
pro te ção aos in te res ses emer gen tes.

A cri mi na li da de nas re la ções que en vol vem téc -
ni cas e ins tru men tos de in for má ti ca tem des per ta do
aten ção, vis to que os com pu ta do res pas sa ram a fa zer
par te da vida co ti di a na das pes so as, que têm apren -
di do a re a li zar mu i tas de suas tran sa ções co mer ci a is
uti li zan do-se de les, no ta da men te me di an te car tão de
cré di to, na in ter net.

Não obs tan te seja di fí cil o com ba te aos cri mes
que ocor rem pela uti li za ção do com pu ta dor, uma vez
que a com ple xi da de dos sis te mas pró pri os à in for má-
ti ca di fi cul ta a apu ra ção e a pro va da au to ria e ma te ri-
a li da de da con du ta re pro vá vel, é pre ci so que o le gis-
la dor va lo re, di an te do di re i to pe nal, os fa tos so ci a is já 
co nhe ci dos.

Des sa for ma, pro po mos o pre sen te pro je to de
lei, a fim de que os in te res ses eco nô mi cos se jam pro -
te gi dos nas re la ções de in for má ti ca. É pro pos to que a
pena do cri me de es te li o na to seja agra va da, para dois 
a oito anos e mul ta, quan do for co me ti do me di an te a
có pia de da dos cons tan tes de do cu men tos de ins ti tu i-
ção fi nan ce i ra ou de tran sa ção co mer ci al de ou trem.
Inci de nes sas mes mas pe nas quem vi o la, es pi o na,
co pia, for ne ce ou im pri me em fa i xa mag né ti ca dos
ban cá ri os ou de cré di to de ou trem.

O or de na men to ju rí di co re pres si vo deve ser
apri mo ra do, para acom pa nhar as pe cu li a ri da des dos
no vos tem pos, pro por ci o nan do ma i or se gu ran ça na
trans mis são de da dos con fi a dos às ins ti tu i ções fi nan-
ce i ras e co mer ci a is.

Isto pos to, con cla ma mos os ilus tres pa res para
a apro va ção des te pro je to, que, se trans for ma do em
lei, cer ta men te tor na rá mais ex pres si va a pro te ção ju -
rí di ca das tran sa ções co mer ci a is atra vés da co mu ni-
ca ção de da dos, em sis te mas ele trô ni cos.

Sala das Ses sões, 27 de maio de 2003. – Se na dor
Val dir Ra upp.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal

....................................................................................
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CAPÍTULO VI
Do Este li o na to e Ou tras Fra u des

Este li o na to
Art. 171. Obter, para si ou para ou trem, van ta-

gem ilí ci ta, em pre ju í zo alhe io, in du zin do ou man ten-
do al guém em erro, me di an te ar ti fí cio, ar dil, ou qual -
quer ou tro meio fra u du len to:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 5 (cin co) anos, e
mul ta.

§ 1º Se o cri mi no so é pri má rio, e é de pe que no
va lor o pre ju í zo, o juiz pode apli car a pena con for me o
dis pos to no art. 155, § 2º.

§ 2º Nas mes mas pe nas in cor re quem:
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 205, DE 2003

Alte ra o art. 121 do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940, com o
acrés ci mo de pa rá gra fo que re duz a pena 
de cri me pra ti ca do nas cir cuns tân ci as
que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 121 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7

de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal – pas sa a vi go-
rar acres ci do do se guin te § 2º, re nu me ran do-se o atu -
al e os sub se qüen tes:

“Art. 121. ...............................................
..............................................................
§ 2º Se o agen te co me te o cri me con tra

as cen den te ou des cen den te pos su i dor de his -
tó ri co com pro va do de ser usuá rio con tu maz
de subs tân cia en tor pe cen te, o juiz pode re du-
zir a pena de um sex to a um ter ço.

.....................................................(NR)”
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -

bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

São alar man tes as úl ti mas no tí ci as de fa mí li as
des tru í das pe las dro gas.

Num só dia, fi ca mos sa ben do que Pa u lo Cé sar
da Sil va mata o fi lho vi ci a do, Pa u lo Edu ar do Olin da,
de 28 anos; e ou tro pai, Pa u lo Lou re i ro, en tre ga à po lí-
cia o fi lho, Orlan do, de 18 anos, por que es ta va rou-
ban do ob je tos da casa e ex tor quin do di nhe i ro da mãe

para com prar dro gas (da dos de O Glo bo, de
19-4-03).

Orlan do ame a ça va os pais cor tan do os pró pri os
pul sos.

Pa u lo Edu ar do, um ra paz tran qüi lo e edu ca do,
se trans for ma va num mons tro, quan do usa va co ca í-
na, de acor do com in for ma ções de seus ami gos. O pai 
te ria ati ra do, para sal var a vida da mãe do vi ci a do. Se -
gun do o gen ro, Ma u rí cio Elmor, o apo sen ta do, Pa u lo
Cé sar, não que ria vol tar para casa, onde foi en con tra-
do por po li ci a is, ao lado do cor po do fi lho, pe din do so -
cor ro.

A his tó ria de Pa u lo Edu ar do mis tu ra-se com a
de um pro ta go nis ta de ou tra tra gé dia, no Ba ir ro Ban -
cá ri os. O ra paz era vis to, cons tan te men te, na com pa-
nhia do ado les cen te de 16 anos, que, em ja ne i ro pas -
sa do, de po is de con su mir co ca í na, ma tou a fa ca das a 
avó, de 76 anos.

Ou tro caso re cen te é o do apo sen ta do Ama dor
Cor tel li ni, de 68 anos, que mor reu 25 dias de po is de
ter as sas si na do seu fi lho, Ro dri go, de 28, vi ci a do em
co ca í na e ál co ol. Se gun do pa ren tes, o Sr. Ama dor te -
ria de sis ti do de vi ver, de po is da tra gé dia na sua fa mí-
lia (O Esta do de S. Pa u lo, de 26-4-03).

Mu dam-se os per so na gens, mas his tó ri as de fa -
mí li as des tru í das pe las dro gas re pe tem-se. Tudo co -
me ça com o fi lho do mi na do pelo ví cio, rou ban do ob je-
tos den tro de casa para pa gar a dro ga, e aca ba em vi -
o lên cia. É di fí cil evi tar a tra gé dia, quan do o vi ci a do co -
me ça a agre dir os pró pri os pais, pa ren tes, a na mo ra-
da ou es po sa.

Em con for mi da de com es ti ma ti va da su per vi so-
ra do Con se lho Esta du al Anti dro gas, do Rio de Ja ne i-
ro, Sa bi ne Ca val can te, hou ve, nes te ano, um au men-
to de cer ca de 15% no re gis tro de fa mí li as que so fre-
ram com a vi o lên cia des con tro la da dos de pen den tes
quí mi cos.

Em face des sas tra gé di as que cada vez mais
atin gem a fa mí lia bra si le i ra e fa zem dos la res um am -
bi en te car re ga do de tris te za, an gús tia e, so bre tu do,
de de se qui lí brio emo ci o nal, con cla ma mos os ilus tres
pa res para a apro va ção des te pro je to de lei, ad mi tin-
do como ate nu an tes as cir cuns tân ci as, nele pre vis-
tas, que jus ti fi cam a re du ção da pena do cri me co me-
ti do con tra as cen den te ou des cen den te usuá rio crô ni-
co e in ve te ra do de subs tân cia en tor pe cen te.

Sala das Ses sões, 27 de maio de 2003. – Se na dor
Du ci o mar Cos ta.
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LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848,
 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal
Le gen da:

Re fe rên cia Le gis la ti va
O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i-

ção que lhe con fe re o art. 180 da Cons ti tu i ção, de cre-
ta a se guin te Lei:
....................................................................................

PARTE GERAL

TÍTULO I
Da Apli ca ção da Lei Pe nal

Ante ri o ri da de da lei
Art. 1º  Não há cri me sem lei an te ri or que o de fi-

na. Não há pena sem pré via co mi na ção le gal. (Re da-
ção dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-84)
....................................................................................

PARTE ESPECIAL

TÍTULO I
Dos Cri mes Con tra a Pes soa

CAPÍTULO I
Dos Cri mes Con tra a Vida

Ho mi cí dio sim ples

Art. 121 – Ma tar al guém:
Pena – re clu são, de 6 (seis) a 20 (vin te) anos.

Caso de di mi nu i ção de pena

§ 2º  Se o agen te co me te o cri me im pe li do por
mo ti vo de re le van te va lor so ci al ou mo ral, ou sob o
do mí nio de vi o len ta emo ção, logo em se gui da a in-
jus ta pro vo ca ção da ví ti ma, o juiz pode re du zir a
pena de um sex to a um ter ço.

Ho mi cí dio qua li fi ca do

§ 2º  Se o ho mi cí dio é co me ti do:
I – me di an te paga ou pro mes sa de re com pen sa,

ou por ou tro mo ti vo tor pe; II – por mo ti vo fú til;
III – com em pre go de ve ne no, fogo, ex plo si vo,

as fi xia, tor tu ra ou ou tro meio in si di o so ou cru el, ou de
que pos sa re sul tar pe ri go co mum;

IV – à tra i ção, de em bos ca da, ou me di an te dis si-
mu la ção ou ou tro re cur so que di fi cul te ou tor ne im-
pos sí vel a de fe sa do ofen di do;

V – para as se gu rar a exe cu ção, a ocul ta ção, a
im pu ni da de ou van ta gem de ou tro cri me:

Pena – re clu são, de 12 (doze) a 30 (trin ta) anos.

Ho mi cí dio cul po so

§ 3º  Se o ho mi cí dio é cul po so:
Pena – de ten ção, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Au men to de pena

§ 4º  No ho mi cí dio cul po so, a pena é
au men ta da de um ter ço, se o cri me re sul ta
de inob ser vân cia de re gra téc ni ca de pro fis-
são, arte ou ofí cio, ou se o agen te de i xa de
pres tar ime di a to so cor ro à ví ti ma, não pro-
cu ra di mi nu ir as con se qüên ci as do seu ato,
ou foge para evi tar pri são em fla gran te. Sen -
do do lo so o ho mi cí dio, a pena é au men ta da
de um ter ço, se o cri me é pra ti ca do con tra
pes soa me nor de 14 (ca tor ze) anos. (Re da-
ção dada pela Lei nº 8.069, de 13-7-90)

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

(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 (José Sar ney) – Os pro je-
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor João Alber to
Sou za.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO N º 381, de 2003

Con vo ca o ex ce len tís si mo Mi nis-
tro-Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da 
Re pú bli ca, para pres tar pes so al men te in -
for ma ções, pe ran te o Se na do Fe de ral, so -
bre pro gra mas go ver na men ta is.

Nos ter mos do art. 397, I, do Re gi men to Inter no,
e com base no que es ta be le ce o ar ti go 50, da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, Re que i ro a con vo ca ção do ex ce len tís-
si mo se nhor Mi nis tro-Che fe da Casa Ci vil da Pre si-
dên cia da Re pú bli ca, para pres tar in for ma ções, no
Ple ná rio do Se na do, so bre o cro no gra ma, im plan ta-
ção de pro je tos e pla nos de ação do Go ver no, en fa ti-
zan do prin ci pal men te as ações que vi sem à re to ma da
do de sen vol vi men to eco nô mi co do Bra sil, com es cla-
re ci men tos acer ca das ra zões das di ver gên ci as, na
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equi pe go ver na men tal, quan to aos ín di ces da taxa
bá si ca de ju ros.

Jus ti fi ca ção

No exer cí cio de sua fun ção fis ca li za do ra, bem
como di an te do exa me dos pro je tos de re for mas, dois
de les (Re for ma da Pre vi dên cia e Re for ma Tri bu tá ria)
já em tra mi ta ção no Con gres so Na ci o nal, ao Se na do
é opor tu na a con vo ca ção do Mi nis tro-Che fe da Casa
Ci vil, para que, aos par la men ta res, se jam ofe re ci dos
sub sí di os, es cla re ci men tos so bre os ob je ti vos des sas
e de ou tras pro po si ções.

Nes te mo men to, já ini ci a do o flu xo de dis cus são
le gis la ti va das re for mas, a Na ção vem se sur pre en-
den do di an te de pon tos de vis ta e de cla ra ções de au -
to ri da des da ma i or ex pres si vi da de, en tre os qua is o
pró prio Mi nis tro-Che fe da Casa Ci vil. Nes te fi nal de
maio, pou co de po is da de ci são do Co mi tê de Po lí ti ca
Mo ne tá ria de man ter o pa ta mar de 26,5% para a taxa
bá si ca de ju ros, fo ram mu i tas as vo zes que se ma ni-
fes ta ram con tra ri a men te. Além do Vice-Pre si den te da 
Re pú bli ca, José Alen car, par la men ta res e lí de res do
par ti do da base go ver nis ta fa zem re i te ra das de cla ra-
ções pú bli cas que di ver gem da po lí ti ca se gui da pelo
Go ver no. Para ma i or es pan to, do Pa lá cio do Pla nal to
tam bém sur gem afir ma ti vas que não co in ci dem com
a prá ti ca pos ta em exe cu ção pelo Go ver no. Todo o
País acom pa nhou, pela mí dia, as de cla ra ções do Mi -
nis tro-Che fe da Casa Ci vil, para quem “a taxa de
26,5% de ju ros de ses ti mu la o cres ci men to eco nô mi-
co”. Afi nal, dada a pro ce dên cia de tais afir ma ti vas, à
Na ção é de vi da uma ex pli ca ção, cla ra e ob je ti va a
esse res pe i to. “Não é pos sí vel que ten do um car go
tão im por tan te, o mi nis tro Dir ceu te nha dois dis cur-
sos, um para a so ci e da de, a fa vor da ma nu ten ção dos 
ju ros al tos, e ou tro para os pe tis tas, con tra os ju ros.

Sala das ses sões, 27 de maio de 2003. – Arthur
Vir gí lio, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que ri-
men to lido será pu bli ca do e in clu í do na Ordem do Dia
opor tu na men te, nos ter mos do art. 255 do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor João
Alber to Sou za.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 382, DE 2003

Re quer in for ma ções, ao Mi nis-
tro-Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da 
Re pú bli ca, so bre a obri ga to ri e da de de
uso da “mar ca do novo Go ver no” em pe -
ças pu bli ci tá ri as ofi ci a is.

Re que i ro, de acor do com o art. 216 do Re gi-
men to Inter no, com bi na do com o que dis põe o art. 50, 
§ 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e con si de ran do a com -
pe tên cia fis ca li za do ra do Con gres so Na ci o nal, que a
Mesa so li ci te, por es cri to, ao ex ce len tís si mo se nhor
Mi nis tro-Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú-
bli ca, as se guin tes in for ma ções:

– A área de mar ke ting do Pa lá cio do Pla nal to
se gun do o no ti ciá rio dos jor na is, lan çou uma nova
mar ca para o Go ver no, a ser es tam pa da obri ga to ri a-
men te em to das as pe ças da pro pa gan da ofi ci al.

Per gun tas:
1. esse lo go ti po de pro pa gan da vai subs ti tu ir,

nas men sa gens de mar ke ting, o sím bo lo ofi ci al bra -
si le i ro, ou seja, as Armas da Re pú bli ca?

2. A fra se Um “País de To dos”, Go ver no Fe de ral,
que in te gra a Nova Mar ca, subs ti tu i rá o nome ofi ci al
do País (Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil)?

Jus ti fi cação

A Cons ti tu i ção Fe de ral, no art. 49, item X, atri bui
ao Con gres so Na ci o nal a fun ção fis ca li za do ra e de
con tro le dos atos do Po der Exe cu ti vo, in clu si ve os da
ad mi nis tra ção in di re ta. Para o ade qua do cum pri men-
to des sa prer ro ga ti va, o Se na do Fe de ral ne ces si ta in -
te i rar-se ofi ci al men te acer ca não ape nas das ações e
dos pro gra mas de Go ver no, mas, tam bém de cer tas
prá ti cas, como é o caso da in tro du ção, com o tí tu lo de
Nova Mar ca do Go ver no, de um logo-tipo ofi ci al, sob a 
ale ga ção de “rom per uma tra di ção”. E, além do lo go ti-
po pro pri a men te dito, uma fra se que, la men ta vel men-
te, faz re cor dar um pas sa do som brio em que o País
es te ve mer gu lha do, épo ca em que se tor na ram obri -
ga tó ri as duas fra ses de gos to du vi do so, im pos tas
pelo re gi me dis cri ci o ná rio de 1964: Bra sil, ame-o ou
de i xe-o e Este é um País que vai p’rá fren te. Isto para
não se fa lar no ru i do so rit mo de pro pa gan da que per -
du rou du ran te a di ta du ra de Ge tú lio Var gas, a par tir
de 1930, quan do eram co muns fra ses de efe i to, in clu-
in do hi nos de lou vor ao di ta dor, que che ga vam, nas
es co las, a ter pri o ri da de di an te do Hino Na ci o nal Bra -
si le i ro.

Sala das Ses sões, 27 de maio de 2003. –Se na dor
Arthur Vir gí lio Neto, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 383, DE 2003

Re quer in for ma ções, ao Mi nis tro
dos Trans por tes, so bre pla nos e/ou pro-
je tos para re cu pe ra ção de obras de in-
fra-es tru tu ra, prin ci pal men te ro do vi as.
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Re que i ro, de acor do com o art. 216 do Re gi-
men to Inter no, com bi na do com o que dis põe o art. 50, 
§ 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e con si de ran do a com -
pe tên cia fis ca li za do ra do Con gres so Na ci o nal, que a
Mesa so li ci te, por es cri to, ao ex ce len tís si mo se nhor
Mi nis tro dos Trans por tes, as se guin tes in for ma ções:

– Qu a is os pla nos e pro je tos do Mi nis té rio para a 
re cu pe ra ção e cons tru ção de obras de in fra-es tru tu ra
no País, para o atu al exer cí cio?

– De que for ma se dará a par ce ria en tre o Go ver-
no e a ini ci a ti va pri va da para esse mes mo ob je ti vo?

– Qual o mon tan te de re cur sos or ça men tá ri os e
fi nan ce i ros para este exer cí cio?

– Qu a is as pri o ri da des, com tais re cur sos, para
o atu al exer cí cio?

– Qu a is as pers pec ti vas para o biê nio
2003/2004?

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral, no art. 49, item X, atri bui
ao Con gres so Na ci o nal a fun ção fis ca li za do ra e o
con tro le dos atos do Po der Exe cu ti vo, in clu si ve os da
ad mi nis tra ção in di re ta. Para que o Se na do Fe de ral
pos sa in te i rar-se ofi ci al men te acer ca das ações e dos 
pro gra mas de Go ver no, es ta mos so li ci tan do do Mi nis-
tro dos Trans por tes in for ma ções por me no ri za das so -
bre os pla nos que vi sam a es ta be le cer par ce ri as en -
tre o Go ver no e a ini ci a ti va pri va da para re cu pe ra ção
de obras de in fra-es tru tu ra, so bre tu do ro do vi as.

Sala das Ses sões, 27 de maio de 2003. – Se na dor
Arthur Vir gí lio Neto, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re que-
ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para de ci-
são, nos ter mos do art. 216, in ci so III, do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se à 

ORDEM DO DIA 

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 João Alber to
Sou za.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 384, DE 2003

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 1 seja sub me ti da
ao Ple ná rio após o item 8.

Sala das Ses sões, 27 de maio de 2003. – Mo za-
ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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 fe i ta a in ver são so li ci ta da.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 2:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 336, 
DE 1999 – COMPLEMENTAR

(vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
Lei do Se na do nº 336, de 1999-Com ple men tar,
de au to ria do Se na dor Ade mir Andra de, que
al te ra dis po si ti vos da Lei Com ple men tar nº 76,
de 6 de ju lho de 1993, que dis põe so bre o pro -
ce di men to con tra di tó rio es pe ci al, de rito su má-
rio, para o pro ces so de de sa pro pri a ção de
imó vel ru ral, por in te res se so ci al, para fins de
re for ma agrá ria, ten do

Pa re ce res sob nºs 615, de 1999, e
613, de 2000, das Co mis sões

– 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

– de Assun tos Eco nô mi cos (em au-
diên cia, nos ter mos do Re que ri men to nº
643, de 1999), Re la tor ad hoc: Se na dor
José Edu ar do Du tra, fa vo rá vel.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do dia 23 de abril úl ti mo, quan -
do teve sua dis cus são adi a da o dia 14 de maio. No
en tan to, na que la opor tu ni da de, a pa u ta en con tra-
va-se obs tru í da em vir tu de da fal ta de acor do para
de li be ra ção de Me di das Pro vi só ri as, ra zão pela qual 
a pro po si ção foi re a gen da da para esta data.

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 João Alber -
to Sou za.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 385, DE 2003

De tra mi ta ção con jun ta do PLS nº 336, 
de 1999, e do PLS nº 566, de 1999.

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 258 do Re que ri men to Inter no

do Se na do Fe de ral, re que i ro que o PLS nº 566, de
1999,  de au to ria do Se na dor Antô nio Car los Ma ga-
lhães, pas se a tra mi tar em con jun to com o PLS nº
336, de 1999, de au to ria do Se na dor Ade mir Andra de
, por ver sa rem so bre a mes ma ma té ria – al te ra ção da
Lei Com ple men tar nº 76, de 6 de ju lho de 1993, mo di-
fi ca da pela Lei Com ple men tar nº 88, de 23 de de zem-
bro de 1996.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  28 13225    51ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



Sala das Ses sões, 27 de maio de 2003. – Se na dor
Ger son Ca ma ta, PMDB/ES.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to de tra mi ta ção con jun ta.

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 ma té ri as pas sam a tra mi tar em con jun to e re -

tor nam à CAE e à CCJ.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 22, DE 1999

Se gun da ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 22, de 1999, ten do com pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe dro Si mon,
que dá nova re da ção ao in ci so LXXVI do art. 
5° da Cons ti tu i ção Fe de ral (gra tu i da de para
o re gis tro e pri me i ra emis são de cer ti dão de
nas ci men to, ca sa men to e óbi to), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 161, 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 Íris Re zen de.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be-
ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 13, quan do teve sua
apre ci a ção so bres ta da em vir tu de da fal ta de acor do
para apre ci a ção de Me di das Pro vi só ri as.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to Inter no,
a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te três ses -
sões de li be ra ti vas or di ná ri as con se cu ti vas, em fase
de dis cus são em se gun do tur no, quan do po de rão ser
ofe re ci das emen das que não en vol vam o mé ri to.

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus-
são.

Em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra para dis cu tir,

a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses são de li-
be ra ti va sub se qüen te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 4:

PARECER Nº 493, DE 2003
(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 493, de 2003, da Co mis são de Assun tos
So ci a is, Re la to ra: Se na do ra Íris de Ara ú jo, so -
bre a Men sa gem nº 84, de 2003 (nº
133/2003, 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 Leôn cio de
Andra de Fe i to sa, para exer cer do car go de Di -
re tor da Agên cia Na ci o nal de Sa ú de Su ple-
men tar – ANS.

Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com o dis -

pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi men to Inter no,
deve ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Para a

ori en tar a Ban ca da, Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor Tião Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-

den te, o Blo co en ca mi nha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Blo co

vota “sim”.
Se ou tros Lí de res qui se rem en ca mi nhar as

suas ban ca das, po dem fazê-lo. (Pa u sa.)
As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
Faço um ape lo às Srªs e aos Srs. Se na do res

que se en con tram em seus ga bi ne tes ou em ou tras
de pen dên ci as da Casa para que com pa re çam ao ple -
ná rio, pois es ta mos em pro ces so de vo ta ção no mi nal
para a es co lha do Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Sa -
ú de Su ple men tar. (Pa u sa.)

Re no vo o ape lo aos Srs. Se na do res que se en -
con tram em seus ga bi ne tes e em ou tras de pen dên ci-
as da Casa para que com pa re çam ao ple ná rio, para
vo ta ção no mi nal. (Pa u sa.)

Se na dor Anto nio Car los, peço re gis trar o seu
voto.

Se na dor Val mir Ama ral, V. Exª já vo tou?
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-

den te, eu so li ci ta ria ape nas que os Se na do res do Blo -
co re gis tras sem os seus vo tos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
está ve ri fi can do os no mes das Srªs e dos Srs. Se na-
do res que es tão em ple ná rio e que ain da não exer ce-
ram o seu di re i to de vo tar. (Pa u sa.)

Se na dor Alber to Sil va.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, como Vice-Lí der do PL, ao en ca mi-
nhar a vo ta ção, gos ta ria de pe dir aos mem bros do
meu Par ti do e da Ban ca da que vo tas sem fa vo ra vel-
men te.

Tra ta-se de um emi nen te mé di co do meu Esta -
do, que já foi Se cre tá rio de Sa ú de e pre ci sa do nos so
voto. É uma pes soa da mais alta com pe tên cia, por
isso gos ta ria de sen si bi li zar os meus com pa nhe i ros a
vo ta rem “sim” à in di ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exªs já
vo ta ram? Vou en cer rar a vo ta ção. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 40 Srs. Se na do res; e NÃO, 21.

Não hou ve abs ten ções.
To tal de vo tos: 61. 
Ope lo sis te ma va do.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, pela or -
dem.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
gos ta ria ape nas de es cla re cer aos no bres Se na do res
e Se na do ras que hou ve in ver são da or dem: o Item 1
será vo ta do após o Item 8. 

Por tan to, a emen da cons ti tu ci o nal que deve
con tem plar as uni ver si da des da Ama zô nia de ve rá ser 
vo ta da após o Item 8. 

Peço a pre sen ça dos Srs. Se na do res e Se na do-
ras no ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço a
aten ção das Srªs e dos Srs. Se na do res para uma co -
mu ni ca ção da Mesa.

Ama nhã, as Srªs e os Srs. Se na do res es ta rão
re ce ben do o Jor nal do Se na do em cor. Este é o pro -
tó ti po que es ta mos mos tran do ao ple ná rio. Essa é a
pri me i ra de uma sé rie de mu dan ças no se tor de Co -
mu ni ca ção So ci al do Se na do.

Há oito anos, mu i tos não acre di ta vam no
novo sis te ma de co mu ni ca ção da Casa e, so bre tu-
do, no nos so jor nal, que era um ve í cu lo mu i to sim -
ples.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
Peço a aten ção da Casa para a co mu ni ca ção

que a Mesa está fa zen do.
O Jor nal do Se na do, que co me çou com ape -

nas 1.500 exem pla res diá ri os, dis tri bu í dos ba si ca-
men te em Bra sí lia, hoje, em for ma to ta blói de, al can ça
uma ti ra gem de 68 mil exem pla res, dis tri bu í dos, di a ri-
a men te, em todo o País. Há Mu ni cí pi os bra si le i ros
onde só cir cu la o nos so jor nal.

Ain da no âm bi to do jor nal, den tro em bre ve, es -
ta re mos mu ni ci an do o de ba te par la men tar com a pu -
bli ca ção de en car tes te má ti cos, além da ve i cu la ção

de en tre vis tas abran gen tes de te mas na ci o na is, com
cada um dos nos sos Par la men ta res.

Nes tes úl ti mos anos, tam bém cons ta ta mos,
com sa tis fa ção – e peço a aten ção do Se na do para
es tes nú me ros –, o cres ci men to no tá vel da Agên cia
Se na do de No tí ci as. No mês de mar ço des te ano, re -
gis tra mos 70 mil aces sos à pá gi na da Agên cia. Du-
ran te o ano pas sa do, o nú me ro de aces sos à Agên cia
che gou a 773 mil. 

No âm bi to da nos sa rá dio, é cres cen te a au diên-
cia, tan to da FM como das Ondas Cur tas, que hoje al -
can ça todo o Ter ri tó rio na ci o nal.

Den tro de mais al gu mas se ma nas, es ta re mos
tre i nan do dois fun ci o ná ri os de cada ga bi ne te – peço a
aten ção de V. Exªs para este fato – das Srªs e dos Srs. 
Se na do res para ope ra rem um soft wa re que tor na rá
pos sí vel a trans mis são ime di a ta de en tre vis tas para
emis so ras nos res pec ti vos Esta dos.

Com isso, es ta re mos am pli an do, sen si vel men-
te, os ser vi ços da nos sa Rá dio Agên cia, que hoje já
dis po ni bi li za, gra tu i ta men te, ar qui vos so no ros so bre
as ati vi da des do Se na do, em for ma to MP 3. 

Mais de mil emis so ras bra si le i ras es tão ca pa ci-
ta das tec ni ca men te para apro ve i tar os nos sos ser vi-
ços so no ros in for ma ti za dos.

Des sas, 80 já cos tu mam en trar em rede com a
Rá dio Se na do, como ocor reu na so le ni da de de pos se
do Pre si den te da Re pú bli ca e na aber tu ra dos tra ba-
lhos da atu al Le gis la tu ra.

No que se re fe re à TV Se na do, além da pro du-
ção de no vos pro gra mas, den tro de al guns me ses es -
ta re mos ina u gu ran do um novo es tú dio, mais am plo e
mais mo der no, con di zen te com as ne ces si da des da
Casa.

Tam bém que ro in for mar à Casa que es ta mos
ini ci an do en ten di men tos com vis tas a abrir o si nal da 
TV Se na do em UHF, em par ce ria com as Assem bléi-
as Le gis la ti vas, Pre fe i tu ras e Câ ma ras Mu ni ci pa is.

Atu al men te, o si nal da nos sa TV Se na do é dis -
po ni bi li za do no sa té li te Bra sil sat, e pode ser cap ta do
pelo pú bli co, via cabo e an te na pa ra bó li ca, o que sig -
ni fi ca um uni ver so de 44 mi lhões de te les pec ta do res.

Com o si nal aber to, a TV Se na do es ta rá dis po-
ní vel para um nú me ro mu i to ma i or de te les pec ta-
do res em todo o País, já que mu i tos bra si le i ros
não têm con di ções de ter aces so à TV por as si na-
tu ra.
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Fi nal men te, gos ta ria de anun ci ar que es ta mos
pro vi den ci an do a ex pan são do ser vi ço Voz do Ci da-
dão, que uti li za o sis te ma de te le fo nia do tipo 0800, de 
li ga ções gra tu i tas, o que am pli a rá ain da mais a in te ra-
ti vi da de do Se na do com a opi nião pú bli ca.

Com as no vas pro vi dên ci as que es ta mos ado -
tan do, va mos mul ti pli car por dez a nos sa ca pa ci da de
de re ce ber cha ma da.

O novo sis te ma per mi ti rá, ain da, a re a li za ção de 
pes qui sas jun to à po pu la ção, pe las qua is po de re mos
ava li ar de que for ma o povo está re a gin do à atu a ção
de cada um dos Srs. Se na do res.

Com es sas pro vi dên ci as, to das de na tu re za
es tra té gi ca, es ta mos apa re lhan do o Se na do para
cum prir me lhor ain da a sua mis são ins ti tu ci o nal.

O nos so Par la men to mo der no exi ge trans pa rên-
cia, ali a da a uma par ti ci pa ção e fis ca li za ção, cada vez 
mais in ten sa, da so ci e da de. É isso o que es ta mos
bus can do, te nho cer te za, com o apo io de toda esta
Casa.

A Pre si dên cia tem a sa tis fa ção de co mu ni car ao
Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 5:

MENSAGEM Nº 7, DE 2003
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, da Men sa-
gem nº 7, de 2003 (nº 1.211/2002, 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 Au gus to Lind gren Alves, Mi -
nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di -
plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té-
rio das Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti-
va men te com o car go de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca da Bul gá ria, exer cer
o de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca
da Ma ce dô nia.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor João Alber to Sou za, para a le i tu ra do
pa re cer.

PARECER Nº 583, DE 2003 – CRE

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA.
Lê pa re cer.) – Sr. Pre si den te, o Sr. José Au gus to Lind -
gren Alves, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra
de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res, in di ca do para exer cer, cu-
mu la ti va men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil

jun to à Re pú bli ca da Bul gá ria, o de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca da Ma ce dô nia, ob te ve a apro -
va ção da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e de De -
fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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 a de li-
be ra ção do Se na do do dia 6 de maio de 1998, e nos
ter mos do dis pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi-
men to Inter no, deve ser pro ce di da por es cru tí nio se -
cre to, em ses são pú bli ca.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para ori en tar a Ban ca da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – O Blo co
re co men da o voto “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O PT
vota “sim”.

Os Srs. Lí de res que de se ja rem ori en tar as
suas Ban ca das po dem fazê-lo.

Com a pa la vra o Se na dor José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Se é
dada a opor tu ni da de de ori en tar a vo ta ção se cre ta,
o PFL vota “sim”.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, tra ta-se da in di ca ção do ex cep ci o nal
pro fis si o nal Lind gren Alves?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Sim.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O
voto do PSDB é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Escla -
re ço ao Ple ná rio que a vo ta ção será pelo sis te ma
ele trô ni co.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se cre ta.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 58 Srs. Se na do res; e NÃO 4.

Não hou ve abs ten ção.
To tal: 62 vo tos.
Apro va do o nome do Sr. José Au gus to Lind gren

Alves.
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 (José Sar ney) – Item 6:

MENSAGEM Nº 8, DE 2003
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, da Men sa-
gem nº 8, de 2003 (nº 1.212/2002, 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 Cé sar de Fa ria Do min gues Mo re-
i ra, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra
de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi -
nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para, cu-
mu la ti va men te com o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to ao Re i no da No ru e ga, exer-
cer o de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú-
bli ca da Islân dia.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor João Alber to Sou za, para a le i tu ra do
pa re cer.

PARECER Nº 584, DE 2003 – CRE

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB –
MA. Lê pa re cer.) – Sr. Pre si den te, o Sr. Cé sar de
Fa ria Do min gues Mo re i ra, Mi nis tro de Pri me i ra
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per -
ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
in di ca do para exer cer, cu mu la ti va men te com o car-
go de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no da No -

ru e ga, o de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli-
ca da Islân dia, ob te ve a apro va ção da Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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 a de li-
be ra ção do Se na do do dia 6 de maio de 1998, e nos
ter mos do dis pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi-
men to Inter no, deve ser pro ce di da por es cru tí nio se -
cre to, em ses são pú bli ca.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar. (Pa -
u sa.)

A Men sa gem pro põe que o Emba i xa dor, que
já se en con tra no pos to na No ru e ga, exer ça tam-
bém o car go de Emba i xa dor jun to à Re pú bli ca da
Islân dia.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, com todo res pe i to ao ins ti tu to do voto
se cre to, o PSDB en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre -
si den te, o Blo co tam bém re co men da o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Escla -
re ço ao Ple ná rio que a vo ta ção será pelo sis te ma
ele trô ni co.

As Srªs e Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se cre ta.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 55 Srs. Se na do res; e NÃO 3.

Não hou ve abs ten ção.

To tal: 58 vo tos.

Apro va do o nome do Sr. Cé sar de Fa ria Do min-
gues Mo re i ra.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -
si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 7:

MENSAGEM Nº 62, DE 2003
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, da Men sa-
gem nº 62, de 2003 (nº 70/2003, 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 Re nan Le i te Paes Bar re to, Mi nis tro
de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma-
ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go
de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca
da Gu a te ma la.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor João Alber to Sou za, para a le i tu ra do
pa re cer.

PARECER Nº 585, DE 2003 – CRE

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB –
MA. Lê pa re cer.) – Sr. Pre si den te, o Sr. Re nan Le i-
te Paes Bar re to, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da
Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, in di ca do para 
exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à

Re pú bli ca da Gu a te ma la, ob te ve a apro va ção da

Co mis são de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa
Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em dis -
cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

Dis cus são do pa re cer.

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 a de li-
be ra ção do Se na do do dia 6 de maio de 1998, e nos

ter mos do dis pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi-
men to Inter no, deve ser pro ce di da por es cru tí nio se -
cre to, em ses são pú bli ca.

As Se nho ras e os Se nho res Se na do res já po-

dem vo tar. (Pa u sa)

Escla re ço ao Ple ná rio que a vo ta ção será pelo

sis te ma ele trô ni co.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – De po is
do pre ce den te do Lí der do PT, to dos os Lí de res

que qui se rem po dem en ca mi nhar, sem obri ga ção
de os Se na do res obe de ce rem.

Com a pa la vra o Se na dor Arthur Vir gí lio,
para en ca mi nhar.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, no caso do com pe ten te Emba i xa dor

Re nan Bar re to, o PSDB re co men da o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As Srªs e

Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se cre ta.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 52 Srs. Se na do res; e NÃO 4.

Não hou ve abs ten ção.

To tal: 56 vo tos.

Apro va do o nome do Sr. Re nan Le i te Paes Bar -
re to.

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. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Sr. Pre si den te, ti ve mos pro ble mas aqui na mesa, não
con se gui mos vo tar.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Infe liz-
men te já pro ce de mos à apu ra ção, mas a Ata re gis tra-
rá que es ta vam pre sen tes os Se na do res Mar ce lo Cri -
vel la e Sér gio Ca bral.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Sr. Pre si den te, só para cons tar na Ata, por fa -
lha, aca bei não re gis tran do meu voto. Mas gos ta ria de 
de i xar re gis tra do o meu voto SIM, na vo ta ção an te ri or.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, a Mesa re gis tra rá que V. Exª
es te ve pre sen te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 8:

MENSAGEM Nº 89, DE 2003
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, da Men-
sa gem nº 89, de 2003 (nº 155/2003, 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 Val de mar Car ne i ro
Leão Neto, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se
da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per -
ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções

Exte ri o res, para exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Ca na dá.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor João Alber to Sou za, para a le i tu ra do
pa re cer.

PARECER N°586, DE 2003 – CRE

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB –
MA. Lê pa re cer.) – Sr. Pre si den te, o nome do Sr.
Val de mar Car ne i ro Leão Neto, Mi nis tro de Pri me i-
ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o-
res, in di ca do para exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to ao Ca na dá, ob te ve a apro va ção da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa
Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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 a de li-
be ra ção do Se na do do dia 6 de maio de 1998, e nos
ter mos do dis pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi-
men to Inter no, deve ser pro ce di da por es cru tí nio se -
cre to, em ses são pú bli ca.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar. (Pa -
u sa)

Escla re ço ao Ple ná rio que a vo ta ção será pelo
sis te ma ele trô ni co.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O
PSDB re co men da o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As Srªs e
os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se cre ta.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 61 Srs. Se na do res; e NÃO 2.

Não hou ve abs ten ções.
To tal: 63 vo tos.
Apro va do o nome do Sr.Val de mar Car ne i ro

Leão Neto.
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 (José Sar ney) – Por in ver-

são, va mos apre ci ar ago ra o Item 1:

Item 1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 16, DE 2002
(vo ta ção no mi nal)

(Inver são da pa u ta, nos ter mos
do Re que ri men to nº 384, de 2003.)

Vo ta ção, em se gun do tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 16, de 2002, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
que al te ra o in ci so I do art. 159 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral (des ti na per cen tu al do IR e IPI para apli ca ção em
Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or lo ca li za das
na Ama zô nia Le gal), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 886, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Luiz Otá vio.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de 30 de abril úl ti mo,
quan do teve sua vo ta ção adi a da para o dia 21 de
maio. No en tan to, na que la opor tu ni da de, a pa u ta en -
con tra va-se obs tru í da em vir tu de da fal ta de acor do
para de li be ra ção de Me di das Pro vi só ri as, ra zão pela
qual a pro po si ção foi re a gen da da para esta data.

Em vo ta ção.
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mo za ril do

Ca val can ti, para en ca mi nhar a vo ta ção.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – 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, é a ter ce i ra
vez que esta ma té ria en tra em pa u ta para vo ta ção em 
2º tur no. A emen da cons ti tu ci o nal visa des ti nar um
per cen tu al dos re cur sos que fi cam com a União, de -
cor ren tes da ar re ca da ção do Impos to de Ren da e do
IPI, 0,5% ape nas, para as ins ti tu i ções fe de ra is de en -
si no su pe ri or da Ama zô nia Le gal. São tre ze ins ti tu i-
ções fe de ra is. Já adi a mos por duas ve zes a vo ta ção,
in clu si ve, em de cor rên cia da re no va ção do Se na do.
Ten do em vis ta que no pri me i ro tur no o re sul ta do foi:
55 vo tos a fa vor e 2 vo tos con trá ri os, ha via ne ces si da-
de de con ver sar mos com a Ban ca da dos no vos De pu-

ta dos, mor men te aque les com pa nhe i ros do Nor des te
que jus ti fi ca da men te ple i te i am para a sua re gião tam -
bém um tra ta men to se me lhan te ao que a Ama zô nia
ne ces si ta.

Qu e ro es cla re cer que che ga mos ao en ten di-
men to de que, em vis ta de não ha ver mais como, aqui
no Se na do, fa zer qual quer mo di fi ca ção, qual quer al -
te ra ção nes sa emen da, va mos tra ba lhar para apri mo-
rá-la na Câ ma ra dos De pu ta dos, de for ma a tam bém
aqui nho ar a Re gião Nor des te, se me lhan te men te à
Re gião Nor te, à Ama zô nia Le gal – é pre ci so di zer
que, na Ama zô nia Le gal, há, além dos Esta dos da
Re gião Nor te, os Esta dos do Ma ra nhão e do Mato
Gros so. Por tan to, são 9 Esta dos da Fe de ra ção. A
Ama zô nia é pri o ri tá ria, no meu en ten der, para a Na -
ção. O Pre si den te Lula ex pres sou essa idéia du ran te
a sua cam pa nha e re i te rou-a no Acre.

Ape lo a to dos os com pa nhe i ros, às Sr.ªs e Srs.
Se na do res, que vo te mos fa vo ra vel men te a essa emen -
da, que tem por ob je ti vo be ne fi ci ar nos sas uni ver si da-
des, que pre ci sam aci ma de tudo de fen der a bi o di ver si-
da de da nos sa Ama zô nia, in clu si ve fa zen do pes qui sa.
Hoje, nos de pa ra mos, a toda hora, com a bi o pi ra ta ria na 
Ama zô nia – é a pes qui sa clan des ti na fe i ta por es tran ge-
i ros. Pre ci sa mos do tar as nos sas uni ver si da des da ca -
pa ci da de de re a li zar pes qui sas, de fa zer a ex ten são na -
que les imen sos Esta dos, como é o caso do Ama zo nas,
que, so zi nho, re pre sen ta mais do que os Esta dos do Sul 
e do Su des te so ma dos.

Por tan to, tra ta-se de uma ques tão de jus ti ça não 
só para com a Ama zô nia, mas tam bém para com o
Bra sil pres tar essa ho me na gem às ins ti tu i ções de en -
si no su pe ri or da Ama zô nia, que, re pi to, são 13, in clu-
in do as uni ver si da des e os cen tros fe de ra is de en si no
tec no ló gi co.

Ape lo pelo voto fa vo rá vel de to dos.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao no bre Se na dor Arthur Vir gí lio, para en ca-
mi nhar a vo ta ção.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
en ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, nes te mo-
men to, falo não como Lí der, mas como Par la men tar
do Esta do do Ama zo nas. De po is de exa us ti va dis cus-
são com mi nha Ban ca da, fi cou pa ten te que não ha via
como fe char mos ques tão so bre a ma té ria.

 Como al guém que pro cu ra olhar o Bra sil sob o
ân gu lo da Ama zô nia e olhar a Ama zô nia sob o ân gu lo
do Bra sil, pen so ser me ri tó ria a idéia de S. Exª, o Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti. Inves tir na Ama zô nia sig -
ni fi ca in ves tir no de sen vol vi men to bra si le i ro de mé dio
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e de lon go pra zos. Inves tir na Ama zô nia sig ni fi ca lan -
çar um olhar es tra té gi co so bre este País.

Sem pre que um bra si le i ro de ou tro rin cão não
per ce ber que a fron te i ra mais ex pres si va para o de -
sen vol vi men to eco nô mi co des te País é a Ama zô nia
es ta rá sen do pro vin ci a no, es ta rá ten do uma vi são ir -
re al do Bra sil. Qu an do can to a Ama zô nia, quan do
can to a mi nha al de ia – e aqui Tols toi* vol ta com mu i ta
for ça à ba i la – , sin to que es tou sen do uni ver sal, na ci-
o nal, bra si le i ro. Por isso, não po de ria ser ou tra a mi -
nha po si ção se não vo tar fa vo ra vel men te à opor tu na
ini ci a ti va do ilus tre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho para en ca-
mi nhar a vo ta ção. Em se gui da, con ce de rei a pa la vra à 
Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa e ao Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re ce bi uma
de le ga ção do Lí der da Ban ca da do PMDB, Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, que so li ci tou em seu nome que a
Ban ca da vo tas se fa vo ra vel men te a esse pro je to.
Entre tan to, que ria acres cen tar, como Se na dor do
Nor des te, que já con ver sa mos com o Se na dor Mo za-
ril do, para que, na Câ ma ra dos De pu ta dos, pos sa mos
apre sen tar, por in ter mé dio de um De pu ta do fe de ral,
uma emen da es ten den do os mes mos be ne fí ci os à re -
gião nor des ti na. O Se na dor Mo za ril do con cor dou
com essa pro pos ta. Des sa for ma, te re mos aqui uma
vo ta ção fa vo rá vel nos ter mos da sua pro pos ta e, na
Câ ma ra, o des do bra men to de be ne fí ci os para o Nor -
des te. Em am bas as re giões, as uni ver si da des vi vem
si tu a ções se me lhan tes de di fi cul da des e de cri se com 
re la ção aos ob je ti vos ma i o res de qual quer ins ti tu i ção
de en si no su pe ri or que são: o en si no, a pes qui sa, a
ex ten são e to dos os ou tros ob je ti vos.

O PMDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra a Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei bre ve
ao fa zer um ape lo a V.Exªs, em es pe ci al aos Se na do-
res da re gião Nor des te, quan to ao com pro mis so de
se fa zer essa al te ra ção na Câ ma ra, in clu in do tam bém
a re gião Nor des te. Mas se não vo tar mos aqui – sen do
im pos sí vel fa zer uma al te ra ção e já ten do as su mi do o
com pro mis so com meus pa res na Câ ma ra Fe de ral
para que seja in clu í da a re gião Nor des te –, não es ta-

re mos cum prin do o que está na Cons ti tu i ção, que é
di mi nu ir as di fe ren ças re gi o na is em nos so País. Não
adi an ta não que rer en xer gar o ób vio: este País tem di -
men sões con ti nen ta is, é tão gran de que, na ver da de,
te mos vá ri os bra sis den tro dele.

Apre sen ta rei um dado im por tan te da nos sa re -
gião Ama zô ni ca, que é tão rica. Hoje, 13,98% dos ma -
tri cu la dos em uni ver si da des pú bli cas es tão na re gião
Nor te, que pos sui ape nas 6,43% dos re cur sos. Por-
tan to, sus ten ta mos 14% dos es tu dan tes com ape nas
6,5% de re cur sos numa re gião onde a in te ri o ri za ção
da uni ver si da de re quer re cur sos mu i to ma i o res, uma
re gião que – como fa lei di ver sas ve zes – sig ni fi ca uma 
Bi bli o te ca de Ale xan dria que pode es tar a que i mar
sem nos dar co nhe ci men to de toda a sua ri que za, por
fal ta tam bém de in ves ti men to em pes qui sa. A re gião
não é um pro ble ma para o País, mas pode ser uma
so lu ção, por sua ri que za. Ape nas na re gião Ama zô ni-
ca, te mos mais de 1.200 er vas que po dem ser con si-
de ra das me di ci na is, mas ape nas 90 de las con se gui-
mos ter hoje nas far má ci as para uso da po pu la ção.
Por tan to, te mos a chan ce e a opor tu ni da de de não só
cor ri gir uma gran de fa lha, a gran de di fe ren ça re gi o nal
em nos so País, mas tam bém de con tri bu ir com so lu-
ções im por tan tes para o Bra sil, so lu ções es sas que
es tão na Ama zô nia. É pen san do no Bra sil que faço
um ape lo, Srªs e aos Srs. Se na do res, no sen ti do de
que vo te mos fa vo ra vel men te à Emen da Cons ti tu ci o-
nal pro pos ta pelo Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

Os Esta dos de nos sa re gião têm, sim, um me -
nor grau de de sen vol vi men to das for ças pro du ti vas.
Hoje mes mo, o Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho fa lou so -
bre as ex por ta ções. O Esta do do Pará, por exem plo, é 
um dos que mais con tri bu em para a ba lan ça co mer ci-
al bra si le i ra; con tu do, não dis põe dos re cur sos ori un-
dos do ICMS. Por tan to, es ses Esta dos têm me nos ca -
pa ci da de de in ves tir em suas uni ver si da des es ta du a-
is. Assim, nada mais jus to, ten do em vis ta que es ses
Esta dos con tri bu em e so ci a li zam os be ne fí ci os para
toda a Fe de ra ção, que pen se mos o Bra sil in clu in do os 
nos sos Esta dos da Re gião Ama zô ni ca como uma for-
ma de cum prir mos a nos sa Cons ti tu i ção, com a di mi-
nu i ção das nos sas di fe ren ças re gi o na is, e tam bém de 
dar mos um sig ni fi ca ti vo apo io à ciên cia e à pes qui sa
nas nos sas uni ver si da des. E isso so men te será pos -
sí vel se nós ti ver mos tam bém mais re cur sos.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –

MT. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria
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ini ci al men te de cum pri men tar o Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti pela ini ci a ti va.

Há mais de trin ta anos, quan do nas ceu a Uni-
ver si da de Fe de ral de Mato Gros so, de ram-lhe o co di-
no me de Uni sel va, por ca u sa do com pro mis so de le-
var o co nhe ci men to de ní vel su pe ri or, de ter ce i ro grau
para o in te ri or bra si le i ro. Nós pre ci sa mos de mais
apo io exa ta men te para a po pu la ção dos lu ga res mais
dis tan tes. So men te ha ve rá uma dis tri bu i ção equâ ni-
me de ren da no Bra sil se es ti ver li ga da à dis tri bu i ção
do co nhe ci men to. Há uma re la ção di re ta en tre co nhe-
ci men to e po bre za, en tre de sen vol vi men to e apo io ao
en si no su pe ri or.

E faço um re gis tro: esta é uma mu dan ça im por-
tan te não so men te para as uni ver si da des da Ama zô-
nia, mas, mes mo se as sim fos se, va le ria a pena. Esta
é uma mu dan ça im por tan te, Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti, por que será emen da da, e com jus ti ça, na
Câ ma ra dos De pu ta dos, para as uni ver si da des do
Nor des te bra si le i ro.

Na épo ca da Cons ti tu in te, ti ve mos a ca pa ci da de
po lí ti ca de nos unir para de fen der os in te res ses re gi o-
na is, no sen ti do de di mi nu ir as de si gual da des; e, ago -
ra, es tas três re giões do Bra sil – Nor te, Nor des te, e
Cen tro-Oes te – pre ci sam con ti nu ar com po lí ti cas po -
si ti vas ofe re ci das pelo Go ver no bra si le i ro. Nes se sen -
ti do, cum pri men to o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti e
digo da sua ex tra or di ná ria ini ci a ti va e do nos so com -
pro mis so de vo tar aqui tam bém fa vo ra vel men te ao
que virá da Câ ma ra dos De pu ta dos, em apo io ao Nor -
des te. Va mos so ci a li zar o co nhe ci men to. Nin guém é
pro pri e tá rio do co nhe ci men to; ele pre ci sa ser so ci a li-
za do. Che ga de a uni ver si da de pú bli ca não ser co lo-
ca da ao al can ce da que les que ti ve ram mais di fi cul da-
des de aces so a ela nes te País. Cum pri men to o Se na-
dor Mo za ril do Ca val can ti e faço um ape lo ao Ple ná rio:
vo tar em edu ca ção é pres ti gi ar a Ama zô nia e pres ti gi-
ar o Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con quan to per ma-
ne ça em mim al gu ma dú vi da a res pe i to da cons ti tu ci-
o na li da de do pro je to, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção, em face da ve da ção cons ti tu ci o nal de
vin cu la ção de im pos tos, ain da as sim, na dú vi da, voto
pela mi nha re gião.

Além de ama zô ni da, sou pro fes sor uni ver si tá rio
e sei que al gu mas uni ver si da des pú bli cas so fre ram,
nos úl ti mos anos, pro ces so de es va zi a men to. Por

oca sião da pri me i ra re for ma da Pre vi dên cia, hou ve
enor me san gria de re cur sos hu ma nos, a qual ame a ça
re pe tir-se di an te da nova pro pos ta en vi a da ao Con-
gres so pelo atu al Go ver no. Isso ocor re, Sr. Pre si den-
te, numa re gião que pre ci sa, mais do que qual quer
ou tra, de in ves ti men to em pes qui sa, so bre tu do no
mo men to em que tan tos de mons tram pre o cu pa ção
com o fu tu ro re gi o nal, em vir tu de de su pos ta ame a ça
de in ter na ci o na li za ção, na qual não acre di to. Ain da
que essa ame a ça exis tis se, Sr. Pre si den te, em vez do
dis cur so cho ra min gas pro ve ni en te des sa men ta li da-
de ter ce i ro-mun dis ta, da qual já me li ber tei, se re al-
men te qui ser mos con ser var a Ama zô nia bra si le i ra –
te nho a re a ção po si ti va –, te re mos de fa zer um pro je-
to na ci o nal des ti na do a ela, o qual diga que mo de lo
de de sen vol vimen to pre ten de mos para a re gião, e im -
plan tá-lo o mais ra pi da men te pos sí vel. Se isso for fe i to,
não ha ve rá nem mes mo a mais re mo ta pos si bi li da de
de que aque la re gião es ca pe à so be ra nia bra si le i ra.

A emen da pro pos ta pelo ilus tre Se na dor Mo za-
ril do Ca val can ti é uma des sas ações po si ti vas e con -
tri bu i rá subs tan ci al men te para o de sen vol vi men to da
pes qui sa para o apro ve i ta men to da ri quís si ma bi o di-
ver si da de re gi o nal.

Embo ra não fe che a ques tão para o PDT – o
voto está li be ra do – re co men do o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Ge ral do Mes qui ta.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi-
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, em pri me i ro lu gar, gos ta ria de cum pri men tar e
pa ra be ni zar o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti pela ini -
ci a ti va de des ti nar re cur sos para as en ti da des de en -
si no su pe ri or da Ama zô nia.

Na ver da de, o que hoje é re pas sa do a es sas ins -
ti tu i ções tal vez seja o su fi ci en te para man tê-las na
UTI, onde elas se en con tram.

Os re cur sos de cor ren tes da pro pos ta do Se na-
dor Mo za ril do Ca val can ti ofe re cem a es sas ins ti tu i-
ções uma so bre vi da dig na para que elas pos sam pri -
vi le gi ar a pes qui sa, a bus ca do co nhe ci men to em si tu-
a ção, di ga mos, me nos des con for tá vel.

Há ou tro as pec to para o qual eu cha ma ria a
aten ção dos de ma is Se na do res, que, te nho cer te za,
se pre o cu pam di a ri a men te com a se gu ran ça da que la
re gião tão pu jan te. Se ga ran tir mos esse re cur so, que
não che ga a ser ex pres si vo – na ver da de, está mu i to
aquém das ne ces si da des da re gião –, con tri bu i re mos
para que nos sas es co las su pe ri o res per se ve rem na li-
nha da pes qui sa e da bus ca do co nhe ci men to, a fim
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de que, co nhe cen do bem aque la re gião, pos sam pro -
te gê-la.

Eu já vo tei fa vo ra vel men te ao pro je to e peço a
aten ção das Srªs e dos Srs. Se na do res das de ma is
re giões do País para que tam bém o fa çam. Assim,
ofe re ce re mos às ins ti tu i ções de en si no su pe ri or da
Ama zô nia a pos si bi li da de de uma so bre vi da, com
mais dig ni da de, do seu cor po de pro fes so res, de alu -
nos e de ci en tis tas, que lá es tão na bus ca do co nhe ci-
men to, prin ci pal men te da que la tão bo ni ta re gião, im -
pe din do que ela seja ob je to de pes qui sa de le giões de 
or ga ni za ções es tran ge i ras que para ali se di ri gem.
Sabe-se lá o des ti no do re sul ta do das pes qui sas que
es sas or ga ni za ções lá de sen vol vem.

Pa ra be ni zo, mais uma vez, o Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti e peço aos de ma is Se na do res e Se na do-
ras que vo tem fa vo ra vel men te ao pro je to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei bre ve.
Pen so que esse é um pro je to que to dos de ve mos
apo i ar a apro var. Terá una ni mi da de. Esse é o ca mi nho
cor re to de pro mo ver a re du ção das de si gual da des re -
gi o na is do País, por meio do in ves ti men to pú bli co na
área de edu ca ção, de pes qui sa tec no ló gi ca, de sa ú-
de, de in fra-es tru tu ra que seja.

É as sim que se en con tra uma so lu ção para as
gran des de si gual da des re gi o na is exis ten tes no País
que o fun ci o na men to do mer ca do sem a in ter ve niên-
cia do pla ne ja men to do Esta do go ver na men tal só fez
alar gar.

Sr. Pre si den te, isso é o cer to; o er ra do, o equi vo-
ca do é o que se quis fa zer hoje pela ma nhã na Co mis-
são de Assun tos Eco nô mi cos: apro var a obri ga to ri e-
da de de o BNDES apo i ar e fi nan ci ar pro je tos das Re -
giões Nor des te e Nor te com um per cen tu al mí ni mo,
ha ven do ou não pro je tos, ha ven do ou não re tor no, e
sem a con si de ra ção de que o BNDES é uma ala van-
ca, um ins tru men to para fi nan ci ar um pro je to de de -
sen vol vi men to na ci o nal, que hoje tem com po nen tes
im por tan tes fora do país. O BNDES, por exem plo,
está par ti ci pan do de ope ra ções de co-fi nan ci a men tos
com a Cor po ra ção Andi na de Fo men to, haja vis ta ser
im por tan te para o de sen vol vi men to do Bra sil a in te-
gra ção eco nô mi ca da Amé ri ca do Sul. Os pro je tos do
BNDES não ape nas aten dem a um re cla mo, a um pla -
ne ja men to, a um pro je to de âm bi to na ci o nal, que não
pode apre sen tar re gi o na lis mos nem ser en ges sa do

por obri ga ções re gi o na lis tas, mas têm tam bém um
ca rá ter in ter na ci o nal de Amé ri ca do Sul. No en tan to,
usar re cur sos or ça men tá ri os, re cur sos pú bli cos, para, 
a fun do per di do, me lho rar o fi nan ci a men to das ati vi-
da des de edu ca ção, de sa ú de, de pes qui sa tec no ló gi-
ca e de in fra-es tru tu ra das re giões eco no mi ca men te
me nos avan ça das do País é o ca mi nho cor re to.

Cum pri men to o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti e 
to dos aque les que vo ta rão a fa vor des se pro je to que
será apro va do por una ni mi da de. Apro ve i to para cha -
mar a aten ção dos Se na do res para o fato de que obri -
gar o BNDES a apli car per cen tu al mí ni mo no fi nan ci a-
men to de pro je tos a se rem de sen vol vi dos no Nor des-
te e na Ama zô nia é um equí vo co que pode com pro-
me ter todo o pro je to de de sen vol vi men to do País,
mis são pre cí pua do Ban co Na ci o nal de De sen vol vi-
men to Eco nô mi co So ci al.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en ca-

mi nhar a vo ta ção.Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, fui a Na tal na ma nhã de
on tem, acom pa nha do dos co le gas Se na do res e De -
pu ta dos Fe de ra is do Esta do, par ti ci par da ina u gu ra-
ção de uma obra que cus tou R$12 mi lhões: o Cen tro
de Di ag nós ti co por Ima gens da Uni ver si da de Fe de ral
do Rio Gran de do Nor te, si tu a do mais es pe ci fi ca men-
te no Hos pi tal Uni ver si tá rio Ono fre Lo pes. Tra ta-se de
um cen tro de ex ce lên cia da me lhor qua li da de, que
fará da UFRN pon to de re fe rên cia re gi o nal.

Ape nas um de ta lhe, Sr. Pre si den te. Aque la obra
foi re a li za da pelo es for ço de to dos os De pu ta dos Fe -
de ra is e Se na do res do Esta do do Rio Gran de do Nor-
te, du ran te três anos se gui dos, que con cor da ram em
alo car ver bas do Orça men to da União, até mes mo
aque las dos pró pri os Par la men ta res, para a exe cu-
ção de uma obra de ca rá ter edu ca ci o nal da ma i or im -
por tân cia. A Ban ca da fez esse es for ço, a fim de do tar
o Esta do de um cen tro de ex ce lên cia.

Ouvi a ma ni fes ta ção da Se na do ra Ana Jú lia Ca -
re pa, que ci tou os re cur sos des ti na dos ao Esta do do
Pará, fa zen do um con tra pon to com o nú me ro de alu -
nos ma tri cu la dos na Uni ver si da de do Pará: re ce bem
mu i to me nos di nhe i ro e têm mu i to mais alu nos ma tri-
cu la dos.

Se na do ra Ana Jú lia, é isso que te mos que in ver-
ter, o que só é pos sí vel pela ver ten te po lí ti ca. Ja ma is
con se gui re mos o equi lí brio eco nô mi co do País se es -
pe rar mos que as co i sas ocor ram por for ça da gra vi da-
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de. Te mos que im por po li ti ca men te a equa li za ção de
opor tu ni da des nes te País. 

Sa ú do o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti pela ini -
ci a ti va. Re co men da rei o voto “sim” ao meu Par ti do,
mas com o com pro mis so de que a opor tu ni da de que
se abre ago ra aqui para as uni ver si da des do Nor te,
na Câ ma ra se jam aber tas opor tu ni da des igua is para
as uni ver si da des do Nor des te e do Cen tro-Oes te; são 
re giões igual men te des fa vo re ci das, que pre ci sam de
um de sen vol vi men to edu ca ci o nal ace le ra do.

O di nhe i ro da edu ca ção vai mais para a USP,
para a UFMG, para a UFRJ, por uma ques tão de tra di-
ção. Há mu i to tem po es sas uni ver si da des se es tru tu-
ra ram, têm cen tros de pes qui sa po de ro sos, efi ca zes,
que con so mem di nhe i ro e pro du zem jus tos re sul ta-
dos para seus Esta dos. Cabe a nós nos mo ver mos
po li ti ca men te, pe din do a com pre en são do res tan te
dos Esta dos para que o de sen vol vi men to eco nô mi-
co-re gi o nal que te mos que de fen der nes ta Casa seja
acom pa nha do por um con se qüen te e pa ra le lo de sen-
vol vi men to edu ca ci o nal. Te mos que nos mo ver po li ti-
ca men te para fa zer a di fe ren ça – e ela co me ça por
esta Casa – alo can do re cur sos ex tras, com pul só ri os,
para a edu ca ção nas re giões me nos fa vo re ci das. A
sua Ro ra i ma, o seu Pará, o meu Rio Gran de do Nor te
me re cem cen tros de ex ce lên cia. Por que o meu Esta -
do não tem o cen tro tec no ló gi co da car ci ni cul tu ra ou
da mi ne ra ção? Lá te mos vo ca ções na tu ra is, as sim
como o Pará, Ro ra i ma e o Ama zo nas. O que te mos
que fa zer é lu tar po li ti ca men te e pe dir a com pre en são
do País para que nos se jam da das opor tu ni da des
para com pe tir. Não que re mos es mo la, que re mos
com pe tir. Te mos que aju dar po li ti ca men te.

Dito isso, peço o voto “sim” dos com pa nhe i ros
do PFL à pro pos ta do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
com o com pro mis so de fa zer mos na Câ ma ra o que
es ta mos fa zen do ago ra no Se na do Fe de ral, emen-
dan do e acres cen tan do per cen tu al se me lhan te para
as uni ver si da des do Nor des te e do Cen tro-Oes te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do-
ra. ) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Pro fes so ra
na Uni ver si da de Fe de ral de Mato Gros so por mais de
26 anos, te nho mu i ta cla re za com re la ção à ne ces si da-
de de re cur sos es pe ci a is para as uni ver si da des da
Ama zô nia Le gal, que atin ge tam bém a nos sa Uni ver si-
da de Fe de ral do Esta do de Mato Gros so. Eu di ria tam -
bém – pla gi an do o Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, o Se -
na dor José Agri pi no e, com cer te za, o Se na dor Tas so
Je re is sa ti e tan tos ou tros Se na do res do Nor des te como

um todo, a nos sa Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes,
en fim to das as nos sas Se na do ras e Se na do res do Nor -
des te – que é ne ces sá rio, Se na dor Mo za ril do Ca val can-
ti, que seja fe i to um com pro mis so com o Nor des te, hoje, 
aqui, nes se sen ti do.

Na an dan ça que fi ze mos, há pou cos dias, por
uma par te da Ama zô nia, sen ti mos mais do que nun ca
a im por tân cia do en si no su pe ri or na que la re gião, em
es pe ci al o en si no, a pes qui sa e a ex ten são. A pes qui-
sa é fun da men tal e sig ni fi ca re cur sos, in for ma ções,
que – re pi to aqui – ti ve mos quan do an da mos prin ci-
pal men te pe los onze mil qui lô me tros de fron te i ra
ama zô ni ca. Re ce be mos in for ma ções de que exis tem
por lá em tor no de vin te mil es tran ge i ros, em sua
gran de ma i o ria aden tra dos na Ama zô nia, pes qui san-
do com re cur sos e pes so al ex ter nos a nos sa pá tria, o
nos so Bra sil.

Só quem pode – digo e re pi to – dis pu tar de igual
para igual na bus ca do de sen vol vi men to ci en tí fi co e
tec no ló gi co do nos so País são as nos sas uni ver si da-
des fe de ra is. Não te mos nada con tra as uni ver si da-
des par ti cu la res – que fun ci o nem como em pre sas
que o são, des de que fis ca li za das e ofe re cen do um
en si no de boa qua li da de –, mas es ta rão sem pre fa-
zen do em es pe ci al a pes qui sa que aten da a in te res-
ses de gru pos.

So men te as uni ver si da des fe de ra is é que te rão
a con di ção sine qua non de fa zer a pes qui sa para
avan çar o de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co
não so men te da Ama zô nia mas do País. O avan ço
das uni ver si da des da Ama zô nia Le gal, com cer te za,
tra rá pro gres sos à Ama zô nia, sim, in clu si ve com a
bus ca da in te gri da de e da so be ra nia do nos so País.

Para tan to, pre ci sa mos de re cur sos e te mos cer-
te za de que os mes mos se rão apro va dos por una ni-
mi da de. Não te mos dú vi da al gu ma de que isso tam -
bém se faz ne ces sá rio para a re gião Nor des te.

Não va mos di zer aqui que as re giões Sul e Su -
des te não pre ci sam de re cur sos. Pre ci sam, sim, mas
elas já ti ve ram o seu mo men to – aliás, têm re ce bi do
sem pre re cur sos, in clu si ve re cur sos hu ma nos. Se fi -
zer mos um le van ta men to dos mes tra dos, dou to ra dos,
pós-dou to ra dos que te mos nes sas re giões, ve ri fi ca re-
mos que lá está o ma i or de sen vol vi men to e o ma i or
avan ço das uni ver si da des. Por tan to, pre ci sa mos fa-
zer com que as uni ver si da des da Ama zô nia Le gal e
as do Nor des te avan cem tam bém. Por isso, te nho
cer te za da vi tó ria, hoje, des ta emen da à cons ti tu i ção
de au to ria do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

Mu i to obri ga da.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra a Se na do ra Lú cia Vâ nia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu gos ta ria aqui de
cum pri men tar o Se na dor Mo za ril do pela sua in te li-
gên cia, pela sua ca pa ci da de e, aci ma de tudo, pela
sua sen si bi li da de.

As uni ver si da des pú bli cas de todo o País pas -
sam por di fi cul da des, e sem pre re cor re mos aos es-
cas sos re cur sos do Orça men to. Mas o Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti foi mais lon ge, pen sou lon ge, pen -
sou for te: re ti rou 0,5% do Impos to de Ren da e IPI,
sem pre ju di car o re pas se dos fun dos cons ti tu ci o na is
para Esta dos e Mu ni cí pi os. Uma idéia mag ní fi ca de
cujo be ne fí cio a Uni ver si da de do Ama zo nas nun ca se 
es que ce rá de be ne fí cio tão im por tan te.

Re a fir mo as pa la vras do Se na dor José Agri pi no:
que re mos o com pro mis so de que este mes mo ato
seja fe i to, por meio de emen da na Câ ma ra dos De pu-
ta dos, em fa vor da Re gião Nor des te e tam bém da Re -
gião Cen tro-Oes te. Faço o ape lo para que o mes mo
acor do que ga ran tiu esta vo ta ção ocor ra tam bém em
fa vor do Cen tro-Oes te, na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor João Ba tis ta Mot ta.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES. 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 gos ta ria de tra -
zer meu abra ço ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti e
di zer-lhe que, em bo ra não per ten cen te à Ban ca da do
Nor te, nós nos sen ti mos or gu lho sos em vo tar com S.
Exª. Ao mes mo tem po, con cla mo as de ma is Ban ca-
das do Nor des te, do Sul e do Su des te, no sen ti do de
que, por una ni mi da de, pos sa mos vo tar um pro je to da
en ver ga du ra des te que es ta mos vo tan do e que é de
au to ria do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

Res sal to que a Re gião Su des te foi ex clu í da, nas 
pa la vras do meu que ri do Se na dor José Agri pi no. É
evi den te que a re gião tem sido mu i to be ne fi ci a da.
Mas na que la re gião tam bém há pri mos po bres. As
gran des Ban ca das con se guem le var gran des va lo res
para o Rio de Ja ne i ro, Mi nas Ge ra is e São Pa u lo. Mas
o meu Espí ri to San to é ca ren te, so fre a seca e tam -
bém pas sa por uma si tu a ção di fi cí li ma. So mos tam-
bém o pri mo po bre e es ta mos ni ve la dos ao Nor te e ao 
Nor des te. Mas o que im por ta hoje é que esta Casa,
por una ni mi da de, pos sa con cla mar em vo ta ção ex-
pres si va a ini ci a ti va des se gran de Se na dor que é Mo -
za ril do Ca val can ti.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor Fer nan do Be zer ra.
O SR. FERNANDO BEZERRA (Blo co/PTB – RN.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, ve nho, em nome do meu Par ti do, ma ni-
fes tar o meu apo io ao pro je to. Em prin cí pio, eu pen sa va
que o fato de en ges sar mos o Orça men to – aliás, te nho
essa con vic ção – é ne ga ti vo, mas se tra tan do de uma
re gião me nos de sen vol vi da, como é o meu Nor des te,
em se tra tan do de in ves ti men to em edu ca ção, que é o
pri me i ro e tal vez o úni co ca mi nho que te mos para aces -
sar o mun do mais de sen vol vi do, to ma mos a de ci são de
apo i ar o pro je to do Se na dor Mo za ril do Ca val ca ti. Com -
pre en de mos que este pro je to, por acor do que a mim foi
co mu ni ca do pelo pró prio Se na dor Mo za ril do e pela Se -
na do ra Pa trí cia Go mes, so fre rá a de vi da cor re ção na
Câ ma ra, in clu in do, na mes ma con di ção da Re gião Nor -
te, a Re gião Nor des te por ser tam bém ca ren te de re cur-
sos para o seu de sen vol vi men to. Te re mos, as sim, os re -
cur sos para o de sen vol vi men to das nos sas uni ver si da-
des e po de re mos me lho rar a nos sa con di ção de re gião
a de sen vol ver.

Então, a po si ção do PTB é de apo io ao pro je to
do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Hé lio Cos ta, V. Exª tem a pa la vra.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção.Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, eu não via che ga da a hora de Mi nas Ge ra is po -
der fa zer coro e apo i ar a ini ci a ti va do Se na dor Mo za-
ril do Ca val can ti. Mas, ao mes mo tem po, de se ja va
lem brar que a si tu a ção das uni ver si da des pú bli cas
qua se que nos faz to dos igua is. Se o Nor te e o Nor -
des te es tão cla man do por re cur sos, por ver bas e por
apo io, Mi nas Ge ra is está da mes ma for ma. Há pou co,
ou via o Se na dor João Ba tis ta Mot ta fa lan do da si tu a-
ção no Espí ri to San to e a Se na do ra Serys fa lar da si -
tu a ção no Mato Gros so. E na me di da em que vejo, Sr.
Pre si den te, que a pro pos ta do Se na dor Mo za ril do foi
ex pan di da do Ama zo nas para o Nor des te, do Nor des-
te para o Su do es te, não pos so de i xar Mi nas Ge ra is
es que ci da e, mu i to me nos, o Sul.

Por tan to, cum pri men to os Se na do res que apo i-
a ram, apói am e vão vo tar por una ni mi da de por essa
pro po si ção e con cla mo meus com pa nhe i ros de São
Pa u lo, do Rio de Ja ne i ro, do Mato Gros so, do Mato
Gros so do Sul, do Pa ra ná, de San ta Ca ta ri na, do Rio
Gran de do Sul a fa zer a mes ma co i sa. Va mos nos unir 
des sa for ma bo ni ta como o con se gui ram o Nor te e o
Nor des te, em de fe sa da qui lo que é im por tan te para a
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re gião. Te nho cer te za de que o Se na dor Mo za ril do fez 
uma co i sa ma ra vi lho sa para a sua re gião. E es ta mos
com in ve ja, Se na dor. Na ver da de, o Lí der Alo i zio Mer -
ca dan te aca ba de me in for mar que o 0,5% que V. Exª
pede re pre sen ta R$500 mi lhões/ano. Ima gi na o que
não se fa ria na Uni ver si da de de Ouro Pre to, na Uni -
ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is, na nos sa Uni ver-
si da de de Vi ço sa! So men te em Mi nas Ge ra is, há 13
ins ti tu i ções fe de ra is de en si no su pe ri or – to das sem
re cur so, to das pe din do apo io, to das pe din do so cor ro.
To dos es ses es ta be le ci men tos pre ci sam do apo io e
da aten ção do Go ver no Fe de ral.

Apóio a pro po si ção de V. Exª e dou o meu voto
fa vo rá vel. Te nho cer te za de que os Se na do res Edu ar-
do Aze re do e Ael ton Fre i tas con cor dam com esse
pon to de vis ta em re la ção à ne ces si da de de se le var o 
apo io tam bém às uni ver si da des de Mi nas Ge ra is. E
vou es ten der, por as sim di zer, o apo io a todo o Sul,
para que pos sa mos ela bo rar, na re a li da de, uma pro -
pos ta que ve nha aten der ao Bra sil in te i ro. Obri ga do a
V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Ro me ro Jucá, V. Exª está com a pa la vra.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, que ro, jun ta men te com to das as vo zes
que so a ram aqui, apo i ar esse pro je to e di zer que for -
mas con cre tas como essa vão res ga tar as re giões
mais po bres, so bre tu do a Ama zô nia.

Te mos um enor me po ten ci al que pre ci sa ser ex -
plo ra do, de sen vol vi do. E so men te por meio de pes qui-
sas e de ações das uni ver si da des e en ti da des sé ri as
de pes qui sa te re mos a con di ção de tri lhar o de sen vol-
vi men to auto-sus ten ta do da re gião.

Te mos o com pro mis so de vo tar jun to com o Nor -
des te e o Cen tro-Oes te para am pli ar essa par ti ci pa-
ção efe ti va das uni ver si da des. Enten de mos que esse
é o ca mi nho para re sol ver essa ques tão.

Por tan to, en ca mi nho fa vo ra vel men te e pa ra be-
ni zo o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti pelo pro je to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
João Ca pi be ri be, V. Exª está com a pa la vra.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na se ma na
pas sa da, ti ve mos uma re u nião com a Ban ca da da
Ama zô nia e o Mi nis tro Cris to vam Bu ar que. E, na
opor tu ni da de, to ma mos co nhe ci men to da si tu a ção
das pe que nas uni ver si da des da Ama zô nia, de Ron -
dô nia, do Acre, do Ama pá e de Ro ra i ma. A si tu a ção é
tal que, pra ti ca men te, não po de mos afir mar que exis -

ta, de fato, uma uni ver si da de, pelo grau de pre ca ri e-
da de des sas ins ti tu i ções.

Te mos, aqui nes ta Casa, dis cu ti do a ne ces si da-
de de res ta be le cer o pac to fe de ra ti vo e de re du zir as
de si gual da des re gi o na is. A opor tu ni da de é esta. Te-
nho con vic ção que esta Casa dará uma de mons tra-
ção de que de se ja apro ve i tar a opor tu ni da de, apo i an-
do o pro je to do Se na dor Mo za ril do e ne go ci an do, na
Câ ma ra, as mo di fi ca ções ne ces sá ri as para in clu ir o
Nor des te e o Cen tro-Oes te. Esta re mos, en tão, pro du-
zin do po lí ti cas na ci o na is para as nos sas re giões, tal
qual foi ini ci a da pelo Pre si den te Lula. Co lo cou-se
uma pro pos ta para dis cus são e para en ri que ci men to
na re u nião de Rio Bran co, na qual es ta vam vá ri os Se -
na do res des ta Casa, vá ri os De pu ta dos, os Go ver na-
do res da Ama zô nia. Foi um pon to do eixo do de sen-
vol vi men to sus ten tá vel para a Ama zô nia, des se de-
sen vol vi men to que lu ta mos para que se con cre ti ze,
que é o de sen vol vi men to em har mo nia, em com bi na-
ção com os três fa to res: de um lado, a sus ten ta bi li da-
de eco nô mi ca dos pro je tos que que re mos de sen vol-
ver; de ou tro, a jus ti ça so ci al; e todo ele sus ten ta do
pelo com pro mis so com nos so pa tri mô nio am bi en tal,
que é a gran de ri que za que este País de tém – 60% do 
ter ri tó rio na ci o nal está na Ama zô nia.

Pre ci sa mos tra tar o pro je to do Se na dor Mo za ril-
do Ca val can ti como de in te res se da so be ra nia na ci o-
nal, por que se está exa ta men te cons tru in do o co nhe-
ci men to. Te nho cer te za de que é isso que to cou fun do
a cons ciên cia de cada Se na dor; além do mais, vai ga -
ran tir à Ama zô nia, que re pre sen ta 60% do nos so ter -
ri tó rio, sua in te gra ção ao Bra sil. E para isso só há um
ca mi nho, um viés: o viés do co nhe ci men to. É ne ces-
sá rio cons tru ir o co nhe ci men to para que pos sa mos
de sen vol ver as tec no lo gi as já pro gra ma das pela pro -
pos ta do Go ver no para aque la re gião, trans for man do
esse co nhe ci men to em tec no lo gia, em ri que za para
todo o povo bra si le i ro.

A Ama zô nia pre ci sa, cada vez mais, es tar pre -
sen te nes ta Casa, por que re pre sen ta mais da me ta de
da su per fí cie bra si le i ra e con cen tra gran des ri que zas.
Pra ti ca men te ain da não con se gui mos es ti mar as ri -
que zas de que aque la re gião é de ten to ra. Por tan to,
esse co nhe ci men to que va mos cons tru ir, com 0,5%
do Impos to de Ren da e do IPI, que será es ten di do,
evi den te men te, ao Nor des te e ao Cen tro-Oes te, ge ra-
rá o co nhe ci men to que ga ran ti rá a in te gri da de e a so -
be ra nia na ci o nal.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor He rá cli to For tes.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, a prin cí pio, como nor des ti no, eu vo ta ria con tra o
pro je to. No en tan to, aten den do a um ape lo que me foi
fe i to pelo Se na dor Mo za ril do Ca val can ti e le van do em
con ta toda a cre di bi li da de e o pas sa do de luta de S. Exª
nes ta Casa, re sol vi mu dar mi nha po si ção.

Se ria mu i to in jus to para nós, nor des ti nos, vo tar-
mos uma emen da que be ne fi ci as se ape nas uma re -
gião. Mas es ta mos di an te do com pro mis so não só do
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, mas tam bém com o
aval da Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa no sen ti do de que 
o pro je to será emen da do na Câ ma ra.

Sr. Pre si den te, quan do V. Exª foi Pre si den te da
Re pú bli ca, ini ci ou as obras para a cons tru ção de um
hos pi tal uni ver si tá rio no meu Esta do do Pi a uí. A obra
vem-se ar ras tan do até hoje exa ta men te por fal ta de
re cur sos. Não ti ve mos, vá ri os anos de po is, con di ções
de fa zer fun ci o nar aque le hos pi tal-es co la, que será
de gran de uti li da de para o Pi a uí. Com a so lu ção apre -
sen ta da pela Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa e com o
aval de vá ri os Lí de res que se pro nun ci a ram aqui, te -
nho a im pres são de que en con tra mos uma sa í da em
que a edu ca ção bra si le i ra será be ne fi ci a da como um
todo e não ape nas a Ama zô nia. Nada te nho con tra a
Ama zô nia, mas, como re pre sen tan te do Pi a uí, do
Nor des te, não te ria como ex pli car ao meu Esta do e ao 
meu povo um voto fa vo rá vel ao pri vi lé gio de uma re -
gião quan do a mi nha tem, tal vez, até ma i or ne ces si-
da de e mais ur gên cia de pro vi dên ci as na área da
edu ca ção.

Sen do as sim, fica es cla re ci da a mi nha po si ção,
o meu voto. Te nho cer te za de que se rei acom pa nha-
do pe los Se na do res do Esta do do Pi a uí.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Le o nel Pa van. Em se gui da, fa -
la rá o Se na dor Mão San ta.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – 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, que ro cum pri men-
tar o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti por sua in te li gên-
cia, por sua ca pa ci da de, por seu tra ba lho e sua luta
para de fen der mais re cur sos para sua re gião e para
seu Esta do. Tam bém cum pri men to os de ma is Se na-
do res que pas sa ram a apo i ar o pro je to de for ma ve e-
men te, a par tir do mo men to em que seus Esta dos
tam bém po de rão ser con tem pla dos por meio de uma
emen da na Câ ma ra Fe de ral. Por tan to, cum pri men to a 
to dos os Se na do res por essa con quis ta.

Ouvi aqui o meu que ri do ami go e com pa nhe i ro
Ante ro Paes de Bar ros, que fa lou so bre a so ci a li za ção
na dis tri bu i ção dos re cur sos para a edu ca ção, para as 
uni ver si da des. Não é pos sí vel que se dis cu ta a edu-
ca ção como se o Bra sil fos se di vi di do, como se o Sul
do País não es ti ves se pre sen te na eco no mia e na im -
por tân cia des ta nos sa que ri da Pá tria; como se o Pa -
ra ná, do nos so que ri do Osmar Dias, como se San ta
Ca ta ri na, meu Esta do, e como se o Rio Gran de do
Sul, do Pe dro Si mon, tam bém não me re ces sem aten -
ção por par te do Go ver no em re la ção às nos sas uni -
ver si da des fe de ra is.

Qu e ro di zer que so mos fa vo rá ve is a que haja in -
ves ti men to em toda a edu ca ção do nos so País. Cla ro
que deve ha ver in ves ti men to na Ama zô nia, no Nor -
des te, que ne ces si tam de aten ção, pois seu povo é,
na sua ma i o ria, ca ren te – como al guns ar gu men tam.
Mas o nos so Sul do Bra sil tam bém tem sem-ter ra,
tam bém tem sem-teto, tam bém tem sem-car ro, tam -
bém tem sem-uni ver si da de e tan tos ou tros “sem”. Há
que se fa zer, re al men te, um pro je to para so ci a li zar os
re cur sos para o País.

E que ro di zer aos nos sos que ri dos ami gos Se -
na do res que San ta Ca ta ri na, que tem 6,25 mi lhões de 
ha bi tan tes, que tem 800 mil jo vens de 17 a 25 anos
que pro cu ram uni ver si da des, que tem so men te 22 mil 
es tu dan tes es tu dan do na úni ca uni ver si da de fe de ral
que te mos, em Flo ri a nó po lis, dis tan te do nos so in te ri-
or, das re giões agrí co las e da re gião ser ra na, o que
pro vo ca um gran de êxo do ru ral. Esta mos, se gui da-
men te, vi si tan do es sas re giões e sen ti mos que o povo 
de lá cla ma, bri ga e gri ta para que o Go ver no Fe de ral
in vis ta em uni ver si da des fe de ra is. Eu mes mo re que ri
aqui a ins ta la ção da Ufo es te, uma uni ver si da de na re -
gião oes te de San ta Ca ta ri na, e da Ufesc, na re gião
de Cam bo riú, mu ni cí pio vi zi nho ao Bal neá rio Cam bo-
riú. Mas o Re gi men to não per mi te que fa ça mos re-
que ri men tos nes se sen ti do. Inclu si ve, es tou en tran do
com uma emen da para mu dar isso, para ter mos o
mes mo di re i to dos De pu ta dos Fe de ra is, para po der-
mos re que rer ins ta la ção de uni ver si da des.

Não é pos sí vel que, quan do se fala em in ves tir
em edu ca ção, se di vi da o País e a fa zer in ves ti men tos
em de ter mi na das re giões em de tri men to de ou tras.
Eu gos ta ria que na Câ ma ra Fe de ral tam bém hou ves-
se uma emen da para be ne fi ci ar meu povo, mi nha ter -
ra e meu Esta do de San ta Ca ta ri na, que tam bém tem
re giões po bres, re giões agrí co las e que não tem tido
aten ção por par te do Go ver no Fe de ral na ques tão
das uni ver si da des. Não é jus to que aqui se bus que a
ma i o ria de De pu ta dos e Se na do res para de fen der de -
ter mi na das re giões. O nos so Esta do, San ta Ca ta ri na,
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o Rio Gran de do Sul e o Pa ra ná tam bém pre ci sam
des sa fa tia.

Ouvi aqui, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, do Lí -
der do Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te – que
fa lou em alto e bom tom –, que esse di nhe i ro sa i rá de
to dos os Esta dos do Bra sil. Alguns Se na do res di zem
que isso não é ver da de, que es ses re cur sos saem do
Go ver no. Ora, se saem do Go ver no, es ses re cur sos
vêm dos Esta dos. Mas o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te,
que irá pro nun ci ar-se, dis se que os re cur sos vi rão de
to dos os Esta dos bra si le i ros e que não há pos si bi li da-
de de vi rem ape nas do Go ver no Fe de ral. Eles vão fa ti-
ar, di vi dir. Com isso, além de não ser mos as sis ti dos,
de não ser mos be ne fi ci a dos, ain da te re mos o pre ju í-
zo de ar car com a sa í da de al guns re cur sos de nos -
sas uni ver si da des.

Não so mos con tra, Pre si den te José Sar ney. Ao
con trá rio, so mos fa vo rá ve is quan do se in ves te em
edu ca ção. Con tu do, há que se so ci a li zar de ver da de
esse in ves ti men to, be ne fi ci an do com isso tam bém o
Esta do de San ta Ca ta ri na.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Qu e ro co -
mu ni car à Casa que se en con tra em vi si ta ao Se na do
a Se na do ra Cé li ne Her vi e ux-Pa yet te, Pre si den te do
Fó rum Inter par la men tar das Amé ri cas. S. Exª en con-
tra-se acom pa nha da do Emba i xa dor do Ca na dá,
Jean-Pi er re Ju ne au.

Re ce ba V. Exª os nos sos cum pri men tos e do
Se na do da Re pú bli ca. (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Mão San ta.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. 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, ago ra nos sa au diên cia
é in ter na ci o nal.

Se na dor Mo za ril do, de po is des sa dis cus são, eu
es ta va me di tan do na gran de za do seu nome: Mo zart,
o gran de mu si cis ta, e Ama ril do, nos so gran de atle ta
que ga nhou a copa. Então, isso re sul ta nes se bri lhan-
te Se na dor e des per ta o nos so País para o que é mais 
im por tan te: a edu ca ção. É a edu ca ção que pode fa zer
a igual da de so nha da do gri to “Li ber da de, Igual da de,
Fra ter ni da de”!

Mas, ape sar da nota dez – e quis Deus es tar
pre sen te aqui, na pre si dên cia, o nos so Pre si den te
Sar ney –, é mu i to opor tu no re lem brar que o Pre si den-
te Sar ney ini ci ou, em 1989, o Hos pi tal das Clí ni cas da 
Uni ver si da de Fe de ral do Pi a uí. Qu a tor ze anos se pas -
sa ram! Vin te e dois mi lhões fo ram le va dos.

Com tris te za e ver go nha, que ro di zer que, des -
de o pri me i ro dia, bati às por tas dos mi nis tros res pon-

sá ve is, o da Edu ca ção e o da Sa ú de; tam bém pro cu-
rei esse ex tra or di ná rio Lí der, de gran de sen si bi li da de
po lí ti ca, de pers pec ti vas in ve já ve is aqui nes te Se na-
do, no Acre e em todo Bra sil, Tião Vi a na, para fa zer
fun ci o nar a pri me i ra par te do Hos pi tal das Clí ni cas da
Uni ver si da de Fe de ral do Pi a uí, ini ci a da pelo Pre si-
den te Sar ney. Pre ci sa mos de R$60 mil para o cus te io.
Essa é a si tu a ção, e não so men te do nos so Pi a uí.

For mei-me no Ce a rá, em 1966. Ou tro dia, fui re -
ver a fa cul da de de me di ci na. Ela está da mes ma ma -
ne i ra, po rém mais en ve lhe ci da. Ne nhum in ves ti men-
to! Essa é a re a li da de das uni ver si da des do Nor des te.

Então, vo te mos, mas com o com pro mis so de
con ti nu ar aqui a luta que nas ceu da ins pi ra ção de Mo -
za ril do pela me lho ria das uni ver si da des do Nor te e do 
Nor des te.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor

Pe dro Si mon, tem V. Exª a pa la vra.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT  SE) – Sr. Pre si-

den te, peço a mi nha ins cri ção, por gen ti le za.
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, pode pa re cer es tra nho,
mas re pre sen ta mos aqui o Rio Gran de do Sul, e as
uni ver si da des fe de ra is do Rio Gran de do Sul es tão
em uma si tu a ção qua se que de mi se ra bi li da de, eu di -
ria. A Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul, das 
mais tra di ci o na is do Bra sil, per de qua dros dia a dia e,
a cada mo men to, ba i xa a sua cre di bi li da de.

Mes mo as sim, nes te mo men to, Sr. Pre si den te,
vo ta rei fa vo ra vel men te a este pro je to, por que é im por-
tan te en ten der mos o seu sig ni fi ca do, a hora e o mo -
men to em que está sen do vo ta do. Ele está sen do vo -
ta do hoje, quan do a Ama zô nia, in ter na ci o nal men te,
tal vez seja o pro ble ma do mo men to. Ter mi na da a
ques tão do Ira que, re sol vi do o pro ble ma do pe tró leo,
as pes so as se vol ta rão para a gran de ques tão mun di-
al, a da água. Nes se qua dro, o mun do vai olhar para a
Ama zô nia, pois as ma i o res re ser vas de água doce do
mun do es tão lá. E os gran des lí de res, que se di vi di-
ram em tor no da in va são ira qui a na – uns fo ram fa vo-
rá ve is; ou tros, con trá ri os, como a Fran ça, a Ale ma-
nha, a Rús sia e a Chi na , têm-se mos tra do fa vo rá ve is
à in ter na ci o na li za ção da Ama zô nia, qua se que una ni-
me men te.

Assim, a essa al tu ra, é im por tan te en ten der mos
que, por ma i o res que se jam os inú me ros pro ble mas
do Bra sil  a fome, a mi sé ria, a in jus ti ça so ci al, a cor -
rup ção, o ter ro ris mo , uma ques tão está aci ma de
tudo: a in ter na ci o na li za ção da Ama zô nia. O mí ni mo
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que esta ge ra ção, que este Con gres so têm que ga-
ran tir à pos te ri da de é a in te gri da de do nos so ter ri tó rio.
Pre ci sa mos en tre gar aos nos sos fi lhos o ter ri tó rio na
mes ma di men são que o re ce be mos. E hoje se sen te,
a cada hora e a cada mo men to, a ga nân cia in ter na ci-
o nal vol ta da para a Ama zô nia, os gru pos in ter na ci o-
na is pre o cu pa dos com ela.

V. Exª , Pre si den te Sar ney, jus ti ça seja fe i ta,
quan do foi Pre si den te da Re pú bli ca, olhou para essa
ques tão. Vá ri os pro gra mas lan ça dos por V. Exª fo ram
de di ca dos exa ta men te à con quis ta da Ama zô nia, à
ga ran tia da Ama zô nia. La men ta vel men te, isso não
vem acon te cen do ao lon go do tem po.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, este pro -
je to tem um mé ri to: o gran de mé ri to de olhar para a
Ama zô nia pelo lado da in te lec tu a li da de, do es tu do,
pelo lado ci en tí fi co, pelo lado da téc ni ca. A nos sa gen -
te, lá na Ama zô nia, vê cen te nas de ci en tis tas do mun -
do in te i ro mo ran do lá, vi ven do lá, es tu dan do lá e le-
van do para fora mu i tas das nos sas ri que zas. Por meio 
des te pro je to, va mos per mi tir que lá se for me gen te,
que se for mem cé re bros com ca pa ci da de de guar dar
para nós essa ri que za.

Este dia, meu Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, é
re al men te his tó ri co, pelo pro je to, sim, pelo que ele
sig ni fi ca, sim, mas pelo Bra sil no seu con tex to ge ral.

Como ga ú cho, voto com ci ú me, por que se dará
para a Ama zô nia o que o Rio Gran de do Sul tam bém
pre ci sa; como bra si le i ro, voto fe liz, por que se ga ran ti-
rá a Ama zô nia para ela mes ma e para o Bra sil!

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Mag no Mal ta.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL  ES. 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 me pro nun ci ar di an te de ma té ria tão sig ni fi ca ti va,
tão sé ria como esta, em bo ra en ten da, como al guns
Se na do res, que a pe nú ria vi vi da pe las uni ver si da des
fe de ra is no País re cla ma essa me di da para to das. E é
por isso que, nes te mo men to, cum pri men to o Se na-
dor Mo za ril do Ca val can ti. Ape sar de não co nhe cer
ne nhu ma li te ra tu ra que pos sa ex pli car o nome dele,
como fez o Se na dor Mão San ta – se essa não exis tia,
é pre ci so que se es cre va ago ra, já que, se o Se na dor
Mão San ta fa lou, deve ser isso mes mo  re a fir mo meu
voto, pois o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti teve uma
ins pi ra ção be né fi ca para so cor rer es sas ins ti tu i ções
fe de ra is que vi vem a pão e água e que, como dis se o
Se na dor Pe dro Si mon, es tão per den do seus qua dros,
sua qua li fi ca ção e o pa tri mô nio acu mu la do no en si no

ao lon go dos anos. É ne ces sá rio, pois, que to dos es -
te ja mos apla u din do o Se na dor.

Com isso, ga nham as uni ver si da des fe de ra is. A
prin cí pio, ga nham ape nas as atin gi das pela pro pos ta,
mas re a fir mo a ne ces si da de de uma me di da des sa
na tu re za que aten da a to das as uni ver si da des fe de ra-
is. Em se tra tan do de en si no fe de ral, não há Esta dos
mais po bres e ou tros mais ri cos. O en si no fe de ral des -
te País pa de ce da mes ma do en ça.

Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, a sua pro pos ta
tem o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção.Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, tam bém cum pri men to o 
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti pela ini ci a ti va. É um
ges to pro fun do de so li da ri e da de e um ape lo que faz
às ins ti tu i ções bra si le i ras em de fe sa da Ama zô nia,
ten do como pres su pos to a bus ca do equi lí brio re gi o-
nal, a bus ca da rup tu ra das de si gual da des re gi o na is e 
com a de fe sa da in te li gên cia. Enten de se gu ra men te
com isso o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti que o Bra sil
en tra na era do co nhe ci men to, ten do um gran de de -
sa fio para o sé cu lo XXI. Quem de ti ver co nhe ci men to,
quem al can çar pa ta ma res sa tis fa tó ri os de co nhe ci-
men to es ta rá à al tu ra do seu tem po, será ca paz de
en fren tar os de sa fi os atu a is.

A Ama zô nia pode re pre sen tar esse gran de cor -
re dor para o ter ce i ro mi lê nio do Esta do bra si le i ro. Não 
te mos ou tra pers pec ti va para a Ama zô nia a não ser
um for te e con cre to in ves ti men to na área do co nhe ci-
men to. Qu an do essa ma té ria co bra ape nas 0,5% para 
a de fe sa da ciên cia na re gião ama zô ni ca, para a de fe-
sa das ins ti tu i ções fe de ra is, ela tra duz a afli ção por
que pas sa o Con gres so Na ci o nal, por que pas sam os
Se na do res da Re pú bli ca, os De pu ta dos Fe de ra is,
quan do dis cu ti mos a gran de fon te de fi nan ci a men to e
so bre vi vên cia das ins ti tu i ções pú bli cas des te País,
que se dá exa ta men te pelo Orça men to Ge ral da
União. O Se na dor Mo za ril do Ca val can ti e eu so mos
tes te mu nhas das di fi cul da des his tó ri cas por que pas -
sa mos jun to à Co mis são de Orça men to. Qu an tas ve -
zes vem um alen to quan do da apro va ção o Orça men-
to, e di ze mos: “Olha, con se gui mos apro var R$80 mi -
lhões para o en si no su pe ri or na Ama zô nia!” Mas nada 
da que le re cur so sai. Can sa dos es ta mos de in ves ti-
men to e de fe sa no Orça men to Ge ral da União e da
de ses pe ran ça, por que o Go ver no Fe de ral, ao lon go
dos anos an te ri o res, nun ca cor res pon deu à ex pec ta ti-
va da Ama zô nia.
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O meu Esta do do Acre tem a sua uni ver si da de
fe de ral. Ela re ce be, para cus te io e ma nu ten ção de to -
das as suas des pe sas, Se na dor Mo za ril do Ca val can-
ti, R$128 mil por mês. Ima gi ne V. Exª o que sig ni fi ca
para uma uni ver si da de que tem a res pon sa bi li da de
de in ves tir nas pes qui sas bá si ca, mé dia e avan ça da
re ce ber R$128 mil por mês para pa gar água, luz, te le-
fo ne, ar-con di ci o na do, des pe sas com fir mas ter ce i ri-
za das e ain da fa zer in ves ti men to ci en tí fi co. É pre ci so
ha ver um rom pi men to. Ne nhum país con se guiu atin -
gir um ní vel de de sen vol vi men to ple no sem ter in ves ti-
do, pelo me nos, 3% na área de co nhe ci men to.

Por tan to, a PEC do Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti apon ta para um gran de de sa fio do Bra sil. Tal vez
seja pre ci so sa cri fi car a ori gem de fi nan ci a men to de
al gu mas áre as em ou tras re giões do País e en ten der
que a Ama zô nia, nes te mo men to, é pri o ri da de na ci o-
nal e do con ti nen te ame ri ca no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Tas so Je re is sa ti.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. 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 prin cí pio, fiz de -
ter mi na das res tri ções con ce i tu a is ao pro je to, as sim
como vá ri os ou tros Se na do res.

Te nho mi nhas dú vi das a res pe i to de como o Go -
ver no ana li sa rá o pro je to. Sou con trá rio ao prin cí pio
da vin cu la ção numa ad mi nis tra ção já en ges sa da e
com tan tas obri ga ções cons ti tu ci o na is, sem mar gem
ou fle xi bi li da de. Pon de rei tam bém a co le gas Se na do-
res que não se ria jus to uma vin cu la ção fe i ta es pe ci fi-
ca men te para uma re gião, por mais im por tan te que
seja – ne nhum de nós faz qual quer res tri ção à im por-
tân cia e à ocu pa ção do co nhe ci men to da Ama zô nia.
De ter mi na das re giões do País, como o Nor des te, no
que se re fe re à ren da per ca pi ta, são mais po bres
que a Ama zô nia, têm mais es tu dan tes, pois a sua po -
pu la ção é pro por ci o nal men te ma i or que a da re gião
ama zô ni ca, e não ti ve ram esse pri vi lé gio me re ci do.
Mas, se fôs se mos ado tar um cri té rio, ne ces sa ri a men-
te de ve ría mos con tem plar a re gião mais po bre e mais
ne ces si ta da de in ves ti men tos.

No en tan to, em vir tu de da pon de ra ção do Se na-
dor Mo za ril do Ca val can ti, de fen di da por vá ri os Se na-
do res do PT e da re gião Nor des te, pen so que vi ve-
mos um mo men to im por tan te para que po lí ti cas de si-
gua is no Bra sil te nham fim e para que dis cus sões
como essa não ocor ram.

Nes ta ma nhã dis cu tía mos so bre a ne ces si da de
de o Ban co de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al
in ves tir um mí ni mo nas re giões Nor te e Nor des te, já

que a con cen tra ção de in ves ti men tos é his to ri ca men-
te pre do mi nan te no cen tro-sul. Con si de ran do a pró-
pria ques tão uni ver si tá ria, ve mos que Esta dos gran -
des e im por tan tes como a Ba hia têm ape nas uma uni -
ver si da de fe de ral. O Esta do do Ce a rá, que é gran de e
tem qua se oito mi lhões de ha bi tan tes, tem uma uni -
ver si da de fe de ral. Qu an to a Mi nas Ge ra is – não es tou
cri ti can do, e é ló gi co que me re ce in ves ti men tos –,
aca bou de afir mar o Se na dor Hé lio Cos ta que em seu
Esta do há tre ze uni ver si da des fe de ra is. O Se na dor
Pe dro Si mon fa la va do Rio Gran de do Sul, que, se
não me en ga no, tem nove uni ver si da des fe de ra is.
Então, essa dis tor ção his tó ri ca que tem tido a União
em re la ção às re giões me nos pri vi le gi a das do País
tem de ser cor ri gi da de vez.

Não se ria eu, nes te mo men to, que te nho de fen-
di do a vida in te i ra o fim das dis tor ções de ren da, re gi-
o nal e pes so al, a im pe dir um pro je to que be ne fi cia
jus ta men te uma des sas re giões re al men te das mais
cas ti ga das e me re ce do ras de re cur sos pú bli cos, prin -
ci pal men te para o co nhe ci men to, nes te País.

E ago ra, que te mos o com pro mis so pú bli co, as -
su mi do pelo PPS, por meio de sua Li de ran ça, e pelo
PT, por in ter mé dio de to das as suas Li de ran ças, de
que essa dis tor ção seja cor ri gi da, ao jun tar mos na
Câ ma ra Fe de ral o Nor des te, o Cen tro-Oes te e as pro -
po si ções apre sen ta das, afir mo o en ca mi nha men to fa -
vo rá vel ao pro je to, en ten den do e re en ten den do a ne -
ces si da de de que este Bra sil fi que cada vez mais uni -
do, de que as dis cus sões re gi o na is um dia sa i am de
pa u ta por ha ver um pou co mais de igual da de en tre as
re giões.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção.Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Ama zô nia com pre en-
de 60% do ter ri tó rio na ci o nal e, como ou tros Se na do-
res já sa li en ta ram, é ob je to até mes mo de co bi ça in -
ter na ci o nal.

Tive a opor tu ni da de de es tu dar um pou qui nho
so bre essa por ção ma i or do ter ri tó rio na ci o nal quan -
do tive a fe li ci da de de re la tar o pro je to Si vam/Si pam.
Estu dei tan to que, na que la oca sião, ou sei su ge rir no
meu re la tó rio, que tra ta va de um pe di do de em prés ti-
mo no va lor de US$1,4 bi lhão, em que eu ti nha de di -
zer ape nas se era fa vo rá vel ou não, um pro je to de de -
sen vol vi men to para a re gião ama zô ni ca.

O ver da de i ro pro je to de de sen vol vi men to para a 
re gião ama zô ni ca ou para qual quer re gião des te País
pas sa, ne ces sa ri a men te, pela edu ca ção. Vejo hoje,
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com mu i ta ale gria, mais uma vez, as re giões Nor te,
Nor des te e Cen tro-Oes te uni das em tor no de um ob -
je ti vo co mum.

É ver da de que essa emen da cons ti tu ci o nal que
es ta mos vo tan do diz res pe i to tão-so men te à des ti na-
ção de re cur sos para as uni ver si da des fe de ra is da
Ama zô nia Le gal. Essas uni ver si da des pú bli cas fe de-
ra is da Ama zô nia Le gal são, se gu ra men te – eu sei
dis so – as que mais ca re cem de in fra-es tru tu ra de
toda a es pé cie que po de mos ima gi nar. São as mais
no vas, já se dis se aqui, al gu mas com me nos de dez
anos de exis tên cia, e fun ci o nam numa re gião onde
pra ti ca men te tudo de pen de de las.

Ouvi pro nun ci a men tos de ou tros emi nen tes Se -
na do res do Nor des te, e ago ra per mi tam-me fa lar pelo 
meu Cen tro-Oes te, por Mato Gros so do Sul, da mi nha
fe li ci da de ao cons ta tar o en ten di men to ha vi do en tre
es sas re giões, das Ban ca das do Nor te, do Nor des te e 
do Cen tro-Oes te, de que, che gan do esse pro je to à
Câ ma ra dos De pu ta dos, es sas três re giões, as mais
ne ces si ta das do País, se rão in clu í das.

Quem quer que con sul te o Orça men to-Ge ral da
União para 2003 verá, mes mo para as uni ver si da des,
quão pou co aqui nho a das são es sas re giões. Se na do-
ra Ana Jú lia Ca re pa, meu gran de ami go, Se na dor
Tião Vi a na, Lí der do PT, a Re gião Nor te será con tem-
pla da 8,94% no Orça men to para suas uni ver si da des;
a Re gião Nor des te, pelo nú me ro de uni ver si da des e
por ter o ma i or nú me ro de Esta dos, 25,78%; e a Re -
gião Cen tro-Oes te, 10,66%. De ve mos me lho rar os
apor tes de re cur sos para as uni ver si da des da Re gião
Ama zô ni ca, para as do Nor te e para as do Cen-
tro-Oes te. Com isso, ga nha o Bra sil.

Fa la mos tan to em de si gual da des re gi o na is, e é
ob je ti vo na ci o nal per ma nen te, que cons ta da Cons ti-
tu i ção de 1988, a pro cu ra e a luta pela di mi nu i ção das
de si gual da des re gi o na is e so ci a is. Como fazê-lo se-
não pela me lho ria dos ser vi ços? Den tre es ses, des ta-
cam-se os re fe ren tes à edu ca ção da nos sa ju ven tu de
e tam bém à sa ú de, da qual to dos nes te País so mos
ca ren tes.

Por isso, Se na dor Mo za ril do, V. Exª hoje é fes te-
ja do. Tal vez es te ja exa ge ran do, mas esse é um dos
pro je tos de emen da cons ti tu ci o nal mais im por tan tes
a ser apro va do pelo Se na do da Re pú bli ca! E isso se
deve à sen si bi li da de e com pre en são de V. Exª, que
tam bém co man dou, não foi ego ís ta, pen sou no Bra sil
como um todo, pen sou nas ou tras re giões e ain da
con cor dou que, uma vez na Câ ma ra dos De pu ta dos,
haja uma mo di fi ca ção no sen ti do de aten der às Re -
giões Cen tro-Oes te e Nor te.

Con gra tu lo-me com V. Exª, Se na dor Mo za ril do.
Hoje, V. Exª de i xa de re pre sen tar só a sua que ri da Ro -
ra i ma e pas sa a ser o re pre sen tan te uni ver si tá rio. Per-
mi ta-me! Não sei se o tí tu lo lhe agra da, mas pas sou a
ser o re pre sen tan te uni ver si tá rio des tas três Re giões:
Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te.

As ou tras duas re giões, que i ra mos ou não, são
mais ri cas e se fi ze ram ou vir aqui por meio da voz pa -
trió ti ca, sen sí vel do Se na dor Pe dro Si mon, que der ra-
mou suas lá gri mas e dis se: “E o meu Rio Gran de do
Sul?”

Se na dor Pe dro Si mon, o seu Rio Gran de do Sul
pos sui, para a gló ria do Bra sil, sem dú vi da al gu ma, as 
me lho res uni ver si da des des te País, além de um gran -
de cen tro mé di co na sua que ri da Por to Ale gre, que é
um exem plo para to dos.

Mas isso não sig ni fi ca que o Rio Gran de do Sul,
São Pa u lo e ou tros Esta dos do Sul e do Su des te,
como San ta Ca ta ri na, do meu ami go Le o nel Pa van –
que, com as mãos para cima, como se es ti ves se re -
zan do o Pai Nos so, de mons tra o que de ve mos fa zer
–, não de vam re ce ber o pão di vi di do en tre to das as
Uni da des da Fe de ra ção, para que não haja tan ta de -
si gual da de.

Essa é a van ta gem do pro je to e o gran de mé ri to
de V. Exª, Se na dor Mo za ril do. Fico mu i to fe liz, por que
ve rei o pro je to apro va do e meu Cen tro-Oes te me lhor
aqui nho a do.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ra mez Te-
bet, o Sr. José Sar ney, Pre si den te, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, Su plen te de
Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– Com a pa la vra o Se na dor Edu ar do Aze re do.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.
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, gos ta ria de
lem brar que, de acor do com a Lei de Di re tri zes e Ba -
ses da Edu ca ção, o Go ver no Fe de ral é res pon sá vel
pe las uni ver si da des, pelo en si no de Ter ce i ro Grau, o
Go ver no dos Esta dos, pelo Se gun do Grau, e os Mu ni-
cí pi os, pelo Pri me i ro Grau. Por tan to, está cla ro que os 
re cur sos do Go ver no Fe de ral de vem ser des ti na dos
ao en si no de Ter ce i ro Grau, res pe i tan do de ci são to -
ma da pelo Con gres so Na ci o nal.

Ao mes mo tem po, a de si gual da de re gi o nal é
evi den te men te um dos pon tos que mais me re ce a
aten ção do País. Não po de mos per mi tir que con ti nue
ha ven do uma de si gual da de tão gran de.
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Como Go ver na dor, ela bo rei um pro je to que re -
ce beu o nome de Lei Ro bin Hood, pois ti nha o ob je ti-
vo de ata car a de si gual da de, re pas san do re cur sos
para as re giões mais po bres de Mi nas Ge ra is. É evi -
den te que Mi nas Ge ra is tem me lho res con di ções que
o Nor des te e o Ama zo nas, mas, em nos so Esta do há
tam bém a re gião, in clu í da na an ti ga Su de ne, do nor te
mi ne i ro, do Je qui ti nho nha, do Mu cu ri, que são se me-
lhan tes ao Nor des te.

Mi nas Ge ra is é um re tra to do Bra sil. Lá exis tem
re giões de sen vol vi das, como o Cen tro, o Triân gu lo, o
Sul, mas tam bém há lo ca li da des si tu a das no po lí go no
da seca, que pre ci sam dos mes mos re cur sos ne ces-
si ta dos pelo Nor des te bra si le i ro.

Embo ra o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti en ten-
da o con ce i to de Nor des te como aque le da re gião da
Su de ne, a ou tra par te po bre de Mi nas Ge ra is, onde
as uni ver si da des pre ci sam tan to, não re ce be rá re cur-
sos. Na ver da de, na re gião da Su de ne mi ne i ra, há
ape nas uma fa cul da de fe de ral, na ci da de de Di a man-
ti na. Em Mon tes Cla ros, exis te a uni ver si da de es ta du-
al de Uni mon tes.

Mas, mes mo as sim, Se na dor Mo za ril do, tra go o
meu voto fa vo rá vel na pers pec ti va de com ba ter a de -
si gual da de re gi o nal e de res pe i to à uni ver si da de,
obri ga ção pri mor di al do Go ver no Fe de ral.

Con ta re mos com 0,5% dos re cur sos fe de ra is, já
que a dis tri bu i ção para Mu ni cí pi os e Esta dos per ma-
ne ce no FPE e no FPM. Esse 0,5% sai do bolo ge ral
da ar re ca da ção, hoje na mão do Go ver no Fe de ral. É
evi den te, o Go ver no Fe de ral é o Bra sil, con tu do, es -
ses re cur sos hoje não são dis po ni bi li za dos a Esta dos
e Mu ni cí pi os. Esta é a di ver gên cia com o Se na dor
Mer ca dan te: na ver da de, não es tão ti ran do re cur sos
já des ti na dos a Mu ni cí pi os e a Esta dos, ma sim re cur-
sos do Go ver no Fe de ral.

Con tu do, como o Go ver no é o res pon sá vel pelo
en si no de Ter ce i ro Grau, e o nos so ob je ti vo é com ba-
ter a de si gual da de, o meu voto é fa vo rá vel, con fi an te
em que, na Câ ma ra, te re mos a in clu são do Cen-
tro-Oes te e do Nor des te, nela in se ri da a par te po bre
de Mi nas Ge ra is.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– Com a pa la vra o no bre Se na dor Alme i da Lima.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Para en ca mi-
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, é for ço so re co nhe cer que vi -
ve mos em um País rico, mas, sem dú vi da al gu ma, com 
um povo po bre. Como tam bém é for ço so re co nhe cer
que há uma par ce la des se mes mo povo bem mais po -
bre do que a mé dia na ci o nal. Por ou tro lado, é for ço so

re co nhe cer que re giões des te País, a exem plo das Re -
giões Nor te, onde está a Ama zô nia Le gal, o Cen-
tro-Oes te e o Nor des te, en con tram-se em con di ções
de de sen vol vi men to eco nô mi co e, so bre tu do, so ci al in -
fe ri o res às ou tras duas re giões do País. 

Se essa re a li da de não fos se cons ta ta da, não
ha ve ria ra zão de ser des ta Nor ma Cons ti tu ci o nal:

art 3º – Cons ti tu em ob je ti vos fun da men ta is da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil:

(...)
III – er ra di car a po bre za e a mar gi na li za ção e re -

du zir as de si gual da des so ci a is e re gi o na is.
Para o cum pri men to des se ob je ti vo fun da men-

tal, a pró pria Cons ti tu i ção, em seu art. 165, § 7º, c/c §
5º, es ta be le ce que os or ça men tos da União, dos seus 
ór gãos e de suas en ti da des de ve rão des ti nar re cur-
sos para a di mi nu i ção des sas de si gual da des.

Isso não ocor re, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, de for ma li be ra da. Tan to é ver da de que, na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, na re u nião de
hoje, por meio de pa re cer do re la tor, Se na dor Tas so
Je re is sa ti, dis cu tiu-se um pro je to de lei exa ta men te
so bre a vin cu la ção ou não de re ce i tas. Nes te ple ná rio,
o pró prio Re la tor, Se na dor Tas so Je re is sa ti, fez uma
ob ser va ção quan to a essa vin cu la ção. Aque le pro je to
que visa ga ran tir para as Re giões Nor te, Nor des te,
Cen tro-Oes te não tem ou tro ob je ti vo que não esse:
tor nar efe ti va a nor ma cons ti tu ci o nal que pro cu ra di -
mi nu ir as de si gual da des re gi o na is.

Por isso, in da go: se não hou ver vin cu la ção,
como fa zer, já que os or ça men tos não cum prem esse
pa pel – o ob je ti vo fun da men tal da Re pú bli ca – es ta-
be le ci do no art. 3º, in ci so III? 

Por isso, está de pa ra béns o Se na dor Mo za ril do
pela ini ci a ti va. É bem ver da de que ela deve ser am pli-
a da na Câ ma ra dos De pu ta dos, exa ta men te para in -
clu são das re giões Cen tro-Oes te e Nor des te do País.

A Uni ver si da de Fe de ral de Ser gi pe, do Esta do
que re pre sen to, há pra ti ca men te 30 dias, es te ve pres -
te a fe char suas por tas, por fal ta de re cur sos fi nan ce i-
ros, de re cur sos or ça men tá ri os.

Ora, a pre vi são, pela pro pos ta de V. Exª, é da or -
dem de 0,5%, cin co dé ci mos per cen tu a is, da re ce i ta
de cor ren te do Impos to de Ren da e do IPI, de cuja re -
ce i ta 22,5% se des ti nam ao FPE e 21,5% ao FPM. É
um per cen tu al ín fi mo para ga ran tir a Esta dos do Nor -
des te, do Nor te e do Cen tro-Oes te as con di ções mí ni-
mas para o de sen vol vi men to do en si no su pe ri or, cri -
an do as con di ções edu ca ci o na is ne ces sá ri as para
que es ses Esta dos e es sas Re giões pos sam ala van-
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car o seu de sen vol vi men to. Não há de sen vol vi men to
sem edu ca ção, sem pes qui sa e sem ex ten são.

Como eli mi nar essa re a li da de in jus ta das de si-
gual da des re gi o na is se não com pro je tos que vin cu-
lam re ce i tas des sa or dem?

Por tan to, para con clu ir, devo di zer, Sras e Srs.
Se na do res, que vo tar fa vo rá vel a essa pro po si tu ra é
re co nhe cer as de si gual da des re gi o na is e pro pug nar
pela sua di mi nu i ção, se não pela sua er ra di ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– Com a pa la vra o Se na dor Val dir Ra upp.

O SR. VALDIR RAUPP (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, já sen ti or gu lho de
ser bra si le i ro e de mo rar na Ama zô nia por qua se 30
anos. Mas hoje esse or gu lho foi re do bra do com essa
pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, de au to ria de V.
Exª, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que des ti na rá ín -
fi mo 0,5% para as uni ver si da des do Nor te, o su fi ci en-
te para tirá-las da si tu a ção em que se en con tram.

Acom pa nho há mais de 20 anos as di fi cul da des
das uni ver si da des do Nor te, em es pe ci al a do meu
Esta do, a UNIR – Uni ver si da de Fe de ral de Ron dô nia.
Qu an do fui Pre fe i to, de 1984 a 1988, com prei um ter -
re no e cons truí dois pa vi lhões da uni ver si da de, na mi -
nha ci da de, para ins ta lar al guns cur sos su pe ri o res.
Fiz com que fos se apro va do, pela Câ ma ra de Ve re a-
do res, 2% do or ça men to do Mu ni cí pio – e tra ta va-se
de um Mu ni cí pio novo, com di fi cul da des – para aju dar
a uni ver si da de. Fui se gui do pe los ou tros pre fe i tos. Até 
hoje a pre fe i tu ra da mi nha ci da de, Ro lim de Mou ra –
onde fui pre fe i to por dois man da tos – au xi lia a Uni ver-
si da de Fe de ral do Esta do. Qu an do fui Go ver na dor, a
si tu a ção não foi di fe ren te. Ban quei, por qua se qua tro
anos, 120 pro fes so res para a Uni ver si da de Fe de ral
do meu Esta do. A União de ve ria aju dar, mas foi o
Esta do que aju dou a União a ban car os pro fes so res
da Uni ver si da de.

Hoje, a si tu a ção é pior, mu i to mais gri tan te, mu i-
to mais di fí cil. Nos qua dros da Uni ver si da de Fe de ral
de Ron dô nia es tão fal tan do 221 pro fes so res. Há cur -
sos, como o de Di re i to, para os qua is só exis te um
profes sor. Um alu no do cur so de Di re i to te le fo nou-me
hoje, co in ci den te men te, im plo ran do, di an te da exis-
tên cia des se pro je to, para que nos unís se mos e vo-
tás se mos fa vo ra vel men te ao pro je to. Eles não agüen -
tam mais des lo ca rem-se às ci da des vi zi nhas, à ca pi-
tal, aos cam pos avan ça dos das ci da des do in te ri or,
pa gan do pas sa gens ca ras, e não as sis ti rem às au las.
Para mu i tas dis ci pli nas não há pro fes so res. Se há um
profes sor no cur so, cer ta men te em mu i tos dias da se -
ma na não há au las.

V. Exa está de pa ra béns. Vi aqui hoje Se na do res
do Bra sil in te i ro fa lan do pe din do aos Se na do res que
vo tem fa vo ra vel men te a esse pro je to. Cre io que nes te

mo men to a ma i o ria já vo tou, e, com cer te za, se não
foi por una ni mi da de, qua se to dos os Se na do res da
Casa es tão vo tan do ou já vo ta ram fa vo ra vel men te a
este pro je to mu i to im por tan te para o Nor te do Bra sil,
para a Ama zô nia e, como dis se o Se na dor Pe dro Si -
mon, para a so be ra nia do Bra sil, que, sem dú vi da, co -
me ça rá pela Ama zô nia.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)

– Se na dor João Alber to, tem V. Exª a pa la vra.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA.

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, pela pa la vra
do re pre sen tan te da nos sa Li de ran ça, Se na dor Ga ri-
bal di Alves, o PMDB está vo tan do de acor do com este 
pro je to. Mas não po de ria de i xar de le var a mi nha pa la-
vra de ho me na gem ao au tor da emen da cons ti tu ci o-
nal, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

Du ran te tre ze me ses – este pro je to é do dia 25
de abril de 2002 – o Se na dor Mo za ril do pro cu rou nos
con ven cer da ne ces si da de da apro va ção des ta pro-
pos ta.

Diz a pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal que
se rão des ti na dos 0,5% para apli ca ção pe las ins ti tu i-
ções fe de ra is de en si no su pe ri or lo ca li za das na Ama -
zô nia Le gal em pro gra mas de en si no, pes qui sa e ex -
ten são. Esses 0,5% se rão pro ve ni en tes da ar re ca da-
ção dos im pos tos so bre ren da, pro ven tos de qual quer
na tu re za e so bre sub pro du tos in dus tri a li za dos.

Per ten ço à Ama zô nia Le gal, sou do Mu ni cí pio
de Ba ca bal. Há 13 anos, pela ne ces si da de, a uni ver si-
da de cri ou um cam pus avan ça do e nun ca o ins ta lou.
Ago ra, apre sen tei um pro je to cri an do a uni ver si da de
fe de ral da ci da de de Ba ca bal, Ma ra nhão. Vejo nes te
pro je to a pos si bi li da de de me lho rar a si tu a ção das
uni ver si da des na Ama zô nia Le gal.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Que des ti-
no, V. Exª apre sen ta o pro je to no dia em que é apro va-
do ou tro pro je to.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA  (PMDB – MA)
– Exa ta men te. Qu e ro di zer que foi uma co in ci dên cia,
Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Uma fe liz
co in ci dên cia.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA  (PMDB – MA)
– Tam bém acre di to que foi uma fe liz co in ci dên cia.
Por que em re la ção ao Nor des te e ao Nor te não te nho
pre con ce i tos, mas o que ocor re no Nor des te e no
Nor te, só che ga mes mo para nós... Se há algo na Su -
de ne, ex tin gue-se a Su de ne; se há um pro ble ma na
Su dam, tam bém se ex tin gue a Su dam.
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O Esta do do Ma ra nhão é ma i or do que o Esta do
de São Pa u lo. E ouvi o Se na dor re pre sen tan te de Mi -
nas Ge ra is di zer que seu Esta do tem três uni ver si da-
des; o Rio Gran de do Sul, nove; e no Nor te e Nor des te
te nho a im pres são de que não há um Esta do que te -
nha mais de uma uni ver si da de.

As co i sas nun ca acon te cem para o Nor te e o
Nor des te. Mas, quan do se traz um pro je to, uma
emen da como esta, tem de ser le va do para todo o
Bra sil, tem de ha ver uma di vi são. Não po dem os re -
cur sos ser re ser va dos para oito Esta dos. Te mos de
levá-los para as 27 Uni da des da Fe de ra ção. O que
pode ser mu i to bom para nós, nós te mos de di vi dir
com todo o Bra sil. Mas há co i sas que só acon te cem
para o Sul do País, e nós aqui nun ca gri ta mos para
que che gue ao Nor te e ao Nor des te. Não te nho pre -
con ce i tos, mas te nho que i xas. Há que se aten tar mais 
para o Nor te e o Nor des te. Não bas ta di zer que a
Ama zô nia é o pul mão do mun do; que lá não po de mos
plan tar; que na Ama zô nia não po de mos ter agri cul tu-
ra. O sa cri fí cio não pode ser ape nas para nós; ele tem
de ser di vi di do en tre to dos.

Mas que ro sa u dar Mo za ril do Ca val can ti e di zer
que, du ran te os qua tro anos e al guns me ses em que es -
tou no Se na do, tal vez esta seja a pri me i ra vez que se
vota algo para o Nor te, para a Ama zô nia Le gal. Mas
esse pro je to que aqui pas sou um ano e um mês tal vez
pas se mais um ano e um mês, na Câ ma ra Fe de ral.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)

– Tem a pa la vra a Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes.
A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –

CE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora -
do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, an tes
de mais nada, que ro re a fir mar o meu voto fa vo rá vel à
emen da apre sen ta da pelo Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti, Lí der do meu Par ti do, o PPS, e re gis trar tam-
bém o cu i da do, a pre o cu pa ção que ele vem ten do, ao
lon go da sua tra je tó ria po lí ti ca, com essa re gião que,
cer ta men te pre o cu pa to dos nós bra si le i ros. Esta mos
vo tan do, hoje, algo bas tan te im por tan te que vai no ca -
mi nho do co nhe ci men to, da me lho ria da tec no lo gia.
Cer ta men te, isso é mu i to im por tan te e por isso a mi -
nha con cor dân cia em vo tar fa vo ra vel men te a esse
pro je to do Se na dor Mo za ril do.

Ao mes mo tem po, tive a opor tu ni da de de con -
ver sar com o Se na dor Mo za ril do. Como eu, ou tros
Se na do res e Se na do ras da Re gião Nor des te têm pre -
o cu pa ção com o fato de que o nos so Esta do do Ce a rá
e ou tros Esta dos do Nor des te não se pre ju di quem;
que mais uma vez não co me ta mos uma in jus ti ça com

o Nor des te, que tem sido, du ran te tan tos anos, pe na li-
za do com in jus ti ças e pou cos re cur sos, au men tan do,
in fe liz men te, a mi sé ria, a po bre za e a má con di ção de
vida do nos so povo.

Hoje mes mo – e al guns já le van ta ram a ques tão
–, dis cu ti mos, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, a vin cu la ção de re cur sos do BNDES para a Re -
gião Nor des te. E adi a mos essa dis cus são para nos
apro fun dar um pou co mais no as sun to. Daí a pre o cu-
pa ção e a lem bran ça de que é pre ci so que o Go ver no
Fe de ral tome uma pro vi dên cia para aca bar de uma
vez por to das com as in jus ti ças e as di fe ren ças re gi o-
na is. Que não fi que mos aqui ape nas vo tan do pa li a ti-
vos, mas que te nha mos uma pro pos ta de po lí ti ca que, 
de uma vez por to das, pos sa cor ri gir in jus ti ças co me-
ti das du ran te tan tos anos com o Nor des te. Mes mo as -
sim, fico con ven ci da de que a pro pos ta do Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti pode aju dar uma re gião que
me re ce a pre o cu pa ção de to dos nós bra si le i ros.

Co bro mais uma vez o com pro mis so não so-
men te do Lí der do meu Par ti do, o Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti, como o dos Lí de res de ou tros Par ti dos, do 
Blo co de apo io, do Lí der do PT, Tião Vi a na, e de ou -
tros com pa nhe i ros para, na Câ ma ra dos De pu ta dos,
pos sa mos in clu ir o Nor des te e o Cen tro-Oes te para
que as sim pos sa mos cor ri gir mais uma das de si gual-
da des que exis tem nes ses Esta dos. Por tan to, pa ra-
be ni zo V. Exª, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, por
essa ini ci a ti va e es pe ro que, de uma vez por to das,
pos sa mos ter uma po lí ti ca que cor ri ja to das es sas in -
jus ti ças e de si gual da des. E que o nos so País, tão rico
e tão che io de po ten ci al e de cri a ti vi da de, com um
povo tão ge ne ro so e tão bom pos sa, fi nal men te, ter
mais igual da de e mais fra ter ni da de.

Pa ra béns Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)

– Con ce do a pa la vra ao Se na dor Au gus to Bo te lho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Para

en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) –
Como um ama zô ni da, pa ra be ni zo o com pa nhe i ro Mo -
za ril do Ca val can ti e as Srªs e os Srs. Se na do res. É o
pri me i ro pas so que vejo ser dado, no Se na do Fe de ral,
para que nós bra si le i ros, os ha bi tan tes da Ama zô nia,
to me mos pos se e co nhe ci men to da bi o di ver si da de
tão pro pa la da, tão fa la da, tão dis cur sa da e de fen di da.
Por que so men te fa la mos nela; mas não tí nha mos to -
ma do ne nhu ma ati tu de con cre ta para re al men te ca ta-
lo gar as es pé ci es, clas si fi cá-las, pu bli cá-las e to mar
pos se ci en tí fi ca da bi o di ver si da de da Ama zô nia. Pou -
cas co i sas são fe i tas pelo Inpa – Insti tu to Na ci o nal de
Pes qui sas da Ama zô nia – e pelo Insti tu to do Pará. A
par tir de ago ra, com to das as uni ver si da des tra ba-
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lhan do, cer ta men te se re mos do nos da Ama zô nia,
que não ape nas con ti nu a rá sen do pa tri mô nio da hu -
ma ni da de, mas tam bém será, da qui para fren te, pro -
pri e da de dos bra si le i ros. Era o que ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– Con ce do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio, como
Re la tor.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Como Re la-
tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, acre di to que qua se tudo já foi dito
nes ta tar de e iní cio de no i te do dia 27 de maio de
2003, que fi ca rá mar ca do na his tó ria do Se na do Fe -
de ral e do Con gres so Na ci o nal, por que o Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti con se guiu tra zer de vol ta ao
foco po lí ti co do País a dis cus são so bre a Ama zô nia e
a ação do Con gres so Na ci o nal para a re gião. Aqui foi
dito e re pe ti do vá ri as ve zes so bre a pre o cu pa ção que
o País e o mun do in te i ro têm com re la ção à bi o di ver si-
da de da Ama zô nia, mas pou co se fala da po pu la ção
ama zô ni da. Por isso, este dia será um mar co na his tó-
ria do Bra sil, por es tar mos tra ba lhan do para le var
mais re cur sos para a Ama zô nia, para o Nor des te e o
Cen tro-Oes te, prin ci pal men te pela ini ci a ti va do Se na-
dor Mo za ril do Ca val can ti, Par la men tar ori un do da
Ama zô nia, do lon gín quo Esta do de Ro ra i ma, que
trou xe o tema à ba i la e que tem de mons tra do, na sua
vida pú bli ca e po lí ti ca, o dis cer ni men to e a ca pa ci da-
de de tra zer a esta Casa um pro je to que vai fa zer com
que nos sas cri an ças, nos sos ado les cen tes, que fu tu-
ra men te irão tam bém para as uni ver si da des, te nham
a opor tu ni da de de re ce ber mais re cur sos – re cur sos
es ses que fo ram lem bra dos aqui por co le gas de ou -
tros Esta dos, pes so as de ter mi na das, di li gen tes, que
fa zem re fe rên cia com re cur sos que são re pas sa dos
do Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do Fun do de
Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os. Em ne nhum mo men to,
os vin te e sete Esta dos – o Dis tri to Fe de ral in clu si ve –
e os mais de 5.500 mu ni cí pi os se rão afe ta dos, por -
que, na ver da de, es ses re cur sos sa i rão do bolo da ar -
re ca da ção do Impos to de Ren da e do IPI.

O mais im por tan te é de i xar re gis tra do que esse
pri me i ro pas so será, com cer te za, se gui do por ou tros
para tam bém le var mos re cur sos para ou tras ins ti tu i-
ções como a Embra pa, que é uma ins ti tu i ção im por-
tan te. Ain da há pou co, o Di re tor-Ge ral da Embra pa no
Pará, o pes qui sa dor e ci en tis ta Dr. Adil son Ser rão,
cujo man da to está ter mi nan do, fa lou-me da fal ta de
re cur sos para pes qui sa. A des ti na ção des ses re cur-
sos que irão para as uni ver si da des fe de ra is para cus -
te ar o es tu do, a pes qui sa e até a ex ten são na pro cu ra
da ex ce lên cia das uni ver si da des, aí in clu í da a Uni ver-
si da de Fe de ral do Pará, com cer te za, cons ti tui um

mar co do com pro mis so que as su mi mos du ran te a
nos sa vida pú bli ca, prin ci pal men te no cum pri men to
do nos so man da to. Não so men te eu, mas tam bém to -
dos aque les que com põem esta Casa e têm de mons-
tra do a sua pre o cu pa ção, o seu en tu si as mo e a sua
von ta de de mu dar, vou acom pa nhar quem tem o di re i-
to de mu dar.

Nós, como le gis la do res, como re pre sen tan tes
do povo bra si le i ro, es ta mos aqui para me lho rar os
des ti nos da nos sa Pá tria. E hoje de mos uma gran de
pro va de que, uni dos, po de mos fa zer algo me lhor
para este País, prin ci pal men te para as re giões mais
ne ces si ta das.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, pela aten ção e
pela opor tu ni da de de re la tar o pro je to do Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti. Eu me or gu lho da apro va ção
des se pro je to, que po de rá trans for mar as Re giões
Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te do País em cen tros
de ex ce lên cia uni ver si tá ria.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or) –
Re a bro a ins cri ção para en ca mi nha men tos, a fim de
per mi tir que o Se na dor Amir Lan do faça uso da pa la vra.

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, se jam mi nhas pri me i ras pa la vras de agra de ci-
men to à be ne vo lên cia de V. Exª.

Esse é um tema que diz res pe i to à Ama zô nia e
àqui lo que cons ti tui hoje meu amor e mi nha de vo ção
para com a Re gião Nor te. Ain da jo vem, na mi nha car -
re i ra de ad vo ga do, ina u gu ra va, no Acre e em Ron dô-
nia, uma ati vi da de de dis cri mi na ção das ter ras pú bli-
cas.Bus ca va a de fi ni ção da ori gem ter ri to ri al para re -
co nhe cer a pro pri e da de le gí ti ma, as pos ses le gí ti mas
e as ter ras pú bli cas, a fim de dar-lhes des ti na ção so ci-
al. Des de àque le tem po, des de àque la épo ca, há
mais de trin ta anos, quan do se ini ci a va a Uni ver si da-
de do Acre, so nhá va mos com a Uni ver si da de de Ron -
dô nia. Pen sá va mos como cons ti tu ir, como edi fi car
uma uni ver si da de en cra va da numa so ci e da de in ci pi-
en te, numa so ci e da de que ain da ti nha os tra ços re-
cen tes dos se rin ga is, dos ho mens que vi vi am na flo -
res ta, iso la dos, cuja co mu ni da de era de um só. Des -
ses ho mens es pa lha dos na abó ba da flo res tal como
es tre las de um céu dis tan te, mas que con tem pla vam
o hino, a ban de i ra e, so bre tu do, as ar mas na ci o na is
com res pe i to e dig ni da de.

A na ci o na li da de pul sa va em nos so se rin gue i ro
per di do no ermo da imen si dão ama zô ni ca. A so li dão
imen sa e vas ta é que de fi nia o iso la men to de cada
um.
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta. Fa zen-
do soar a cam pa i nha.) – Con sul to o Ple ná rio so bre a
pror ro ga ção da ses são por trin ta mi nu tos, para que o
Se na dor Amir Lan do pos sa con clu ir seu pro nun ci a-
men to. (Pa u sa.)

Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, está pror ro-
ga da a ses são por trin ta mi nu tos.

Con ti nua com a pa la vra o Se na dor Amir Lan do.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – E é com

essa uni ver si da de que so nha mos. Era des sa uni ver si-
da de que a Ama zô nia ne ces si ta va como um cen tro
de ex ce lên cia, um cen tro onde se pu des se re fle tir,
pen sar cri ti ca men te a re a li da de, as suas ra zões e os
fun da men tos mais pro fun dos. É exa ta men te essa uni -
ver si da de que sur giu em Ron dô nia, que já ha via sur -
gi do no Acre, no Pará, no Ama zo nas, em Ro ra i ma e,
por fim, no Ama pá. Nes sas áre as, o pen sa men to edi -
fi ca-se e a co mu ni da de par ti ci pa. Não se tra ta ape nas
de um ins ti tu to de pes qui sa, mas da cri a ti vi da de do
cor po do cen te e dis cen te, as sim como da quan ti da de
imen sa de alu nos que ocu pam os ban cos da es co la
para re ce ber o co nhe ci men to.

Essa uni ver si da de ama zô ni ca tí pi ca des ven dou
para o mun do os mis té ri os ain da gra va dos no Gê ne-
sis ou no úl ti mo ca pí tu lo da Ge o gra fia Na tu ral. Em
nome des sa uni ver si da de, cla ma mos ao povo bra si le-
i ro que nos olhe com res pe i to e que nos dê essa opor-
tu ni da de para re du zir os de se qui lí bri os re gi o na is. Ro -
ga mos à Na ção pi e da de e com pre en são, por que isso
não é um pri vi lé gio para a Ama zô nia, haja vis ta que
as uni ver si da des de todo o País são ca ren tes de re -
cur sos.

Nós, mais do que nun ca, so nha mos com essa
uni ver si da de in te gra da à so ci e da de. Lem bro-me, Sr.
Pre si den te – e V. Exª tam bém há de se lem brar –, de
que os ho rá ri os das re par ti ções pú bli cas do Acre se
adap ta vam aos ho rá ri os das au las da uni ver si da de. A
uni ver si da de di ta va, por as sim di zer, o ho rá rio de tra -
ba lho e – por que não di zer? – da ati vi da de eco nô mi-
ca da que le Esta do. Acre di ta va-se mu i to no su ces so
da uni ver si da de e na qui lo que ela po de ria pro du zir
para a me lho ria do pa drão de vida dos po vos de nos -
sos Esta dos.

O Acre cres ceu com essa idéia. A Uni ver si da de
do Acre, com ab so lu ta cer te za, foi um pon to de re fe-
rên cia do pen sa men to, da evo lu ção, do pro gres so, do
bem-es tar. Hoje, ao vol tar ao Acre, de po is de trin ta
anos, pude sen tir o quan to o Esta do evo lu iu na sua
ad mi nis tra ção pú bli ca, no res pe i to à co mu ni da de e ao 
pa tri mô nio cul tu ral e so ci o ló gi co da gen te ama zô ni ca.

Por isso vim agra de cer a to dos os re pre sen tan-
tes do País que vo ta ram a fa vor da ma té ria, so bre tu do

àque les que não in te gram a Ama zô nia Le gal, a qual
tem mais de cin co mi lhões de qui lô me tros qua dra dos,
o que sig ni fi ca qua se dois ter ços do ter ri tó rio na ci o-
nal; que tem mais de 11.000 qui lô me tros de fron te i ras
com sete na ções da Amé ri ca do Sul. Te mos o re i no
das nái a des, o re i no das águas e o re i no da flo res ta,
essa flo res ta imen sa que há tem pos não mu i to dis tan-
tes lem bra va a bar bárie, a fal ta da ci vi li za ção. Com a
uni ver si da de che gou a ci vi li za ção, che gou o co nhe ci-
men to, che gou o fu tu ro, che gou, so bre tu do, a fe li ci da de.

Por meio do co nhe ci men to, ire mos evo lu ir e ser
um exem plo para o Bra sil. A nos sa uni ver si da de será
o pon to de re fe rên cia que mos tra rá ao País o ca mi-
nho, a for ma e o con te ú do de ocu pa ção sus ten ta da
da Ama zô nia.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)

– Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Du ci o mar
Cos ta.

O SR. DUCIOMAR COSTA (Blo co/PTB – 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, es cu tei aten -
ta men te to dos os pro nun ci a men tos e que ro pa ra be ni-
zar o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti pela bri lhan te
idéia. Pude ver que al guns dis cur sos eram le va dos
para o cam po de que a Ama zô nia se ria pri vi le gi a da
com a apro va ção do pro je to. Com cer te za, Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, esse pro je to é uma gota de jus -
ti ça aos Esta dos da Ama zô nia. O Bra sil, este Par la-
men to, o Go ver no Fe de ral de vem, e mu i to, à Ama zô-
nia. Te nho cer te za de que este é um mo men to mu i to
im por tan te para o País, por que este pro je to não pri vi-
le gia ape nas a Ama zô nia, é bom para o Bra sil como
um todo.

Nós, ao lon go do tem po, pu de mos pre sen ci ar
leis per ver sas que mas sa cra ram a nos sa Ama zô nia,
não per mi tin do que o seu povo ti ves se o di re i to de en -
ri que cer por seus pró pri os me i os; po lí ti cas que fi ze-
ram com que a Ama zô nia con ti nu as se ten do esse
per fil ex tra ti vis ta, como é o caso da Lei Ca ma ta, da
Lei da De so ne ra ção Fis cal e de tan tas ou tras.

Por tan to, aqui fica o meu re gis tro da sa tis fa ção
de po der vo tar este pro je to. Pa ra be ni zo o no bre Se na-
dor por ini ci a ti va tão im por tan te não para a Ama zô nia,
mas para o Bra sil como um todo, que vai ter um gran -
de re sul ta do com a apro va ção de pro je to da en ver ga-
du ra des te que V. Exa. apre sen ta a esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– To dos os Srs. e Srªs Se na do res já vo ta ram? (Pa u-
sa.)

Va mos en cer rar a vo ta ção e pro ce der à apu ra-
ção. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se a apu ra ção)
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– Vo ta ram SIM 69 Srs. Se na do res e NÃO 01.

Hou ve 02 abs ten ções.
To tal de vo tos: 72.
Apro va da.
Pa ra béns, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.
A ma té ria vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-

ça e Ci da da nia para a re da ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)

– So bre a mesa, pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ofe re cen do a re da ção fi nal
da ma té ria, que será lido pela Srª 1ª Se cre tá ria em
exer cí cio, Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 597, DE 2003

Re da ção fi nal da Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 16, de 2002.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia apre sen ta a re da ção fi nal da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 16, de 2002, que al te ra o in ci so I do
art. 159 da Cons ti tu i çâo Fe de ral.

Sala de Re u niões da Co mis são, de de 2003. –
Edi son Lo bão, Pre si den te – Pa u lo Octá vio, Re la tor
– João Ri be i ro – Pa pa leo Paes – Mag no Mal ta –
Anto nio Car los Va la da res – Re nil do San ta na – Jef -
fer son Pe res – João Ba tis ta Mot ta – Ga ri bal di
Alves Fi lho – De mós te nes Tor res.

ANEXO AO PARECER Nº 587, DE 2003

Re da ção fi nal da Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 16, de 2002.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº , DE 2003

Alte ra o in ci so I do art. 159 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, des ti nan do o per cen tu al
de cin co dé ci mos por cen to da ar re ca da-
ção dos im pos tos so bre ren da e so bre
pro du tos in dus tri a li za dos para apli ca ção
pe las Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no Su -
pe ri or na Ama zô nia Le gal.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O in ci so I do art. 159 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 159............................................. 

I – do pro du to da ar re ca da ção dos im -
pos tos so bre a ren da e pro ven tos de qual-
quer na tu re za e so bre os pro du tos in dus tri a-
li za dos, qua ren ta e sete in te i ros e cin co dé -
ci mos por cen to, na se guin te for ma:

d) cin co dé ci mos por cen to para apli-
ca ção, pe las Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no
Su pe ri or lo ca li za das na Ama zô nia Le gal,
em pro gra mas de en si no, pes qui sa e ex ten-
são, vol ta dos à pro mo ção do de sen vol vi-
men to sus ten tá vel na for ma que a lei es ta-
be le cer;

..................................................“(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.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– Em dis cus são a re da ção fi nal.

Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, de cla ro en -
cer ra da a dis cus são.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -

ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)

– So bre a mesa, ofí cio que será lido pela Srª 1ª Se cre-
tá ria em exer cí cio, Ana Jú lia Ca re pa.

É lido o se guin te:

Ofí cio SF/GSHH nº 153/03

Bra sí lia-DF, 27 de maio de 2003

Ao Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
Ten do em vis ta o que es ta be le ce o ar ti go 13, §

2º, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, com a
re da ção dada pela Re so lu ção nº 37/95, in for mo a
Vos sa Exce lên cia que, inobs tan te es tar pre sen te na
ses são or di ná ria de hoje, dia 27-5-03, tive que me au -
sen tar an tes do iní cio das vo ta ções no mi na is ocor ri-
das, ra zão por que so li ci to seja con si de ra da como fal -
ta jus ti fi ca da mi nha au sên cia no de cor rer das re fe ri-
das de li be ra ções.

Pela aten ção dis pen sa da ao as sun to, an te ci pa-
da men te agra de ço.

Aten ci o sa men te, – Se na do ra He lo í sa He le na.
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni-
or) – O ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– Sr. Pre si den te, as se gu ro-lhe a pa la vra após a
Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– Item 9:

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 50, DE 2001

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 50, de 2001 (nº 1.676/99, na
Casa de ori gem), que dis põe so bre a pro-
mo ção, a pro te ção, a de fe sa e o uso da lín -
gua por tu gue sa e dá ou tras pro vi dên ci as,
ten do

Pa re cer sob nº 241, de 2003, da Co-
mis são Di re to ra, Re la tor: Se na dor Edu ar do
Si que i ra Cam pos, ofe re cen do a re da ção do
ven ci do.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be ra-
ti va or di ná ria do úl ti mo dia 13, quan do teve sua apre -
ci a ção so bres ta da em vir tu de da fal ta de acor do para
apre ci a ção de Me di das Pro vi só ri as.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de-
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer-
ra men to da dis cus são.

Em dis cus são do Subs ti tu ti vo, em tur no su ple-
men tar. (Pa u sa.)

Encer ra da a dis cus são, sem apre sen ta ção de
emen das, o Subs ti tu ti vo é dado como de fi ni ti va men te
ado ta do, nos ter mos do art. 284 do Re gi men to Inter no.

A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.

É o se guin te o subs ti tu ti vo apro va do:

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
DA CÂMARA Nº 50, DE 2001

Dis põe so bre pro mo ção, a pro te ção,
a de fe sa e o uso da lín gua por tu gue sa e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A lín gua por tu gue sa, con si de ran do o dis -

pos to no ca put, in ci so I, e nos §§ 1º e 4º, do art. 216
da Cons ti tu i ção Fe de ral, in te gra o pa tri mô nio cul tu ral
bra si le i ro, con cor ren do para a de fi ni ção da so be ra nia
do País.

Art. 2º Incum be ao Po der Pú bli co, no in tu i to de
pro mo ver, di fun dir e va lo ri zar a lín gua por tu gue sa,
me di an te a alo ca ção de re cur sos es pe cí fi cos e com a
co la bo ra ção da co mu ni da de:

I – me lho rar as con di ções de en si no e de apren -
di za gem da lín gua por tu gue sa em to dos os ní ve is e
mo da li da des da edu ca ção na ci o nal;

II – in cen ti var o es tu do e a pes qui sa so bre as va -
ri e da des lin güís ti cas do por tu guês bra si le i ro;

III – re a li zar cam pa nhas e cer ta mes edu ca ti vos
so bre o uso da lín gua por tu gue sa, des ti na dos a es tu-
dan tes, pro fes so res e ci da dãos em ge ral;

IV – cri ar co mis sões para ope ra ci o na li zar os pa -
râ me tros cur ri cu la res da lín gua por tu gue sa, vi san do
à re no va ção do en si no do idi o ma no Bra sil;

V – cri ar, no rá dio e na te le vi são, cur sos de lín -
gua por tu gue sa que tra tem do uso e fun ci o na men to
do idi o ma;

VI – in cen ti va ra cri a ção de le i to ra dos em uni ver-
si da des es tran ge i ras para a pro mo ção da lín gua por -
tu gue sa;

VII – pro mo ver a cri a ção e a am pli a ção de pro -
gra mas de tre i na men to e pes qui sa, no País, para pro -
fes so res es tran ge i ros de lín gua por tu gue sa;

VIII – es ti mu lar a cri a ção de cen tros de es tu dos
de lín gua por tu gue sa em pa í ses não-lu só fo nos;

IX – es ti mu lar a di vul ga ção e o in ter câm bio de li -
vros de es cri to res dos di ver sos pa í ses lu só fo nos;

X – es ta be le cer um sis te ma de ro dí zio cul tu ral,
edu ca ci o nal e lin güís ti co de pro fes so res de lín gua por -
tu gue sa, lin güís ti ca e li te ra tu ra das na ções lu só fo nas;

XI – apo i ar a re a li za ção de es pe tá cu los ba se a-
dos em obras de va lor uni ver sal, apre sen ta dos no
Bra sil com tex to tra du zi do para a lín gua por tu gue sa;

XII – fo men tar a par ti ci pa ção do Bra sil na com u -
ni da de dos Pa í ses de Lín gua Por tu gue sa;

XIII – in cen ti var a me lho ria dos cur sos de for ma-
ção de pro fes so res de lín gua por tu gue sa;

XIV – in cen ti var a cri a ção de bi bli o te cas es co la-
res, com acer vo de obras li te rá ri as em lín gua por tu-
gue sa em nú me ro de tí tu los e quan ti da de de exem-
pla res su fi ci en te para aten der a cli en te la es tu dan til;

XV – do tar as bi bli o te cas es co la res de bi bli o te-
cá ri os es pe ci a li za dos no aten di men to de cri an ças e
jo vens;

XVI – fo men tar a cri a ção de bi bli o te cas pú bli cas
em to dos os mu ni cí pi os bra si le i ros, com acer vos ade -
qua dos, nu mé ri ca e qua li ta ti va men te, para aten der a
de man da da po pu la ção.
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Art. 3º É obri ga tó rio o uso da lín gua por tu gue sa
nos do cu men tos ema na dos da ad mi nis tra ção pú bli ca
di re ta, in di re ta e fun da ci o nal di ri gi dos ao co nhe ci-
men to pú bli co.

§ 1º Além do pre vis to no ca put, os do cu men tos de 
do mí nio pú bli co ela bo ra dos pelo Po der Ju di ciá rio e as
nor mas ju rí di cas de ve rão ser es cri tos em lin gua gem
aces sí vel à com pre en são de to dos os bra si le i ros.

§ 2º As pa la vras e ex pres sões em lín gua es tran-
ge i ra atu al men te em uso nos do cu men tos de que tra -
ta o ca put de ve rão ser subs ti tu í das por pa la vras ou
ex pres sões equi va len tes em lín gua por tu gue sa, no
pra zo de 1 (um) ano, a con tar da data da pu bli ca ção
des ta lei.

Art. 4º Toda pa la vra ou ex pres são es cri ta em lín -
gua es tran ge i ra e des ti na da ao co nhe ci men to pú bli co
no Bra sil, res sal va dos os ca sos ex cep ci o na dos nes ta
lei, virá acom pa nha da, em le tra de igual des ta que, do
ter mo ou da ex pres são ver na cu lar cor res pon den te
em lín gua por tu gue sa.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go apli-
ca-se aos se guin tes do mí ni os:

I – re la ções co mer ci a is, so bre tu do às in for ma-
ções con ti das nos pro du tos de ori gem es tran ge i ra co -
mer ci a li za dos no País;

II – me i os de co mu ni ca ção em mas sa;
III – men sa gens pu bli ci tá ri as;
IV – in for ma ções afi xa das nos es ta be le ci men-

tos co mer ci a is ou pres ta do res de ser vi ços.
Art. 5º Para as áre as de in ten sa ino va ção tec no-

ló gi ca e ci en tí fi ca, em que há o pre do mí nio do lé xi co
de lín gua es tran ge i ra, se rão for ma das co mis sões es -
pe cí fi cas com a fi na li da de de ela bo rar os res pec ti vos
glos sá ri os con ten do su ges tões de ter mos equi va len-
tes no ver ná cu lo ou re sul tan tes do pro ces so de apor-
tu gue sa men to.

§ 1º As co mis sões de que tra ta o ca put con ta-
rão, obri ga to ri a men te, com es pe ci a lis tas téc ni cos da
área, lin güis tas, le xi có lo gos e fi ló lo gos, con for me o
dis pos to na re gu la men ta ção des ta lei.

§ 2º Os glos sá ri os re fe ri dos no ca put re ce be rão
am pla di vul ga ção e te rão seu aces so fa ci li ta do ao pú -
bli co, por to dos os me i os dis po ní ve is.

§ 3º Os me i os de co mu ni ca ção de mas sa im -
pres sos po de rão uti li zar pa la vra ou ex pres são es tran-
ge i ra de qual quer das áre as tra ta das no ca put pelo
pe río do má xi mo de 1 (um) ano após a ela bo ra ção do
res pec ti vo glos sá rio, des de que tam bém uti li zem o
ter mo cor res pon den te em lín gua por tu gue sa.

§ 4º De cor ri do o pra zo es ta be le ci do no § 3º, o
em pre go de pa la vra ou ex pres são em lín gua es tran-

ge i ra será con si de ra do le si vo ao pa tri mô nio cul tu ral
bra si le i ro e pu ní vel na for ma da lei.

Art. 6º A re gu la men ta ção des ta lei tra ta rá das
san ções ad mi nis tra ti vas ca bí ve is no caso de des cum-
pri men to des ta lei, sem pre ju í zo das de ma is san ções
apli cá ve is.

Pa rá gra fo úni co. A re gu la men ta ção de que tra ta
o ca put será sub si di a da por um con se lho for ma do
por re pre sen tan tes da Aca de mia Bra si le i ra de Le tras,
da Asso ci a ção Bra si le i ra de Lin güís ti ca, da Asso ci a-
ção Na ci o nal de Pós-Gra du a ção e Pes qui sa em Le -
tras e Lin güís ti ca, do Mo vi men to Na ci o nal em De fe sa
da Lín gua Por tu gue sa e da Asso ci a ção de Lin güís ti ca
Apli ca da do Bra sil.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– Item 10:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 40, DE 1999

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 40, de 1999, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u lo Har tung,
que re vo ga o in ci so VII do art. 20 da Cons ti-
tu i ção e o § 3º do art. 49 do Ato das Dis po-
si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, ex tin-
guin do os ter re nos de ma ri nha e seus
acres ci dos e dis põe so bre a sua des ti na ção,
ten do

Pa re cer sob nº 27, de 2003, 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, fa vo rá vel, nos 
ter mos da Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo),
que ofe re ce, com abs ten ção do Se na dor
José Edu ar do Du tra.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do dia 9 de abril, opor tu ni da de
em que teve sua apre ci a ção adi a da, a fim de aguar -
dar a de sobs tru ção da pa u ta, blo que a da na que la
data, em ra zão da fal ta de acor do de li de ran ças para 
de li be rar so bre Me di das Pro vi só ri as.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter no,
a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin co
ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as con se cu ti vas em
fase de dis cus são no 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 no Se na do.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.
Dis cus são em con jun to da pro pos ta e da emen da.
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So bre a mesa, emen da que será lida pela Srª 1ª
Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

É lida a se guin te:

EMENDA Nº 2–PLEN

Dê-se a se guin te re da ção ao ar ti go adi ta do ao
ADCT, nos ter mos pro pos tos pelo art. 2º do Subs ti tu ti-
vo à PEC nº 40/99

“Art….....................................................
..............................................................

IV – pas sam à ti tu la ri da de dos mu ni cí pi os,
onde si tu a das, os imó ve is:

a) não en qua drá ve is nas hi pó te ses des cri tas
nos in ci sos an te ri o res;

b) em que edi fi ca dos pré di os pú bli cos que abri-
guem ór gãos ou en ti da des da ad mi nis tra ção mu ni ci pal;

c) atu al men te lo ca das ou ar ren da das a ter ce i-
ros pela União; 

V – pas sam à pro pri e da de:
a) dos fo re i ros, qui tes com suas obri ga ções, os

imó ve is sob do mí nio di re to des tes me di an te con tra to
de afo ra men to:

b) dos ces si o ná ri os aque las que fo ram ce di das
pela união.

Pa rá gra fo úni co. Ao ofi ci al do re gis tro imo bi liá rio
da cir cuns cri ção res pec ti va, à vis ta das cer ti dões de
qui ta ção das obri ga ções re la ti vas ao imó vel pe ran te a 
União e o Mu ni cí pio, com pe te pro ce der ao re gis tro de
trans mis são do do mí nio ple no em fa vor das pes so as
re fe ri das nos in ci sos II a V des te ar ti go.”

Jus ti fi ca ção

Como é de co nhe ci men to ge ral, ao con ce der
áre as pú bli cas em afo ra men to po der pú bli co pas sa
ao do mí nio di re to do par ti cu lar me ras por ções de ter -
ra nua, ca ben do ao fo re i ro nela fa zer as edi fi ca ções e
to das as ben fe i to ri as úte is e ne ces sá ri as.

Assim, a fi xa ção da par ce la de do mí nio da
União em 17 % (de zes se te por cen to) do va lor do do -
mí nio ple no do ter re no (art. 123 do De cre to—Lei nº
9.760/46, com a nova re da ção do art. 32 da Lei nº
9.636/98), não pas sa, a toda evi dên cia, de sim ples
fic ção le gal, uma vez que é, so bre tu do em de cor rên-
cia das ci ta das edi fi ca ções e ben fe i to ri as fe i tas pelo
par ti cu lar que se ope ra a va lo ri za ção do bem pú bli co
dado em afo ra men to. Ou seja, o po der pú bli co pas sa
a au fe rir ní ti do be ne fí cio fi nan ce i ro sem efe tu ar qual -
quer dis pên dio.

Por ou tro lado, as áre as de fi ni das como ter re nos
de ma ri nha, na qua se to ta li da de dos ca sos, são ob je-
to de afo ra men tos mu i to an ti gos, do que de cor re que

o va lor des ses imó ve is já foi in te gral men te pago atra -
vés dos su ces si vos fo ros anu a is re co lhi dos qua se
sem pre há mais de três ou qua tro de ze nas de anos.

Além dis so, essa re a li da de ain da mais se afir ma
quan do se tra ta de áre as ob je to de vá ri as trans fe rên-
ci as de do mí nio di re to, pois a cada uma des sas ope -
ra ções in ci de, afo ra os im pos tos mu ni ci pa is, a taxa de 
5% (cin co por cen to) a tí tu lo de la u dê mio re co lhi do
aos co fres do po der pú bli co.

A pre sen te emen da, por tan to, ao pre co ni zar
que pas sem di re ta men te à pro pri e da de dos fo re i ros
qui tes com suas obri ga ções as áre as de ter re nos de
ma ri nha que lhes te nham sido con ce di das em afo ra-
men to, con subs tan cia me di da de im pos ter gá vel jus ti-
ça.

Sala das Ses sões, 27 de maio de 2003. – Se na dor
Alme i da Lima – Pa pa léo Paes – Mo za ril do Ca val can-
te – Mão San ta – Luiz Otá vio – Du ci o mar Cos ta – Eu -
rí pe des Ca mar go – Ro ber to Sa tur ni no – Osmar Dias
– Serys Slhes sa re no – Amir Lan do – Edu ar do Si que i-
ra Cam pos – Ro me ro Jucá – Jo nas Pi nhe i ro – Efra in
Mo ra is – Val dir Ra upp – Pe dro Si mon – Ael ton Fre i-
tas – Ge ran do Mes qui ta – Ro me ro Jucá – Ro dolp ho
Tou ri nho – Sér gio Gu er ra – Fer nan do Be zer ra – Ante -
ro Paes de Bar ros – Cé sar Bor ges – Sér gio Ca bral –
Le o nel Pi van – João Ca pi be ri be.

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

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or) –
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela Srª 1ª
Se cre tá ria, em exer cí cio, Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 386, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 279, II,
com bi na do com os ar ti gos 356 e 372 do
Re gi men to Inter no, o adi a men to da dis-
cus são da Pro pos ta de Emen da à Cons ti-
tu i ção nº 40, de 1999, a fim de ser re e xa-
mi na da pela Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, pe los mo ti vos a se-
guir ex pos tos.

Jus ti fi ca ção

A tra mi ta ção e a pró pria aná li se da pre sen te
pro po si ção no âm bi to da Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça foi pa u ta da pelo en ten di men to do au tor de
que a União não tem con tro le des tes bens e que mu i-
to pou co re pre sen ta do pon to de vis ta da ar re ca da-
ção, as sim ex pres so na jus ti fi ca ção da PEC: “....., po -
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den do-se hoje con si de rar bem pou co ex pres si va a re -
ce i ta pro ve ni en te do pa ga men to de fo ros anu a is”.

A des pe i to da in ten ção ma ni fes ta do au tor de re -
sol ver a si tu a ção dos “ad qui ren tes des ses imó ve is,
qua se sem pre pes so as que agi ram de boa-fé, te-
nham que pa gar fo ros anu a is à União e ja ma is ve-
nham a dis por de uma es cri tu ra de fi ni ti va”, a pro po si-
ção não se re su me em tra tar dos ter re nos de ma ri nha
e seus acres ci dos que se en con tram afo ra dos, pois,
tam bém, re ti ra da pro pri e da de da união o con jun to
des tas áre as, acar re tan do gran de per da à União.

Se gun do in for ma ções ob ti das jun to à Se cre ta ria
de Pa tri mô nio da União, es ti ma-se que atu al men te ar -
re ca da-se com a ad mi nis tra ção e fis ca li za ção dos ter -
re nos de ma ri nha e seus acres ci dos va lo res na or dem
de R$150 mi lhões, res sal tan do que o gas to ad mi nis-
tra ti vo da SPU está or ça do em tor no de R$15 mi-
lhões.

No en tan to, os da dos re fe ren tes aos va lo res atu -
al men te ar re ca da dos pela União não re pre sen tam o
to tal do pre ju í zo fi nan ce i ro que po de rá ser im pos to,
pois, se gun do es ti ma-se, a União é de ten to ra de um
pa tri mô nio imo bi liá rio ava li a do em apro xi ma da men te
R$500 mi lhões que, se apro va da a PEC, será trans fe-
ri do para par ti cu la res, es ta dos e mu ni cí pi os sem a
ga ran tia da de vi da con tra par ti da.

Ou tro as pec to não ana li sa do, que me re ce aten -
ção es pe ci al des ta Casa, tra ta dos cré di tos pa tri mo ni-
a is da União, ina dim pla dos, da or dem de
R$1.600.000.000,00 (hum bi lhão e se is cen tos mi-
lhões de re a is), cu jas trans fe rên ci as pa tri mo ni a is de
do mí nio/pro pri e da de, cer ta men te des guar ne ce rão
even tu a is ga ran ti as para su por tar pos sí ve is ações do
exe cu ti vo fe de ral.

Tam bém, deve-se re gis trar que são im pre vi sí ve-
is, em lon go pra zo, o con jun to das ne ces si da des fu tu-
ras para pro je tos pú bli cos fe de ra is, se jam de de fe sa do 
ter ri tó rio, cons tru ção de por tos e ro do vi as ou ou tros
que re que re rão a afe ta ção de áre as atu al men te com -
pre en di das como de ma ri nha e seus acres ci dos.

Em ra zão do ex pos to, para evi tar que a apro va-
ção da pre sen te pro po si ção acar re te des do bra men-
tos que pos sam ca u sar di fi cul da des fi nan ce i ras à
União, im pos si bi li tar in ves ti men tos fu tu ros ou com-
pro me ter o pa tri mô nio pú bli co, a ma té ria deve re tor-
nar à Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça para re e xa-
me da PEC sob a óti ca das no vas in for ma ções, ex-
pres sas nes te re que ri men to.

Sala das Ses sões, 27 de maio de 2003. –Se na-
dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– Em vo ta ção o re que ri men to.

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

Apro va do.

A ma té ria vai ao re e xa me da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni-
or) – Item 11 :

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 44, DE 1999

(Trami tan do em con jun to com a 
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de 1999)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 44, de 1999, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Sér gio Ma cha-
do, que dá nova re da ção ao art. 14 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, ins ti tu in do o voto fa cul ta ti vo,
ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor Iris Re zen de, fa vo rá vel à
ma té ria, e pelo ar qui va men to da Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de 1999,
que tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio
do Se na dor Pe dro Si mon.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do dia 9 de abril, opor tu ni da de
em que teve sua apre ci a ção adi a da, a fim de aguar -
dar a de sobs tru ção da pa u ta, blo que a da na que la
data em ra zão da fal ta de acor do de li de ran ças para
de li be rar so bre Me di das Pro vi só ri as.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, as ma té ri as cons ta rão da Ordem do Dia du ran te
cin co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as con se cu ti vas,
em fase de dis cus são em pri me i ro tur no, quan do po -
de rão ser ofe re ci das emen das as si na das por um
ter ço, no mí ni mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.

Dis cus são, em con jun to, das Pro pos tas. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra para dis cu-
tir, as ma té ri as cons ta rão da Ordem do Dia da pró xi-
ma ses são de li be ra ti va or di ná ria para o pros se gui-
men to da dis cus são.

 É o se guin te o item que tra mi ta em con jun to:
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Item 12:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
31, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 44, de 1999)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 31, de 1999, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Car los Pa tro cí-
nio, que al te ra a re da ção do ca put e do § 1º
do art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, tor nan do
fa cul ta ti vo o voto, ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor Iris Re zen de, pelo ar qui va-
men to da ma té ria e fa vo rá vel à Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 1999, que
tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio do
Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– Item 13:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 55, DE 1999

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção nº 55, de 1999, ten do como pri me i ro
sig na tá rio o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
que mo di fi ca o “ca put” do art. 37 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral (acres cen ta, den tre os prin cí pi os
que re gem a ad mi nis tra ção pú bli ca, o da ra-
zo a bi li da de), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.246, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do dia 9 de abril, opor tu ni da de
em que teve sua apre ci a ção adi a da, a fim de aguar -
dar a de sobs tru ção da pa u ta, blo que a da na que la
data em ra zão da fal ta de acor do de li de ran ças para
de li be rar so bre Me di das Pro vi só ri as.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter no,
a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin co
ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as con se cu ti vas, em
fase de dis cus são em pri me i ro tur no, quan do po de rão
ser ofe re ci das emen das as si na das por um ter ço, no
mí ni mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– Item 14:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
 Nº 75, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 75, de 2000 (nº
2.308/2000, na Casa de ori gem), que dis-
põe so bre a di vul ga ção, atra vés da Inter net,
dos da dos e in for ma ções re la ti vos a li ci ta-
ções re a li za das pe los ór gãos dos po de res
Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio, em to dos
os ní ve is da ad mi nis tra ção pú bli ca, e dá ou -
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 208, de 2003, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor Jef fer son Pe res, fa vo-
rá vel, com Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo),
que ofe re ce.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be-
ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 13, quan do teve sua
apre ci a ção so bres ta da em vir tu de da fal ta de acor do
para apre ci a ção de Me di das Pro vi só ri as.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e da emen -
da, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção a Emen da nº 1–CCJ, subs ti tu ti vo,
que tem pre fe rên cia re gi men tal.

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.
Apro va da a Emen da nº 1–CCJ, subs ti tu ti vo, fica

pre ju di ca do o pro je to.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra a fim de re di-

gir o ven ci do para o tur no su ple men tar.

É o se guin te o subs ti tu ti vo apro va do:

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
DA CÂMARA Nº 75, DE 2000

Alte ra a Lei nº 8.666, de 21 de ju nho
de 1993, para  o fim de de ter mi nar a di-
vul ga ção, atra vés da in ter net, dos da dos
e in for ma ções re la ti vos a li ci ta ções  re a li-
za das pe los ór gãos e en ti da des da ad mi-
nis tra ção pú bli ca.
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Art. 1º A Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993,
pas sa a vi go rar acres ci da dos se guin tes dis po si ti vos:

“Art.3º-A. To dos os ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli-
ca, bem como suas au tar qui as e fun da ções pú bli cas, fi -
cam obri ga dos a di vul gar opor tu na men te em suas res -
pec ti vas pá gi nas na in ter net e/ou em pá gi nas es pe cí fi-
cas da ad mi nis tra ção fe de ral, es ta du al, dis tri tal e mu ni-
ci pal des ti na das ex clu si va men te a este fim, to dos os da -
dos e in for ma ções re la ti vos às li ci ta ções em an da men-
to, bem como os seus res pec ti vos re sul ta dos.

§ 1º O Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá, em re gu-
la men to, nor mas para a pa dro ni za ção do con te ú do e
apre sen ta ção das in for ma ções a se rem di vul ga das
pela in ter net re la ti vas às di ver sas fa ses do pro ces so
de li ci ta ção.

§ 2º As in for ma ções re la ti vas aos re sul ta dos das 
li ci ta ções de vem in clu ir, obri ga to ri a men te, o de ta lha-
men to dos cus tos to ta is, por ati vi da de ou seg men to, e 
uni tá ri os, re la ti vos às obras e à pro vi são dos bens e
ser vi ços ob je to da li ci ta ção, e a iden ti fi ca ção das pes -
so as fí si cas ou ju rí di cas ven ce do ras da li ci ta ção, nes -
te úl ti mo caso com a es pe ci fi ca ção dos con tro la do res
da em pre sa ou gru po de em pre sas res pon sá vel pe las
obras e/ou pelo for ne ci men to dos bens e ser vi ços
cor res pon den tes.

§ 3º Enquan to não for apro va da a lei a que se re -
fe re o § 1º o art. 173 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o dis -
pos to no ca put apli ca-se às em pre sas pú bli cas e so -
ci e da des de eco no mia mis ta e suas sub si diá ri as.

Art. 3º-B. Os go ver nos es ta du a is cri a rão uma
pá gi na es pe cí fi ca na in ter net para a di vul ga ção, me di-
an te con vê nio, das in for ma ções re la ti vas às li ci ta ções
dos mu ni cí pi os com me nos de cem mil ha bi tan tes que 
não dis po nham dos re cur sos téc ni cos e fi nan ce i ros
ne ces sá ri os para o cum pri men to do dis pos to no art.
3º-A.”

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

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– Item 15:

REQUERIMENTO Nº 188, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 188, de 2003, do Se na dor Álva ro
Dias e ou tros Srs. Se na do res, so li ci tan do ao 
Mi nis tro de Esta do da Fa zen da a re mes sa
do Re la tó rio Fi nal do Ban co Cen tral do Bra -
sil so bre as ca u sas que le va ram ao sa ne a-
men to fi nan ce i ro, in ter ven ção e con se qüen-
te pri va ti za ção do Ban co do Esta do do Pa ra-
ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 341, de 2003,
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, Re la tor: Se na dor Cé sar Bor ges.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be ra-
ti va or di ná ria do úl ti mo dia 13, quan do teve sua apre -
ci a ção so bres ta da em vir tu de da fal ta de acor do para
apre ci a ção de Me di das Pro vi só ri as.

Vo ta ção do re que ri men to, em tur no úni co.

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 Pre si dên cia fará cum prir a de li be ra ção do
Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or) –
Esgo ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Em ses são an te ri or, foi lido o Re que ri men to nº
355, de 2003, do Se na dor Sibá Ma cha do e ou tros Srs. 
Se na do res, so li ci tan do que o tem po des ti na do aos
ora do res da Hora do Expe di en te da ses são do dia 4
de ju nho seja des ti na do a co me mo rar o Dia Mun di al
do Meio Ambi en te.

Em vo ta ção.

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

Apro va do.

Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)

– So bre a mesa, ofí cio que será lido pela Srª 1ª Se cre-
tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

É lido o se guin te:

SGM-P 1.052

Bra sí lia, 21 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, para os fins

cons tan tes do § 3º do art. 60 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
a Pro pos ta da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 53, de 1999,
que “Alte ra o in ci so V do art. 163 e o art. 192 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, e o ca put do art. 52 do ato das Dis po-
si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as”, apro va da, em
se gun do tur no, pela Câ ma ra dos De pu ta dos.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do João Pa u lo Cu nha,
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– O ofí cio lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pela Srª 1ª
Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.
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É lido o se guin te:

OFÍCIO

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 436/2003, de 21 do cor ren te, co mu ni can do a
apro va ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
21, de 1997, (nº 53/99, na que la Casa, que al te ra o ini -
cio V do art. 163 e o art. 192 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
e o ca put do art. 52 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu-
ci o nal Tran si tó ri as.

É a se guin te a pro pos ta apro va da!

Alte ra o in ci so V do art. 163 e o art.
192 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e o ca put do 
art. 52 do Ato das Dis pó si ções Cons ti tu-
ci o na is Tran si tó ri as.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do 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 V do art. 163 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art.163.. ...............................................
V –  fis ca li za ção fi nan ce i ra da ad mi nis-

tra ção pú bli ca di re ta e in di re ta;
................................................... “ (NR)

Art. 2º O art. 192 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas -
sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 192. O sis te ma fi nan ce i ro na ci o-
nal, es tru tu ra do de for ma a pro mo ver o de -
sen vol vi men to equi li bra do do País e a ser vir
aos in te res ses da con le ti vi da de, em to das
as par tes que o com põem, abran gen do as
co o pe ra ti vas de cré di to, será re gu la do por
leis com ple men ta res, que dis po rão, in clu si-
ve, so bre a par ti ci pa ção do ca pi tal es tran ge-
i ro nas ins ti tu i ções que o in te gram.

I –   (re vo ga do)
II –  (re vo ga do)
III –  (re vo ga do)
a)  – (re vo ga do)
b) –  (re vo ga do)
IV – (re vo ga do)

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– A Pre si dên cia con vo ca ses são so le ne do Con gres-
so Na ci o nal, a re a li zar-se na pró xi ma quin ta-fe i ra, dia
29 do cor ren te, às 11 ho ras, a fim de pro mul gar a
emen da cons ti tu ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela Srª 1ª 
Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO 387, DE 2003

Re que re mos, nos ter mos do art. 218
do Re gi men to Inter no, a in ser ção em ata de
Voto de Pe sar, pelo fa le ci men to, no Esta do
do Rio de Ja ne i ro, do pro du tor mu si cal Almir 
Che di ak. Almir foi exe cu ta do an te on tem à
no i te em Pe tró po lis, com qua tro ti ros no ros -
to, a sete qui lô me tros de sua casa em Ara -
ras, um dos dis tri tos do mu ni cí pio ser ra no,
após ser ren di do por dois ho mens en ca pu-
za dos quan do che ga va em casa, acom pa-
nha do da can to ra Sanny da Cos ta Alves,
por vol ta das 20h.

O pro du tor mu si cal, mu i to co nhe ci do no País, foi 
mais uma ví ti ma da vi o lên cia que se alas tra ve loz-
men te, fa zen do com que os bra si le i ros se jam obri ga-
dos a con vi ver em cli ma de in se gu ran ça, que a to dos
atin ge, a qual quer hora do dia ou da no i te, no lar, nas
es co las, no tra ba lho e nas ruas.

Re que re mos mais que o voto seja ex ten si vo à
fa mi lia de Almir Che di ak.

Jus ti fi ca cão

Ao re que rer esse voto de pe sar, que re mos ma -
ni fes tar tam bém nos sa pro fun da cons ter na ção e o in -
con for mis mo de to dos nós, di an te de um qua dro si nis-
tro que in fe liz men te já se vai to man do cor ri que i ro no
País. Con tu do, como sa be mos que há me i os para su -
pe rar a onda de vi o lên cia, não nos con for ma mos com
o que con ti nua ocor ren do, como tam bém não po de-
mos ace i tar que me di das mais efi ca zes não se jam
ado ta das pe las au to ri da des go ver na men ta is.

Sala das Ses sões, 27 de maio de 2003. – Se na dor
Arthur Vir gí lio – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Tião Vi -
a na – Ante ro Paes de Bar ros – Re gi nal do Du ar te –
Le o nel Pa van – Tas so Je re is sa ti – Edu ar do Aze re do
– Lú cia Vâ nia.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– 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 as
Srªs e os 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 no bre Se na dor De mós te nes Tor res.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a mor te de
Almir Che di ak re pre sen ta uma pro fun da per da para o
mun do mu si cal e para o mun do cul tu ral bra si le i ro.
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Almir Che di ak foi aque le que in tro du ziu o cha -
ma do song bo ok no Bra sil. Fez di ver sas obras. Entre
elas po de mos ci tar, além dos oito vo lu mes de Chi co
Bu ar que, João Do na to e o pi o ne i ro que foi so bre Noel
Rosa e que traz duas in ter pre ta ções pri mo ro sas do
Tom Jo bim – João Nin guém e Três Api tos, clás si cos
da mú si ca bra si le i ra e que fo ram re es cri tos.

A ação de vi o lên cia atin ge, além do ho mem co -
mum, aque les que mu i to con tri bu em para a for ma ção
cul tu ral bra si le i ra. Te nho per gun ta do e con ti nuo per -
gun tan do: aon de va mos che gar? O que es ta mos ven -
do é que o Mi nis tro da Jus ti ça con ti nua sen do uma
voz em bus ca de uma idéia. Até quan do va mos per -
ma ne cer nes ta si tu a ção?

No Bra sil, vi ve mos si tu a ção de ver da de i ro caos
na área de se gu ran ça pú bli ca. Hoje es ta mos la men-
tan do a mor te de al guém fa mo so. Mu i tos ca dá ve res,
mu i tas ví ti mas es tão aí sem qual quer cho ro. Pre ci sa-
mos fa zer qual quer co i sa pelo Bra sil. Não pode ser
algo epi só di co. Esta mos vi ven do um mo men to de pla -
ne ja men to in ter mi ná vel na área de se gu ran ça pú bli-
ca. Qu an do va mos ter, por par te do Go ver no, uma
pro vo ca ção ao Se na do ou à Câ ma ra para ten tar mos
re sol ver o pro ble ma? Mu i tos di zem que no Bra sil não
há ne ces si da de de no vas leis. Pois digo que há ne-
ces si da de, sim, de no vas leis. Pre ci sa mos re gu la-
men tar de for ma di fe ren te o cri me or ga ni za do, o trá fi-
co de dro gas. Pre ci sa mos fa zer com que as pes so as
com acen tu a do grau de pe ri cu lo si da de te nham tra ta-
men to di fe ren ci a do do cri mi no so co mum.

Esta mos hoje aqui para la men tar a mor te de
Almir Che di ak, um gran de que tive a opor tu ni da de de
co nhe cer no Rio de Ja ne i ro por meio do co lu nis ta de
O Glo bo Luiz Gra va tá. Mas que este la men to se es -
ten da para to dos aque les que não têm a vela do Se -
na do para cho rá-lo.

Peço que to dos apro vem este re que ri men to,
uma mo ção de pe sar pelo seu fa le ci men to que deve
ser es ten di da a toda a fa mí lia de Almir Che di ak.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)

– Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)

– So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo 1º
Se cre tá rio, em exer cí cio, Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 388, DE 2003

Re que re mos, nos ter mos do art. 218
do Re gi me nio Inter no, a in ser ção em ata de
voto de so li da ri e da de ao Mi nis tro Luís Fux,
Do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça -STJ, ví ti ma
de vi o lên cia, no Rio de Ja ne i ro, ao ser as-
sal ta do por ban di dos no mo men to em que
che ga va a sua re si dên cia, na que la ci da de,
re sul tan do em fe ri men tos, mas de que se
re cu pe rou fi si ca men te.

O ilus tre ma gis tra do foi mais uma ví ti ma da vi o-
lên cia que se alas tra ve loz men te no País, que la men-
ta vel men te vive um cli ma de in se gu ran ça que a to dos
atin ge, a qual quer hora do dia ou da no i te, no lar, nas
es co las, no tra ba lho e nas ruas.

Re que re mos mais que o voto seja ex ten si vo à
fa mí lia do Mi nis tro e ao Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça.

Jus ti fi ca ti ção

Ao re que rer essa jus ta ho me na gem, em si nal de 
so li da ri e da de, a um emi nen te mem bro da Jus ti ça bra -
si le i ra, nos so pro pó si to é ex ter nar o in con for mis mo
de to dos nós, di an te de um qua dro si nis tro que in fe liz-
men te já se vai tor nan do cor ri que i ro no País. Con tu-
do, como sa be mos que há me i os para su pe rar a onda
de vi o lên cia, não nos con fo mar mos com o que vem
ocor ren do, como tam bém não po de mos ace i tar que
me di das mais efi ca zes não se jam ado ta das pe las au -
to ri da des go ver na men ta is.

Sala das Ses sões, 27 de maio de 2003. – Se na dor
Arthur Vir gí lio – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Tião Vi -
a na – Ante ro Paes de Bar ros – Re gi nal do Du ar te –
Le o nel Pa van – Tas so Je re is sa ti – Edu ar do Aze re do
– Lú cia Vâ nia.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– A Pre si dên cia en ca mi nha rá o voto de so li da ri e da de.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pela Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ana Jú -
lia Ca re pa.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 389, DE 2003

So li ci ta Infor ma ções ao Exce len tís-
si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do da Sa ú-
de so bre ações em pre en di das no mu ni cí-
pio de Iti ru çú, no Esta do da Ba hia.

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

1. Se as obras de cor ren tes de con vê nio ce le bra-
do pelo Mi nis té rio da Sa ú de com o Mu ni cí pio de Iti ru-
çú, no Esta do da Ba hia, vi san do me lho ri as do mi ci li a-
res e sa ni tá ri as, além de im plan ta ção de sis te ma de
es go ta men to sa ni tá rio, to ta li zan do o va lor de
R$3.793.112 (três mi lhões, se te cen tos e no ven ta e
três mil, cen to e doze re a is) fo ram re a li za das con for-
me o pre vis to;

2. Se as obras de cor ren tes de con vê nio ce le bra-
do pelo Mi nis té rio da Sa ú de, por in ter mé dio da Fun -
da ção Na ci o nal de Sa ú de – Fu na sa, com o Mu ni cí pio
de Iti ru çú, no Esta do da Ba hia, com nú me ro de ori -
gem EP nº 2.059/99, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da
União, em 20 de ja ne i ro de 2000, no va lor de
R$150.000 (cen to e cin qüen ta mil re a is), vi san do
cons tru ção do sis te ma sim pli fi ca do de abas te ci men to
de água num po vo a do da zona ru ral do re fe ri do mu ni-
cí pio, fo ram re a li za das con for me o pre vis to.

Sala das Ses sões, 27 de maio de 2003. – Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 390, DE 2003

So li ci ta in for ma ções ao Exce len tís si mo
Se nhor Mi nis tro dos Espor tes so bre ações
em pre en di das no Mu ni cí pio de Iti ru çú, no
Esta do da Ba hia.

Exce len tís si mo Se nhor
Pre si den te do Se na do Fe de ral,
Re que i ro, na for ma do art. 50, § 2º da Cons ti tu i-

ção Fe de ral e dos ar ti gos 215, I, a, 216, I e 217 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, que seja en ca mi-
nha do ao Se nhor Mi nis tro dos Espor tes pe di do de in -
for ma ções, no sen ti do de ob ter o se guin te es cla re ci-
men to:

1. Se as obras de cor ren tes de con vê nio ce le bra-
do pelo Mi nis té rio dos Espor tes com o Mu ni cí pio de
Iti ru çú, no Esta do da Ba hia, com nú me ro de ori gem
CR-NR-0125080-02, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da
União, em 10 de fe ve re i ro de 2002, no va lor de
R$315.000,00 (tre zen tos e quin ze mil re a is), fo ram re -
a li za das con for me o pre vis to.

Sala das Ses sões, 27 de maio de 2003. – Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
 Nº 391, DE 2003

So li ci ta Infor ma ções ao Exce len tís-
si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do da Inte-
gra ção Na ci o nal so bre ações em pre en di-
das no Mu ni cí pio de Iti ru çú, no Esta do da 
Ba hia.

Exce len tís si mo Se nhor
Pre si den te do Se na do Fe de ral,
Re que i ro, na for ma do art. 50, § 2º da Cons ti tu i-

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

1. Se as obras de cor ren tes de con vê nio ce le bra-
do pelo Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal com o Mu -
ni cí pio de Iti ru çú, no Esta do da Ba hia, com nú me ro de 
ori gem 786/2000-MI, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da
União, em 8 de ja ne i ro de 2000, no va lor de
R$280.000,00 (du zen tos e oi ten ta mil re a is), vi san do
a cons tru ção de sis te ma de ma cro dre na gem, fo ram
re a li za das con for me o pre vis to;

2. Se as obras de cor ren tes de con vê nio ce le bra-
do pelo Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal com o Mu -
ni cí pio de Iti ru çú, no Esta do da Ba hia, com nú me ro de 
ori gem 505/2001-MI, no va lor de R$438.921 (qua tro-
cen tos e trin ta e oito mil, no ve cen tos e vin te e um re a-
is), pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União, em 22 de ja -
ne i ro de 2002, vi san do a cons tru ção de ga le ria co ber-
ta para co le ta e es co a men to de águas plu vi a is, num
to tal de 653 me tros de ga le ri as, fo ram re a li za das con -
for me o pre vis to.

Sala das Ses sões, 27 de maio de 2003. – Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 392, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons ti-
tu i ção da Re pú bli ca, e dos art. 215, I, a, e 216, am bos
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, se jam
pres ta das, pelo Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da, in for ma ções so bre o Fun do de
Com pen sa ção das Va ri a ções Sa la ri a is – FCVS, con -
for me as ques tões a se guir:

- Qual o to tal de re cur sos des pen di dos pelo Te-
sou ro Na ci o nal para o Fun do de Com pen sa ção das
Va ri a ções Sa la ri a is – FCVS, a fim de dar co ber tu ra ao 
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sal do de ve dor de imó ve is fi nan ci a dos pelo Sis te ma
Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção, ano a ano, des de 1995?

- Qu a is são os cri té ri os para o en qua dra men to
dos fi nan ci a men tos do SFH para a uti li za ção do
FCVS e qua is são os me ca nis mos uti li za dos para a
afe ri ção dos va lo res dos re sí du os de sal do de ve dor
apre sen ta dos pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras que ope -
ram o Sis te ma Fi nan ce i ros de Ha bi ta ção?

Sala das Ses sões, 27 de maio de 2003. – Se na do-
ra Ana Jú lia Ca re pa, Vice-Lí der do Blo co do Go ver no.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 393, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 50, § 2º da Cons ti-
tu i ção da Re pú bli ca, e dos art. 215, I, a, e art. 216,
am bos do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, se -
jam pres ta dos, pelo Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro
do Pla ne ja men to, in for ma ções so bre a ques tão ter ri-
to ri al que en vol ve o Mu ni cí pio de San ta na do Ara gua-
ia, Esta do do Pará, que faz fron te i ra com o Esta do do
Mato Gros so..

Qu a is são os fun da men tos téc ni cos que de ter-
mi na ram que a área que com pre e en de o Mu ni cí pio de 
San ta na do Ara gua ia per ten ça ao Esta do do Pará?

É do co nhe ci men to des te Mi nis té rio a exis tên cia
de con fli to de fron te i ra en tre os Esta dos do Pará e o
Esta do do Mato Gros so, en vol ven do o mu ni cí pio pa -
ra en se de San ta na do Ara gua ia?

Em caso po si ti vo, qua is são as ale ga ções do
Go ver no do Esta do do Mato Gros so em re la ção à pre -
ten sa pro pri e da de da área que com pre en de o mu ni cí-
pio de San ta na do Ara gua ia?

Qu a is pro vi dên ci as es tão sen do to ma das por
este Mi nis té rio em re la ção a este con fli to de fron te i ra?

Sala das ses sões,  27 de maio de 2003. –  Se na-
do ra Ana Jú lia Ca re pa, Vice-Lí der do Blo co do Go -
ver no.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– Os re que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa
para de ci são, nos ter mos re gi men ta is.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ante ro Paes de Bar -
ros, pela or dem.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, so li ci to a pa la vra, pela
or dem, para cum prir um ri tu al que já ha via de ba ti do

pu bli ca men te na Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-
le des ta Casa.

Como é do co nhe ci men to da Casa, há pou co
mais de dois me ses, a Se na do ra Ide li Sal vat ti con se-
guiu as si na tu ras pro pon do a CPI do Ba nes ta do. O as -
sun to veio a pú bli co e ga nhou uma di men são que de i-
xa mal esta Casa, se essa CPI não se ins ta lar.De po is
de con se guir as si na tu ras mais do que su fi ci en tes, por 
ra zões que não me ca bem ex pli car, a pro pos ta de CPI 
aca bou não sen do apre sen ta da.

Sen do as sim, na úl ti ma re u nião da Co mis são de 
Fis ca li za ção e Con tro le, so li ci tei da Se na do ra Ide li
Sal vat ti a au to ri za ção a fim de que pu dés se mos, eu
ou o Se na dor Osmar Dias, bus car as as si na tu ras ne -
ces sá ri as para que a CPI fos se apre sen ta da. E por
que a apre sen to? Por que há a no tí cia de que fo ram
des vi a dos US$30 bi lhões. Há uma fi gu ra as sim: o fi -
lho do Sad dam Hus se in des vi ou 3 car re tas de dó la-
res. Fo ram des vi a das 90 car re tas de dó la res do Bra -
sil. Há no tí ci as, di tas pelo de le ga do da Po lí cia Fe de-
ral, de que há 30 bi lhões de mo ti vos para ins ta lar a
CPI. Há no tí ci as as sim. Há po lí ti cos en vol vi dos? Há
po lí ti cos en vol vi dos. Por tan to, esta Casa não po de ria
ja ma is de i xar de apre ci ar isso, ja ma is se fur tar a apre -
ci ar a ques tão da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to.

Assim, Sr. Pre si den te, in for mo à Casa que, sen -
do o pri me i ro sig na tá rio, con se gui mos 35 as si na tu-
ras, con ta da a mi nha, para um re que ri men to, que
que ro apre sen tar a esta Pre si dên cia:

Nos ter mos do art. 58, § 3º, da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 145 e
se guin tes do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, re que re mos seja cri a da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to (CPI), com pos ta
de 11 (onze) mem bros ti tu la res e de 6 (seis) 
su plen tes, obe de ci do o prin cí pio da pro por-
ci o na li da de par ti dá ria, des ti na da a, no pra zo
de 120 (cen to e vin te) dias, com li mi te de
des pe sa fi xa do em R$50.000,00 (cin qüen ta
mil re a is), apu rar e in ves ti gar as re mes sas
de re cur sos fi nan ce i ros para o ex te ri or, a
par tir de Foz do Igua çu/PR, en tre os anos
de 1996 e 1999, que apre sen tam in dí ci os de 
la va gem de di nhe i ro e de cri mes con tra o
sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal e con tra a or-
dem tri bu tá ria.

Ao fa zer isso, de i xo ab so lu ta men te cla ro que o
PSDB não teme e, mais do que não teme, de se ja a apu -
ra ção dis so que está sen do de nun ci a do pela im pren sa.
Qu e ro tam bém di zer que, eti ca men te, ca bia ao PSDB,
ca bia a nós, já que se ma nal men te é fe i ta na Co mis são
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de Fis ca li za ção e Con tro le uma men ção à “con ta tu ca-
no”. O Se na dor Arthur Vir gí lio, hoje, na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, afir mou que, se a “con ta tu ca no”
for fe i ta por um tu ca no, S. Exª terá que ser pre so duas
ve zes: uma por que é cor rup to, ou tra por que é bur ro. O
tu ca no mal do so iria fa zer a con ta PT. Fo ram as pa la vras
do Lí der Se na dor Arthur Vir gí lio.

Ao apre sen tar o pe di do de CPI, es tou en ca mi-
nhan do o re que ri men to à Mesa e, tam bém, so li ci tan-
do que o Se na do da Re pú bli ca nos ofe re ça o mes mo
apo io. Da mes ma for ma que ti ve mos que cor rer com
esta CPI, cre io que se ria im por tan te que o PT nos aju -
das se a co lher as as si na tu ras para a CPI de San to
André.

O Sr. Mag no Mal ta (Blo co/PL – ES) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Por mim, con ce de rei o apar te.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– Não há pos si bi li da de de apar te.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Sen do as sim, Sr. Pre si den te, en ca mi nho à
Mesa o re que ri men to com as 35 as si na tu ras.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or) –
A Mesa re ce be o re que ri men to de V. Exª para exa me.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– O tem po des ti na do à ses são está es go ta do.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – O Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros co le tou 35 as si na tu ras, in clu í-
da a mi nha. Gos ta ria de in for mar-lhe que, com re la-
ção ao as sun to, es tão a Cor re ge do ria-Ge ral da
União, por meio do Mi nis tro Val dir Pi res, a Po lí cia Fe -
de ral e o Mi nis té rio Pú bli co, so bre tu do o Pro cu ra dor
Luiz Fran cis co, exa mi nan do esse as sun to com gran -
de aten ção e res pon sa bi li da de, e es tão avan ça dos na 
apu ra ção dos fa tos.

Ava lio ser im por tan te, uma vez que um nú me ro
sig ni fi ca ti vo de Se na do res apo i ou a for ma ção da CPI, 
que ti nha e tem tam bém a ini ci a ti va da Se na do ra Ide li
Sal vat ti, que isso pos sa ser re a li za do com tran qüi li da-
de e res pon sa bi li da de pelo Se na do Fe de ral, de ma-
ne i ra a fa zer com que os tra ba lhos des ta Casa, so bre-
tu do no que diz res pe i to à tra mi ta ção das re for mas,
se jam fe i tos da me lhor for ma pos sí vel.

Mu i to obri ga do.
O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Peço

a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– Con ce do a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Mag no
Mal ta.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, tam -
bém se rei bre ve. Hoje ten tei en ca mi nhar o re que ri-
men to que fa la va so bre a vi o lên cia que aca bou ce i-
fan do a vida de um dos mú si cos mais im por tan tes do
País, mas não con se gui.

Essa CPI é mais que bem-vin da. O PT não pode 
con tra ri ar a sua his tó ria. Não é por que faço par te da
base do Go ver no que vou con cor dar com essa po si-
ção. To dos sa bem da his tó ria do Ba nes ta do, e o Mi -
nis té rio Pú bli co Fe de ral já tem mu ni ção su fi ci en te
para man dar mu i ta gen te para a ca de ia, pes so as que
vi li pen di a ram o País, po lí ti cos, em pre sá ri os, al guns
do meu Esta do, re me ten do, ile gal men te, trin ta bi lhões
para o ex te ri or.

A so ci e da de bra si le i ra que as sis te à TV Se na do
e ouve a Rá dio Se na do nos rin cões mais dis tan tes do
País e que está ou vin do fa lar des sa cru za da para
com ba ter a fome e a mi sé ria no País, ar ran can do-se
re cur sos de to dos os lo ca is, não con se gue en ten der
como uma di nhe i ra ma des sa é ti ra da de for ma ir res-
pon sá vel e ti ra mos de nós a pos si bi li da de e o de ver,
pe ran te a so ci e da de, de in ves ti gar tudo isso.

É bem-vin da a CPI. É pre ci so que as si ne mos o
re que ri men to e que ins ta le mos a Co mis são. Só não
con cor do com uma co i sa, Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros: V. Exª fi xou a des pe sa em R$ 50 mil. É pou co,
por que é pre ci so que essa CPI vi a je aos Esta dos fa -
zen do oi ti vas jun to com o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral,
os Mi nis té ri os Pú bli cos Esta du a is, Po lí ti ca Fe de ral e
Re ce i ta, al ge man do pu bli ca men te e man dan do para
a ca de ia os la drões do di nhe i ro pú bli co.

É bem-vin da a CPI e é pre ci so que to dos nós a
apo i e mos.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Ju ni or)
Os Srs. Se na do res Arthur Vir gí lio, Val mir Ama ral, Flá -
vio Arns, Ro meu Tuma e Pa u lo Paim 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. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os bra si le i ros es -
tão co me çan do a se sen tir meio de sa len ta dos. Isto é
ruim. Tam bém, um pou co apá ti cos. Isto é pés si mo. No 
mí ni mo, pode-se con clu ir: é a de ses pe ran ça que pas -
sa a to mar con ta do âni mo de nos sa gen te. Isso é tris -
te. Mu i to tris te e, in fe liz men te, atin ge em che io dos
mais sim ples aos mais aca len ta dos so nhos das pes -
so as de to das as ca te go ri as so ci a is.

A cons ta ta ção não é mi nha. É da son da gem tri -
mes tral de ex pec ta ti vas do con su mi dor, di vul ga do na
se ma na pas sa da pela Fun da ção Ge tú lio Var gas.
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Leio no O Esta do de S. Pa u lo ma té ria so bre
essa son da gem, in for man do que “a eu fo ria da pos se
de Lula foi der ru ba da pela fal ta de cres ci men to da
eco no mia.” A eco no mia não cres ce, mas o Go ver no,
nem por isso, re duz a taxa bá si ca de ju ros.

Pros si go na aná li se da son da gem da Fun da ção
Ge tú lio Var gas, com dois exem plos que o jor nal pa u-
lis ta edi ta, ba se a do nes ses da dos. Os da dos, como
no tei, so bre os so nhos dos bra si le i ros.

O pri me i ro é o so nho de uma dona de casa pa u-
lis ta, psi có lo ga, ca sa da com um mé di co, que está do -
bran do os plan tões na ten ta ti va de ga ran tir o ní vel de
vida da fa mí lia.

E sa bem os se nho res qual é o so nho da psi có lo-
ga? Ela so nha com a com pra de um car ri nho du plo
para be bês, por ser mãe de gê me os. A com pra não
será pos sí vel tão cedo, diz ela, por que não tem so bra-
do di nhe i ro, uma vez que os pre ços dos itens bá si cos
de ali men ta ção não pa ram de su bir.

O ou tro so nho, como ana li sa o co or de na dor da
son da gem da FGV, o eco no mis ta Sa lo mão Qu a dros,
é o so nho de gran de par ce la da po pu la ção bra si le i ra:
a casa pró pria. Este, diz o eco no mis ta, é um so nho
que vai sen do adi a do pe los bra si le i ros, sabe Deus até 
quan do...

A son da gem da Fun da ção Ge tú lio Var gas re ve la
– e aí o dado tris te – um novo bra si le i ro, o ci da dão co -
mum que “per deu a con fi an ça” num ama nhã me lhor.
A pes qui sa foi re a li za da em 12 ca pi ta is do País, in clu-
in do as re giões me tro po li ta nas do Rio de Ja ne i ro, São 
Pa u lo, Belo Ho ri zon te e Sal va dor.

Pior do que isso, se gun do o Cor re io Bra zi li en-
se, será a di vul ga ção, nes ta pró xi ma quin ta-fe i ra, do
re sul ta do do Pro du to Inter no Bru to-PIB do Bra sil, re -
la ti vo aos três pri me i ros me ses do Go ver no Lula. Os
da dos, in for ma o jor nal, vão apon tar “um país mais
per to da re ces são”.

As no tí ci as, como es ta mos ven do, não são nada 
ani ma do ras nes te Go ver no Lula. 

Pelo bom sen so, se ria de se es pe rar a ado ção
de me di das go ver na men ta is para re ver ter esse per -
ver so qua dro.

Não é o que acon te ce. Bas ta vol tar o olhar para
as no tí ci as.

Elas in for mam que os Mi nis té ri os do Go ver no
do PT es tão pa ra li sa dos. Nada se faz, nada anda,
nada de pro je tos. Nada, pois, que pos sa tra zer de vol -
ta o âni mo do bra si le i ro, al gu ma rés tia de luz para os
so nhos do ci da dão co mum.

De fato, nada se faz, em bo ra mu i to deva ser fe i-
to. A ma i o ria dos Mi nis té ri os não está usan do os re -
cur sos pre vis tos no Orça men to, já dis po ní ve is para
este ano. Dos R$47,9 bi lhões li be ra dos, ape nas
25,1% fo ram efe ti va men te gas tos até o dia 20 des te
mês de maio.

Só para uma idéia, o Mi nis té rio dos Trans por tes,
res pon sá vel por obras de in fra-es tru tu ra, in clu in do as
ro do vi as – que nun ca es ti ve ram tão ru ins –, só esse
Mi nis té rio, Srªs e Srs. Se na do res, po de ria ter em
mãos um pou co mais de 20% de suas ver bas (que to -
ta li zam 1 bi lhão e 390 mi lhões de re a is), mas só gas -
tou algo per to de 5% des se to tal.

Srªs e Srs. Se na do res, en quan to isso, en quan to
essa apa rên cia de pas ma ce i ra vai ca rac te ri zan do o
Go ver no do PT, no que toca à re a li za ção de obras, os
mar que te i ros ofi ci a is se pre pa ram para no vas e ca ras
cam pa nhas de pro pa gan da.

A onda mar que te i ra em pre pa ro vai con tar com
o for mi dá vel dis pên dio de nada me nos de R$268 mi -
lhões para “ven der o Go ver no”, como pu bli ca O Esta -
do de S. Pa u lo em sua edi ção de do min go.

A re por ta gem do jor nal pa u lis ta traz de cla ra-
ções do se cre tá rio-ad jun to da Se cre ta ria de Co mu ni-
ca ção do Pa lá cio do Pla nal to, Mar cos Flo ra. Ele ex pli-
ca que a pro pa gan da do Go ver no Lula vai en fo car
três te mas: a po lí ti ca so ci al go ver nis ta, a “ven da” da
ima gem do Bra sil no ex te ri or e a pro pa gan da das re -
for mas en vi a das ao Con gres so Na ci o nal.

O or ça men to de 268 mi lhões de re a is não in clui
as co tas das es ta ta is, que vão des pe jar ain da mais di -
nhe i ro para “ven der o go ver no”. Pode ser que isso
seja al can ça do. Não sei, po rém, até que pon to a pro -
pa gan da le va rá o bra si le i ro de vol ta aos seus so nhos,
como o da casa pró pria ou o so nho do sim ples car ri-
nho du plo para be bês, da psi có lo ga do ba ir ro de Per -
di zes em São Pa u lo.

Com tan to di nhe i ro so bran do, vai ser uma inun -
da ção de pro pa gan da, como se isso pu des se subs ti-
tu ir as re a li za ções, as obras tão aguar da das, tão aca -
len ta das pelo povo. Da mes ma for ma que os seus so -
nhos, ago ra qua se ina tin gí ve is

Os so nhos só se tor nam re a is se o País vol tar a
cres cer, e isso de pen de de ações do Go ver no.

E já que es ta mos fa lan do em ações de mar que-
te i ros, in for mo ao Ple ná rio que es tou en ca mi nhan do
à Mesa re que ri men to de in for ma ções ao Pa lá cio do
Pla nal to com al gu mas in da ga ções acer ca da re cen te
idéia de vin cu lar a este país, que se cha ma Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil, uma nova le gen da e um sím bo lo
que não é o bra são das ar mas da Re pú bli ca.

Para for ma li zar o re que ri men to, ba se ei-me no
ar ti go 49, item X, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que atri bui
ao Con gres so Na ci o nal a fun ção fis ca li za do ra e de
con tro le dos atos do Po der Exe cu ti vo, in clu si ve os da
ad mi nis tra ção in di re ta.

Para o ade qua do cum pri men to des sa prer ro ga ti-
va, o Se na do Fe de ral ne ces si ta in te i rar-se ofi ci al men te
acer ca não ape nas das ações e dos pro gra mas de Go -
ver no, mas tam bém de cer tas prá ti cas, como é o caso
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da in tro du ção, obri ga tó ria em toda pro pa gan da go ver-
na men tal, de um lo go ti po e de uma fra se.

Com o tí tu lo de Nova Mar ca do Go ver no, este
será um lo go ti po ofi ci al, cri a do com o pro pó si to de
“rom per uma tra di ção”. E, além do lo go ti po pro pri a-
men te dito, uma fra se, que diz Bra sil, um país de to -
dos – Go ver no Fe de ral.

Não que ro aqui fa zer qual quer apre ci a ção so bre
a qua li da de ar tís ti ca des sa nova mar ca do go ver no.
Nem da es tru tu ra fra sal da le gen da. Ape nas re gis tro
que, ao ver o de se nho e ler a fra se, la men ta vel men te
a me mó ria do bra si le i ro é re me ti da a um pas sa do
som brio, ao tem po em que o País es te ve mer gu lha do
numa di ta du ra, épo ca em que se tor na ram obri ga tó ri-
as, im pos tas pelo re gi me dis cri ci o ná rio de 1964, duas 
fra ses de gos to du vi do so: Bra sil, ame-o ou de i xe-o e
Este é um País que vai p´rá fren te. Isto para não se fa -
lar no ru i do so rit mo de pro pa gan da que per du rou du -
ran te a di ta du ra de Ge tú lio Var gas, a par tir de 1930,
quan do eram co muns fra ses de efe i to, in clu in do hi nos
de lou vor ao di ta dor, que che ga vam, nas es co las, a
ter pri o ri da de di an te do Hino Na ci o nal Bra si le i ro.

Nem de lon ge vai aqui qual quer in si nu a ção,
nem há si mi li tu de en tre go ver nos di ta to ri a is e o Go-
ver no de mo crá ti co do Pre si den te Lula, ele i to em ele i-
ções li vres, num es pe tá cu lo cí vi co de que ain da te-
mos a mais ní ti da vi são.

E por que o Go ver no Lula é um go ver no de mo-
crá ti co é que es tra nha mos es sas in ven ções, que não
de vem ser dele. São in ven ci o ni ces que não com bi-
nam mu i to bem com as ca rac te rís ti cas de mo crá ti cas,
que que re mos as sim, do Pre si den te Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

Sr. Pre si den te, de so nhos, de apa tia (que não
seja de in do lên cia), de pro pa gan da e de le gen das,
fra ses e lo go ti pos, pas so ao ter re no do ins ti tu ci o nal. E
tam bém me sur pre en do pelo que leio na Fo lha de
S.Pa u lo, edi ção de do min go úl ti mo. Na co lu na Pa i nel,
pá gi na A-4, uma pe que na nota de sete li nhas.

 “Lula vai bre car as au diên ci as
 pú bli cas de mi nis tros no Con gres so.
Ava lia que a opo si ção tem 
 usa do os de po i men tos para ata car
 sua equi pe e des gas tar o go ver no,
 como ocor reu com Mi guel Ros se to
 (De sen vol vi men to Agrá rio)”

Ape sar de cur ta, eis aí uma nota ater ra do ra,
para não di zer si nis tra, que in fun de re ce io. Re ce io
que ain da pre ci sa ser es cla re ci do, mas não quan to à
ve ra ci da de, pela fé de que é me re ce do ra a Fo lha de
S. Pa u lo.

Espan ta-nos a des ce ri mô nia com que, a jul gar
pela nota do jor nal pa u lis ta, é tra ta do um as sun to ins cri-
to com to das as le tras no tex to da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Não é o Pre si den te Lula, nem o Go ver no do PT
que de vem de ci dir se um Mi nis tro vai ou não com pa-
re cer a uma re u nião de au diên cia pú bli ca de co mis-
são do Se na do Fe de ral ou da Câ ma ra dos De pu ta-
dos. Quem diz que o com pa re ci men to é com pul só rio
é a Car ta Mag na da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil,
em seu ar ti go 50.

O as sun to é tão sé rio que até tem mão du pla, ao 
as se gu rar, no § 1º do mes mo art. 50, que os Mi nis tros
po dem com pa re cer, por sua li vre ini ci a ti va, isto é, sem 
con vo ca ção, ao Se na do ou à Câ ma ra ou a qual quer
de suas co mis sões, me di an te en ten di men to com a
Mesa res pec ti va, para ex por as sun to de re le vân cia de 
seu Mi nis té rio.

A de so be diên cia, em caso de con vo ca ção, vale
lem brar, im pli ca cri me de res pon sa bi li da de. É o que
está es cri to na Cons ti tu i ção.

A pro pó si to, Sr. Pre si den te, ain da há al guns Mi -
nis tros que não cum pri ram o man da men to cons ti tu ci-
o nal e, até hoje, não en vi a ram res pos tas a re que ri-
men tos que en ca mi nhei à Mesa. Já trou xe este as-
sun to à con si de ra ção de V. Exª.

Ain da a pro pó si to, Sr. Pre si den te, re que ri, logo
no iní cio da atu al ses são le gis la ti va, a con vo ca ção de
dois Mi nis tros de Esta do.

Esses meus re que ri men tos per ma ne cem, se-
gun do o re gis tro ele trô ni co do Se na do, aguar dan do
in clu são na Ordem do Dia. Com a de vi da vê nia, in da-
go a V. Exª: até quan do, Sr. Pre si den te? Já nos apro xi-
ma mos do fi nal do pri me i ro se mes tre e, da qui a pou -
co, che ga re mos ao fim do ano...

Por úl ti mo, devo di zer que o Go ver no pode até
nada ou qua se nada re a li zar. O juiz será o ele i tor de
ama nhã.

Não pode, po rém, nem pen sar em des cum prir
os pre ce i tos da Lei Ma i or, que é a nos sa Cons ti tu i ção.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, com cer te za, nin -
guém dis cor da ria da afir ma ção de que a ju ven tu de é
o mais va li o so pa tri mô nio de que dis põe este País.
Em face dos gra ves pro ble mas que te mos a en fren tar,
res ta u ra-nos a con fi an ça sa ber que po de mos con tar
com a ener gia, o ta len to, a po si ti vi da de da ju ven tu de
bra si le i ra, para su pe rar qua is quer de sa fi os que ve-
nham a sur gir a nos sa fren te.

No en tan to, não te mos dado a de vi da aten ção a
esse pa tri mô nio tão va li o so.
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Des de a Cons ti tu i ção de 1988, o Bra sil avan çou
con si de ra vel men te no en fren ta men to das di fi cul da des
as so ci a das às cri an ças e aos ado les cen tes. O mes mo,
con tu do, não se ob ser va em re la ção à ju ven tu de, pois
se vi nha ob ser van do um ver da de i ro va zio nas po lí ti cas
pú bli cas para o seg men to das pes so as que com põem a 
fa i xa etá ria cor res pon den te à fase ju ve nil.

Essa de sa ten ção go ver na men tal fi ca va bem ca -
rac te ri za da na au sên cia de po lí ti cas vol ta das para fa ci-
li tar o aces so dos jo vens ao mer ca do de tra ba lho, mu i-
to em bo ra se sa i ba que a cada dois de sem pre ga dos
exis ten tes no País um pos sui me nos de 25 anos de
ida de. Com efe i to, a par ce la de jo vens que se en con tra
de sem pre ga da che ga a 17,8%, en quan to a taxa para o 
con jun to da po pu la ção não ul tra pas sa 9,3%.

Essa fal ta de apo io para que os jo vens se ini ci-
em no mun do do tra ba lho le vou in clu si ve à tris te re a li-
da de da emi gra ção de ta len tos para ou tros pa í ses.
Ape nas na dé ca da de 1990, cer ca de 1 mi lhão e 300
mil jo vens aban do na ram o Bra sil em bus ca de me lho-
res opor tu ni da des em ou tras ter ras.

Sr. Pre si den te, Srª e Srs. Se na do res, o Bra sil
não pode se dar ao luxo de des per di çar sua ma i or ri -
que za. Pre ci sa mos do vi gor e da cri a ti vi da de de nos -
sos jo vens, para su pe rar nos sas ma ze las e cons tru ir
o novo Bra sil com que to dos so nha mos. Por isso mes -
mo, me re cem todo o nos so apo io as ini ci a ti vas do Go -
ver no Fe de ral, no âm bi to do pro je to Pri me i ro Empre -
go, vol ta das para in cen ti var as em pre sas a con tra ta-
rem tra ba lha do res jo vens e para ofe re ce rem a esse
seg men to etá rio al ter na ti vas de or ga ni za ção co le ti va
do tra ba lho.

Nes se sen ti do, o Mi nis té rio do Tra ba lho anun ci-
ou a aber tu ra de uma li nha de cré di to no va lor de 100
mi lhões de re a is, com re cur sos do Fun do de Ampa ro
ao Tra ba lha dor (FAT), para gru pos de uni ver si tá ri os
dis pos tos a mon tar seu pró prio ne gó cio. Esse fi nan ci-
a men to, ba ti za do de Jo vem Empre en de dor, es ta rá
aber to para jo vens en tre 18 e 24 anos. Cada gru po
po de rá to mar em pres ta do até 200 mil re a is, para
mon tar, por exem plo, um es cri tó rio ou um con sul tó rio
mé di co ou odon to ló gi co. Como a pre vi são é de que o
va lor mé dio das ope ra ções seja de 20 mil re a is, a
nova mo da li da de de cré di to po de rá be ne fi ci ar cer ca
de 5 mil pro je tos.

A taxa de ju ros para es ses fi nan ci a men tos será
mó di ca, pos si vel men te de 2,6% ao ano além da Taxa
de Ju ros de Lon go Pra zo (TJLP), e o pa ga men to po -
de rá ser fe i to em até sete anos, de po is de um pra zo
de ca rên cia de 18 me ses. O to ma dor não terá de ofe -
re cer ga ran ti as ao agen te fi nan ce i ro. Como se pode
ver, o pro gra ma foi de se nha do de for ma a ofe re cer
aos jo vens con di ções com pa tí ve is com sua re a li da de,
não lhes fa zen do exi gên ci as im pos sí ve is de cum prir,

nem lhes one ran do ex ces si va men te os ren di men tos,
que são sem pre par cos no iní cio da vida pro fis si o nal.

O Mi nis té rio do Tra ba lho tem, por tan to, dois ob -
je ti vos com os fi nan ci a men tos do Jo vem Empre en de-
dor. Além de fa ci li tar a en tra da do jo vem no mer ca do,
pro cu ra tam bém dar a ele uma al ter na ti va de or ga ni-
za ção co le ti va do tra ba lho. É que, em bo ra o tra ba lho
for mal, com car te i ra as si na da, seja im por tan te, o Mi -
nis té rio de se ja, tam bém, in cen ti var al ter na ti vas como
o co o pe ra ti vis mo. Vale res sal tar, ain da, que, ape sar
do prin ci pal alvo do Jo vem Empre en de dor ser os uni -
ver si tá ri os, quem não tem cur so su pe ri or tam bém po -
de rá se be ne fi ci ar des sa li nha de cré di to, bas tan do,
para isso, com por um gru po e apre sen tar o pro je to do
em pre en di men to.

Ou tra ini ci a ti va igual men te im por tan te é a de ci-
são de con ce der in cen ti vo fis cal pelo pe río do de seis
me ses às em pre sas que in clu í rem no seu qua dro de
pes so al tra ba lha do res de 16 a 24 anos. Para fa zer jus
ao be ne fí cio, as em pre sas de ve rão man ter o jo vem
con tra ta do por um ano e não ex tin guir va gas em seu
qua dro pelo mes mo pe río do. Além dis so, só te rão ele -
gi bi li da de ao in cen ti vo aque las em pre sas que não ti -
ve rem de mi ti do fun ci o ná ri os nos úl ti mos três me ses.
Com es sas exi gên ci as, o Go ver no as se gu ra-se de
que a vaga ofe re ci da ao tra ba lha dor jo vem não cor -
res pon de à de mis são de um tra ba lha dor an te ri or-
men te em pre ga do.

A meta des se pro gra ma é cri ar en tre 100 mil e
300 mil em pre gos ain da este ano, e o pla no é co me-
çá-lo como pro je to-pi lo to em dez ca pi ta is. Os em pre-
ga do res be ne fi ci a dos de ve rão exi gir fre qüên cia es co-
lar dos jo vens que fo rem con tra ta dos, na me di da em
que o alvo do pro gra ma são jo vens en tre 16 e 24
anos, que es te jam no Ensi no Fun da men tal ou no Mé -
dio e cuja ren da fa mi li ar seja de até meio sa lá rio mí ni-
mo. A pre fe rên cia será con ce di da a ex-in ter nos das
Fun da ções Esta du a is do Bem-Estar do Me nor,
ex-pre si diá ri os, ne gros, mu lhe res, ín di os e por ta do-
res de de fi ciên ci as fí si cas. As em pre sas que em pre-
ga rem pes so as com esse per fil te rão di re i to ao in cen-
ti vo ma i or.

Para o pro gra ma de in cen ti vo fis cal às em pre sas
que con tra ta rem jo vens, os re cur sos vi rão não ape-
nas do Fun do de Ampa ro ao Traba lha dor (FAT), como
tam bém do Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to
Eco nô mi co e So ci al (BNDES). Sua exe cu ção será fe i-
ta em par ce ria com Esta dos e Mu ni cí pi os, me di an te a
cri a ção de co mis sões es ta du a is de em pre go.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a fal ta de
opor tu ni da des para os jo vens tem con du zi do mu i tos
de les à emi gra ção ou, ain da pior, à de lin qüên cia. No
en tan to, iden ti fi car a ju ven tu de como pro ble ma cons -

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  28 13269    95ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



ti tui um equí vo co la men tá vel. A ju ven tu de de um país
re pre sen ta, isto sim, o que há de mais ele va da po si ti-
vi da de na so lu ção dos de sa fi os exis ten tes.

Pre ci sa mos in ves tir nos nos sos jo vens. Nes sa
me di da, que re mos de i xar con sig na do nos so in te gral
apo io às ini ci a ti vas do Go ver no Fe de ral vol ta das para
in cen ti var o pri me i ro em pre go e para ofe re cer uma li -
nha de cré di to a gru pos de uni ver si tá ri os dis pos tos a
mon tar seu pró prio ne gó cio.

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

Pro fes sor New ton Fre i re Maia
Vida e Obra de um Bra si le i ro Ilus tre

O SR. FLÁVIO ARNS (Blo co/PT – PR) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, uma Na ção se con so-
li da e ga ran te o seu fu tu ro res pe i tan do a sua his tó ria e 
des ta can do nela aque las pes so as que dig ni fi cam a
exis tên cia e con tri bu em para que a vida em so ci e da-
de ofe re ça a to dos opor tu ni da de de re a li za ção como
pes soa. Exis tem pes so as que pre en chem tal sen ti do
e que pela sua pró pria pre sen ça e ati vi da de se fa zem
ma ni fes tas. Ou tras, como é o caso do Pro fes sor e do
Pes qui sa dor, que tra ba lha po der-se-ia di zer em si lên-
cio, sem mu i ta ex po si ção, é pre ci so que se bus que o
re gis tro e que este seja ex pres si vo e di fun di do, não só 
como um de ver de jus ti ça, mas para que o seu exem -
plo não fi que tam bém no si len cio ou na in fluên cia do
pe que no gru po mais pró xi mo, mas pos sa con ta gi ar a
so ci e da de como um todo.

Ao re gis trar no Se na do o nome do Prof. Newton
Freire Maia, fa le ci do em Cu ri ti ba no úl ti mo dia 10 de
maio, é meu de se jo re gis trar uma vida que en gran de-
ceu a Uni ver si da de bra si le i ra e os seus va lo ro sos
cons tru to res, mas tam bém a so ci e da de como um
todo na bus ca de sem pre ma i or cres ci men to em hu -
ma ni da de e jus ti ça.

Como um ho mem de ciên cia e um dos ex po nen ci-
a is na sua área a Ge né ti ca, foi um es tu pen do po lí ti co.

Con se guiu ali ar com cla ri vi dên cia e co ra gem a
ação do ci en tis ta , pen sa dor e pes qui sa dor com o de -
se jo de ser vir a pes soa hu ma na. Tra ba lhou a ciên cia
como um ins tru men to de ser vi ço ao ser hu ma no e so -
nhou a so ci e da de como o lu gar da so li da ri e da de e da
jus ti ça. Co lo cou todo o peso do seu con ce i to como
profes sor e pes qui sa dor dos mais qua li fi ca dos des te
País e re co nhe ci do in ter na ci o nal men te, como aval do 
seu pen sa men to so ci al e po lí ti co em de fe sa da cons -
tru ção de uma so ci e da de mais hu ma na, es pa ço igua -
li tá rio de opor tu ni da des para to dos sem dis tin ção ou
dis cri mi na ções. Par ti ci pou das lu tas so ci a is do seu

povo e nos mo men tos mais agu dos de so fri men to e
de vi o lên ci as não se de i xou ca lar em de fe sa dos di re i-
tos hu ma nos fun da men ta is e da le gi ti mi da de da luta
por de mo cra cia real e ver da de i ra con subs tan ci a da na 
jus ti ça so ci al e na fra ter ni da de de um povo. Po si ci o-
nou-se con tra toda do mi na ção e ex plo ra ção com a
mes ma for ça e de ci são que se po si ci o nou pela bus ca
da ver da de ci en tí fi ca, pelo es for ço cri a ti vo do ho mem,
pelo de sa fio de ven cer as li mi ta ções. Fez a tra je tó ria
do não-crer ao crer de ver da de, do ag nós ti co ao cren -
te, e con se guiu des co brir a for ça do Cri a dor no âma -
go pró prio da ciên cia, des co ber ta que lhe trou xe a
Paz in te ri or da cer te za do va lor da exis tên cia hu ma-
na, da atra ção ir re sis tí vel que lhe é pos ta para a fe li ci-
da de, para a vida e eter ni da de do amor.

Nes te sen ti do, tra go este re gis tro nes ta casa
onde vejo mu i tos com pa nhe i ros que bus cam tam bém
com pa ti bi li zar a sua vida e a sua luta pro fis si o nal
exer ci da com com pe tên cia e dig ni da de, com a atu a-
ção po lí ti ca no sen ti do de ser vi ço ao bem co mum,
con tri bu in do para o cres ci men to da so ci e da de no
sen ti do da jus ti ça e da so li da ri e da de.

Newton Freire Mais nas ceu em 29 de ju nho de
1918 na ci da de de Boa Espe ran ça, em Mi nas Ge ra is.
O Pro fes sor New ton teve um sig ni fi ca do mu i to es pe ci-
al para a Ciên cia do País como um todo, prin ci pal-
men te no que con cer ne à Ge né ti ca, que é uma par te
da Bi o lo gia e que ele e al guns pou cos in tro du zi ram no 
País nas dé ca das de 1940 e 1950. Foi ain da um dos
cri a do res, no Bra sil, de uma área da Ge né ti ca: a Ge -
né ti ca Hu ma na.

Tra ba lhou des de 1946 como pro fes sor e pes qui-
sa dor na Uni ver si da de de São Pa u lo. Em 1951 foi
con vi da do a de sen vol ver seus tra ba lhos na Uni ver si-
da de Fe de ral do Pa ra ná. Cri ou na Uni ver si da de Fe de-
ral do Pa ra ná o La bo ra tó rio de Ge né ti ca trans for ma do
de po is no De par ta men to de Ge né ti ca. Nes te de par ta-
men to tra ba lhou por mais de 24 anos, até o seu fa le ci-
men to. Fo ram 52 anos de de di ca ção à Uni ver si da de
Fe de ral do Pa ra ná. Foi um dos pri me i ros no País a es -
tru tu rar um Ser vi ço de Acon se lha men to Ge né ti co que 
já aten deu mi lha res de pes so as , do país e até do es -
tran ge i ro. Um dos mais im por tan tes tra ba lhos de pes -
qui sa foi o da Dis pla sia Ecto dér mi ca, sen do in clu si ve
o ide a li za dor de uma for ma de clas si fi ca ção hoje uti li-
za da em todo o mun do.

Este mi ne i ro e pa ra na en se, de je i to sim ples e
afá vel, pro du ziu a ex pres si va e fan tás ti ca obra li te rá-
ria de 474 obras li te rá ri as en tre ar ti gos, li vros, tex tos
de li vros, tra ba lhos em con gres sos, in clu si ve pu bli ca-
ções in ter na ci o na is.
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Foi só cio fun da dor e pre si den te da So ci e da de
Bra si le i ra de Ge né ti ca.

Foi só cio fun da dor e pre si den te da So ci e da de
Bra si le i ra para o Pro gres so da Ciên cia.

Foi re pre sen tan te do Bra sil na Orga ni za ção
Mun di al da Sa ú de.

Pro fe riu cur sos e pa les tras nos EEUU, Fran ça,
Su í ça, Po lô nia, Uru guai, Argen ti na, Chi le, Espa nha,
Por tu gal.

Re a li zou vi si tas, con ta tos ci en tí fi cos e tra ba lhos
em di ver sas re giões do País e em 27 pa i ses.

A sua ga le ria de prê mi os e co men das é fan tás ti-
ca, des ta can do-se a Co men da da Ordem Na ci o nal do 
Mé ri to Ci en tí fi co con fe ri da pelo Mi nis té rio da Ciên cia
e tec no lo gia e, como ele pró prio gos ta va de des ta car,
o Prê mio He le no Fra go so pe los Di re i tos Hu ma nos.

Este re su mo da obra des te bra si le i ro, nes te mo -
men to da vida na ci o nal, deve ser vir para jus ti fi car a
nos sa cren ça nes te País e no po ten ci al de seu povo.
Como ele, quan tos por este Bra sil afo ra, em si lên cio
vi vem e tra ba lham dan do o me lhor de si para a cons -
tru ção des ta gran de e ge ne ro sa Na ção.

Como se ria bom se o exem plo des ta vida pu-
des se che gar aos nos sos jo vens como exem plo e
como es ti mu lo. Pu des se che gar a to das as es co las e
uni ver si da des des te País para con fir mar à sua im por-
tân cia e ir re du tí vel e in subs ti tu í vel pre sen ça na cons -
tru ção de uma Na ção que se que i ra ver da de i ra men te
gran de por que pro fun da men te hu ma na e sen sí vel ,
pro fun da men te res pon sá vel e com pe ten te.

Pro fes sor New ton Fre i re Maia, pro fes sor, pes-
qui sa dor, ci en tis ta, ho mem pú bli co, es cri tor, an tes de
tudo ser hu ma no de es col, ho mem do povo e sen sí vel
ao cla mor dos mais es que ci dos e in jus ti ça dos, ho-
mem cuja sen si bi li da de hu ma na e sen si bi li da de pelo
ser hu ma no o le vou à des co ber ta de Deus me re ce o
re gis tro e o res pe i to de toda a Na ção. Aos seus alu-
nos, co le gas de Uni ver si da de e a toda a ge ra ção de
jo vens es tu dan tes e tra ba lha do res ele de i xa o tes te-
mu nho de vida.

Aos seus fa mi li a res que re mos trans mi tir a gra ti-
dão da Na ção Bra si le i ra com os agra de ci men tos por
te rem dado ao Bra sil este fi lho.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, dia oito úl ti mo, em co -
mu ni ca ção a este Ple ná rio, re fe ri-me ra pi da men te a
mo di fi ca ções que o Go ver no do Esta do de São Pa u lo
vem re a li zan do no sis te ma pri si o nal para re ti rar de
suas uni da des as ve tus tas ca rac te rís ti cas de me ros
de pó si tos de pre sos.

Pro me ti en tão que tra ria da dos pre ci sos so bre o
que acon te ce em meu Esta do, onde a po pu la ção car -
ce rá ria do brou en tre 1995 e 2002. É o que faço ago ra,
na es pe ran ça de po der con tri bu ir com in for ma ções e
pa râ me tros ao es for ço na ci o nal em prol da me lho ria

do atu al mo de lo car ce rá rio e, por con se qüên cia, da
se gu ran ça pú bli ca.

Em São Pa u lo, a ação go ver na men tal está de i-
xan do cada vez mais dis tan te a caó ti ca si tu a ção por
mim de nun ci a da se gui da men te des ta tri bu na. O mo -
de lo apro xi ma-se da que le pre co ni za do pela Con fe-
rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil – CNBB, quan do
su bor di nou sua Cam pa nha da Fra ter ni da de de 1997
ao tema “A Fra ter ni da de e os Encar ce ra dos”.

Numa per fe i ta des cri ção do trá gi co pa no ra ma
pri si o nal, em que São Pa u lo se in clu ía com des ta que,
o do cu men to da CNBB apre sen tou o mais fiel re tra to
do des res pe i to de di ca do à Lei de Exe cu ção Pe nal, ver -
da de i ro aten ta do aos mais co me zi nhos di re i tos hu ma-
nos, res pon sá vel pela trans for ma ção das ca de i as em
fá bri cas de ce le ra dos e pro pa ga do res de mo lés ti as in -
fec to-con ta gi o sas, como a AIDS e a tu ber cu lo se.

Um ano an tes, ha via eu tra zi do a esta Casa es -
ta tís ti cas que des nu da vam a alar man te si tu a ção dos
xa dre zes dos dis tri tos po li ci a is. Ne les, a pri são tran si-
tó ria tor na va-se de fi ni ti va e a su per po pu la ção car ce-
rá ria che ga va ao pon to de mu i tos pre sos se rem “obri -
ga dos a se amar rar às gra des para dor mir à no i te”.
Eram os cha ma dos pre sos ‘mor ce gos”, como vi e ram
a fi gu rar no do cu men to da CNBB.

As pre o cu pan tes con se qüên ci as não se res trin-
gi am aos cár ce res. De le ga dos, in ves ti ga do res e es cri-
vães pre ci sa vam tra ba lhar de cos tas para as ruas.
Con cen tra vam a aten ção no que se pas sa va na car ce-
ra gem da de le ga cia, pois eram di re ta men te res pon sá-
ve is pe los bar ris de pól vo ra em que se ha vi am trans for-
ma do os xa dre zes. Esta vam to lhi dos em sua mis são
pre cí pua, isto é, fa zer Po lí cia Ju di ciá ria para elu ci dar
os cri mes acon te ci dos fora da re par ti ção po li ci al.

As co i sas fo ram mu dan do e, na ma i o ria dos dis -
tri tos, en tra ram nos ei xos por que o po der pú bli co pas -
sou a dar aos pre sos o des ti no con ve ni en te, ou seja, o 
sis te ma pe ni ten ciá rio. Ao mes mo tem po, esse sis te-
ma so freu re mo de la ções im por tan tes, cuja ex po si ção
cons ti tui o mo ti vo des te pro nun ci a men to.

Te nho acom pa nha do o ex ce len tís si mo Go ver-
na dor Ge ral do Alckmin em vi a gens ao Inte ri or pa u lis-
ta, onde S. Exa. ina u gu rou cen tros de res so ci a li za ção
de ape na dos com ca rac te rís ti cas ino va do ras e que
vêm pro du zin do bons re sul ta dos. Em abril úl ti mo, en -
tre ou tras ci da des, es ti ve mos em Bi ri gui, onde a Ju í za
Ja ci ra Ja cin to da Sil va, da 2.a Vara da que la co mar ca,
pro nun ci ou-se em ter mos ob je ti vos so bre o que o po -
der pú bli co e en ti da des da so ci e da de ci vil es tão re a li-
zan do em pro fí cua par ce ria.

Lem brou a ma gis tra da que os cen tros de res so-
ci a li za ção não se des ti nam “às men tes mons tru o sas,
ob ce ca das pela in fra ção à or dem, mas às pes so as
que in frin gi ram a lei pe las mais di ver sas cir cuns tân ci-
as, como a de pen dên cia quí mi ca, a fome, o aban do no
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fa mi li ar, o de se qui lí brio even tu al, a pró pria for ma ção
no meio cri mi no so etc.” Dis se mais:

“Mu i tos não com pre en dem como pode o Esta do
in ves tir em pre sí di os. Qu an tas crí ti cas ou vi mos em
ra zão des se pro je to! Qu an to se ques ti o nou por que
não cons tru ir es co la, hos pi tal? Mas, para onde le va-
ría mos os cri mi no sos? A so ci e da de exi ge Jus ti ça!
Para a ma i o ria, afi nal, bas ta ria a mas mor ra, o mais fé -
ti do e in sa lu bre dos ca la bou ços para jo gar os pre sos.
O que os de fen so res des sa tese não pen sam é que,
ao lon go da His tó ria, esse tipo de pu ni ção não deu re -
sul ta do al gum.”

E res sal tou que, em bo ra se re co nhe ça a ne ces si-
da de de mu dan ça, ela é di fí cil: “As idéi as cris ta li za das
não per mi tem ver a im por tân cia de re no var e há, em
todo o sis te ma, a ten dên cia de acre di tar que ain da dará
cer to. Foi as sim ao lon go dos sé cu los. Enquan to isso, o
sis te ma foi se de te ri o ran do, pi o ran do, atin gin do ní ve is
in su por tá ve is. O pro ces so de mu dan ça sem pre co me ça
de po is da fa lên cia to tal do mo de lo su pe ra do.”

Enal te ceu a me ri tís si ma a ati tu de co ra jo sa do Go -
ver no pa u lis ta, que re sol veu in ves tir “num sis te ma pe ni-
ten ciá rio di fe ren te”, isto é, de ci diu fa zer cum prir a Lei de
Exe cu ção Pe nal com a se pa ra ção dos con de na dos por
re gi me: “Pre sos de alta pe ri cu lo si da de não po dem ser
mis tu ra dos àque les que ex pe ri men tam a pri são pela
pri me i ra vez ou que re in ci dem em pe que nos de li tos.”
Como acen tu ou a ilus tre ju í za de Di re i to, os mé ri tos por
essa re for ma de vem ser atri bu í dos, além do Go ver na-
dor Ge ral do Alckmin, tam bém ao seu Se cre tá rio da
Admi nis tra ção Pe ni ten ciá ria, ex ce len tís si mo Dr. Na gas-
hi Fu ru ka wa, pois “vis lum brou o que uma par ce la mu i to
gran de da so ci e da de le va rá 50 anos ou mais para en -
xer gar”. Em ter mos eco nô mi cos, isso pode ser sin te ti za-
do no se guin te prin cí pio: todo o di nhe i ro que o Esta do
des ti nar à re cu pe ra ção do cri mi no so será ad mi nis tra do
pela so ci e da de, des de o for ne ci men to de ali men ta ção,
até a ga so li na. Em ter mos de ob je ti vo: dar ins tru ção e
tra ba lho para o sen ten ci a do.

Aliás, des de que o Dr. Na gas hi os apli cou pela
pri me i ra vez, ao tem po em que era Juiz de Di re i to na
co mar ca de Bra gan ça Pa u lis ta, es ses prin cí pi os têm
sido tes ta dos com su ces so. Na que la épo ca, ao ver
que o Esta do es ta va des per di çan do di nhe i ro com a
ali men ta ção dos pre sos a R$ 10,00 (dez re a is) por
dia, ele pro pôs ao sa u do so Go ver na dor Má rio Co vas
que lhe con fi as se o mes mo va lor para lhes for ne cer,
além da ali men ta ção, tra ta men to dig no com as sis tên-
cia ju rí di ca, pro fis si o nal, psi co-so ci al, à sa ú de, à edu -
ca ção e à fa mí lia. Per ce be ra que o pró prio sis te ma ali -
men ta va a cri mi na li da de, tan to pela mis tu ra de in fra-
to res pri má ri os com ban di dos al ta men te pe ri go sos,
como pela cor rup ção que, mu i tas ve zes, en vol via os
de ten to res das cha ves do pre sí dio.

Co ra jo so, Má rio Co vas ace i tou o con vê nio pro -
pos to pelo en tão ma gis tra do e, ao re ce ber a pres ta-
ção de con tas no fi nal do pri me i ro con tra to, teve a sa -
tis fa ção de ver a de vo lu ção de par te da que le di nhe i ro
aos co fres pú bli cos. O cus to da co mi da caiu de R$
10,00 (dez re a is) para R$ 2,80 (dois re a is e oi ten ta
cen ta vos) e a di fe ren ça ser viu para ma nu ten ção do
pré dio e pa ga men to de 15 fun ci o ná ri os. A eco no mia
che gou a per mi tir a cons tru ção, tem pos de po is, de
um edi fí cio de 1.300 me tros qua dra dos, com dez ce -
las e ca pa ci da de para 120 pre sos em re gi me
semi-aber to. Daí, nas ceu a idéia de o Go ver no pro-
mo ver a re pro du ção des se cen tro de res so ci a li za ção
em ou tras ci da des, num au tên ti co mo vi men to de re-
for ma do sis te ma pri si o nal.

Com o tem po, a re for ma aju dou tam bém a es va-
zi ar o po de rio de vá ri as fac ções cri mi no sas, prin ci pal-
men te o fa mi ge ra do Pri me i ro Co man do da Ca pi tal –
PCC, que se ha vi am as se nho re a do do sis te ma car ce-
rá rio pelo ter ror. Medo da mor te, ine xis tên cia de ho ri-
zon tes e ca rên cia de as sis tên cia ofi ci al efe ti va pro por-
ci o na ram a es sas or ga ni za ções de li tu o sas a obe diên-
cia cega dos en car ce ra dos. Assim acon te ceu, por
exem plo, quan do hou ve re be liões si mul tâ ne as em 25
pre sí di os pa u lis tas, com a mor te de 20 ape na dos, em
fe ve re i ro de 2001. Tudo fora com bi na do e ar ti cu la do
pe los che fes do PCC atra vés de te le fo nes ce lu la res.
Evi den te men te, a trans fe rên cia ime di a ta de 480 pre -
sos num só dia e a pron ta ação po li ci al, com o des-
man te la men to de de ze nas de cen tra is te le fô ni cas
clan des ti nas, de ci di ram a ques tão a fa vor da so ci e da-
de. Mas, não há como ne gar que, pos te ri or men te, as
me di das de hu ma ni za ção e con tro le do sis te ma co la-
bo ra ram para im pe dir a vol ta do es pec tro da vi o lên cia
or ga ni za da aos cár ce res.

Mas, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, o
que vem a ser e como fun ci o na a mu dan ça em pro -
ces sa men to no sis te ma pri si o nal de São Pa u lo? Além 
da ação pi o ne i ra do Dr. Na gas hi Fu ru ka wa em Bra -
gan ça Pa u lis ta, o que mais lhe deu ori gem? Isto é o
que ve re mos ago ra.

São José dos Cam pos, 1972. Um gru po de vo -
lun tá ri os li de ra dos pelo ad vo ga do Má rio Otto bo ni
pas sa a fre qüen tar o Pre sí dio Hu ma i tá para evan ge li-
zar e dar apo io mo ral aos en car ce ra dos. A po pu la ção
de São José e re gião pró xi ma vive aos so bres sal tos,
de vi do às fu gas, re be liões e vi o lên ci as ali su ce di das.
Sem pa râ me tros ou mo de los a se guir, os evan ge li za-
do res agem em pi ri ca men te. Dois anos de po is, quan -
do já se cons ti tu em na Pas to ral Pe ni ten ciá ria, con clu-
em pela ne ces si da de de cri ar uma pes soa ju rí di ca –
es pé cie de ONG – ca paz de su plan tar as di fi cul da des
apa ren te men te in trans po ní ve is.

Então, sob a égi de do Juiz das Exe cu ções Cri -
mi na is, Dr. Síl vio Mar ques Net to, hoje De sem bar ga-
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dor do Tri bu nal de Jus ti ça pa u lis ta, foi ins ti tu í da a
Asso ci a ção de Pro te ção e Assis tên cia aos Con de na-
dos, “en ti da de ju rí di ca sem fins lu cra ti vos, com o ob je-
ti vo de au xi li ar a Jus ti ça na exe cu ção da pena, re cu-
pe ran do o pre so, pro te gen do a so ci e da de e pro mo-
ven do a Jus ti ça.” Tor nou-se fa mo sa in ter na ci o nal-
men te com a si gla APAC e teve seu mé to do ado ta do
em di ver sos pa í ses.

Se gun do seus di ri gen tes, a APAC de São José
dos Cam pos ob te ve ín di ces de re in ci dên cia in fe ri o res
a 5% (cin co por cen to), além de eli dir re be liões e fu -
gas. Seu mé to do res so ci a li zan te está pre sen te em
cer ca de 100 uni da des no Bra sil e em ou tras, nos
EUA, Argen ti na, Equa dor e Peru. Fi li an do-se em 1986 
à PFI-Pri son Fel lows hip Inter na ti o nal, ór gão con sul ti-
vo da ONU, a APAC foi sede de uma con fe rên cia la ti-
no-ame ri ca na que re u niu re pre sen tan tes de 21 na-
ções, em 1990, para co nhe cer seu mé to do. Afir ma-
va-se, um ano de po is, que esse mé to do era vá li do
para qual quer país. Ba si ca men te, o pes so al da APAC
acre di ta que “tudo, ne ces sa ri a men te, pre ci sa vir do
re cu pe ran do por que é ele quem co nhe ce o pro ble ma
e pas sou pe las vi cis si tu des que o le va ram à de lin-
qüên cia e à pri são.”

Da com bi na ção des ses dois in gre di en tes – as ex -
pe riên ci as de Bra gan ça Pa u lis ta e São José dos Cam -
pos –, sur giu o Pro je to Mo de lo-Cen tro de Res so ci a li za-
ção, mi nu ci o sa men te es tu da do por vá ri os seg men tos
da so ci e da de. Cons ti tui es for ço con jun to dos Po de res
Exe cu ti vo e Ju di ciá rio, bem como do Mi nis té rio Pú bli co
e da co mu ni da de, com par ti ci pa ção fa mi li ar e co mu ni tá-
ria. De sen vol ve-se à base de la bor te ra pia e as sis tên cia
edu ca ci o nal, re li gi o sa, ju rí di ca e à sa ú de.

Assim, o sis te ma pe ni ten ciá rio pa u lis ta está
sen do do ta do de uni da des pri si o na is de se gu ran ça
mé dia, a ba i xo cus to e com bons re sul ta dos. Já exis -
tem 15 CRs em fun ci o na men to e, de acor do com a
Se cre ta ria da Admi nis tra ção Pe ni ten ciá ria, des ti-
nam-se até a sen ten ci a dos por cri mes gra ves que
não re pre sen tem sé rio ris co para a se gu ran ça do es -
ta be le ci men to pri si o nal. Par te-se do prin cí pio de que
“a pena de pri va ção de li ber da de deve ser vir como
ins tru men to de re in te gra ção à so ci e da de e não de
mero cas ti go pelo de li to co me ti do.”

Cada ca rac te rís ti ca des sas uni da des re pre sen-
ta o cum pri men to de uma ou vá ri as dis po si ções da
Lei de Exe cu ção Pe nal. Por exem plo, a me nor ca pa ci-
da de, com o má xi mo de 210 va gas, ob je ti va fa ci li tar o
con ta to en tre o sen ten ci a do e sua fa mí lia.

Há sa las para o Con se lho da Co mu ni da de; para
ad vo ga dos, psi có lo gos, as sis ten tes so ci a is e pro fis si-
o na is da área de sa ú de, ou seja, mé di co, den tis ta e
far ma cêu ti co; e para in ter ro ga tó rio, de ma ne i ra a evi -
tar os ris cos e cus tos do trans por te dos pre sos ao fó -
rum. Tudo está con ti do em 2.882,96 me tros qua dra-

dos de área cons tru í da, com pa re des sem can tos, em 
for ma cir cu lar que ca u sa sen sa ção de in fi ni to. Ine xis-
tem mu ra lhas.

A as sis tên cia edu ca ci o nal é mi nis tra da em qua -
tro sa las de con vi vên cia com múl ti plo uso. Pro ces-
sa-se a la bor te ra pia em seis ofi ci nas de tra ba lho,
adap tá ve is às ne ces si da des re gi o na is. Os alo ja men-
tos, pro po si ta da men te pe que nos e sem gra des, ser -
vem ape nas ao re pou so no tur no. Po dem ser uti li za-
dos nos in ter va los das ati vi da des di ur nas. Os ba nhe i-
ros são de uso co le ti vo, per mi tin do ma i or hi gi e ne e
pre ser va ção da in ti mi da de, além de ba ra te ar o cus to
da cons tru ção.

O pá tio está di vi di do em duas áre as, uma para
ati vi da des es por ti vas, ou tra para as vi si tas. Após a
sa í da dos vi si tan tes, os pre sos são re vis ta dos. No
cen tro, onde são fe i tas as re vis tas, há um pon to de
ob ser va ção do qual um agen te pe ni ten ciá rio tem vi -
são ge ral. Ao re dor do pá tio, três sa las des ti nam-se
ao ar ma zém, bar be a ria e ca pe la.

Fora do pré dio, os agen tes pe ni ten ciá ri os po-
dem uti li zar alo ja men tos des ti na dos aos mo men tos
de fol ga.

Atra vés de con vê nio, Orga ni za ções Não-Go ver-
na men ta is ge ren ci am es sas uni da des. Tais ONGs
têm por fi na li da de es ta tu tá ria “au xi li ar as au to ri da des
ju di ciá ri as e po li ci a is do mu ni cí pio, em to das as ta re-
fas li ga das à re a dap ta ção dos sen ten ci a dos, pre si diá-
ri os e egres sos dos pre sí di os”.

Bem, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res,
pro cu rei re tra tar até ago ra a gran de ino va ção in tro du-
zi da no sis te ma pri si o nal de meu Esta do, isto é, os
cen tros de res so ci a li za ção co nhe ci dos por CRs.
Essas uni da des re pre sen tam, po rém, so men te um
dos as pec tos da am pla re for ma pe ni ten ciá ria exe cu-
ta da em São Pa u lo que ob je ti va, tan to a hu ma ni za ção
do cum pri men to das pe nas pri va ti vas de li ber da de,
quan to o au men to do nú me ro de va gas nas pri sões
com toda a se gu ran ça pos sí vel.

Para se ter idéia do sal to em quan ti da de, lem bro
que meu Esta do cri ou 21.902 va gas em um sé cu lo de
exis tên cia do sis te ma. De las, 18.770 sur gi ram em 50
anos. Mas, no pe río do de go ver no com par ti lha do pe -
los Srs. Má rio Co vas e Ge ral do Alckmin, fo ram cri a-
das 45.484 va gas. Me di an te a cons tru ção de mais
cen tros de res so ci a li za ção, cen tros de de ten ção pro -
vi só ria, alas de pro gres são e pe ni ten ciá ri as com pac-
tas es tão sen do ins ta la das mais 5.520 va gas. E há
ain da 1.764 va gas em fase de con cor rên cia, além de
ou tras 5.564 em es tu do.

No dia 15 de se tem bro do ano pas sa do, foi de sa ti-
va da a Casa de De ten ção, con si de ra da como o ma i or
pre sí dio da Amé ri ca La ti na. Cons tru í da em 1956 para
abri gar 3.250 pre sos por cri mes ape na dos com de ten-
ção, che gou a aco lher 8 mil, in clu si ve con de na dos a re -
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clu são. Pas sou por pe río dos caó ti cos, que fo ram te mas
de obras li te rá ri as e ci ne ma to grá fi cas. Era a ma i or má -
cu la do sis te ma pe ni ten ciá rio pa u lis ta, per ma nen te-
men te avi va da por epi só di os como o cha ma do “Mas sa-
cre do Ca ran di ru” e a mega-re be lião de 2001. 

No dia 8 de de zem bro, os pa vi lhões 6, 8 e 9 fo ram
im plo di dos para dar lu gar à edi fi ca ção do Par que da
Ju ven tu de, es pa ço vol ta do para o de sen vol vi men to
edu ca ci o nal, es por ti vo, so ci al, cul tu ral e tec no ló gi co.

Em con vê nio com o Go ver no Fe de ral, 11 uni da-
des pri si o na is mo der nas sur gi ram em di ver sos pon-
tos do Esta do, ao cus to de R$ 100 mi lhões, o que ge -
rou 8.156 va gas para pos si bi li tar a de sa ti va ção da
Casa de De ten ção. Tra ta-se de nove pe ni ten ciá ri as
com pac tas e dois cen tros de pro gres são pe ni ten ciá-
ria, que abri gam os 7.470 con de na dos trans fe ri dos
da que le pre sí dio. Pro por ci o nam ofi ci nas de tra ba lho,
sa las de aula e pos si bi li tam a se pa ra ção de acor do
com o tipo de de li to co me ti do. São uni da des que con -
tam com co zi nha de por te in dus tri al, am bu la tó rio mé -
di co-odon to ló gi co e área para ba nho de sol, sob os
mais avan ça dos sis te mas de vi gi lân cia dis po ní ve is.
To das pos su em es ta ções de tra ta men to de es go to
para pre ser var o meio am bi en te.

No trans cor rer de 2002, a Se cre ta ria da Admi -
nis tra ção Pe ni ten ciá ria ins ta lou blo que a do res de te le-
fo nes ce lu la res em seis uni da des pri si o na is, em Pre -
si den te Pru den te, Pre si den te Ven ces lau, Ma rí lia, Ia-
ras, Mi ran dó po lis e Gu a ru lhos. Além das ins pe ções
ro ti ne i ras re a li za das pe los agen tes pe ni ten ciá ri os, a
Se cre ta ria ins ti tu iu mega-re vis tas men sa is nas uni da-
des mais pro ble má ti cas. A cada vis to ria re a li za da,
me nos ob je tos es tra nhos à ro ti na pri si o nal fo ram en -
con tra dos, numa in di ca ção do su ces so da vi gi lân cia.

De uma par ce ria en tre aque la Se cre ta ria, o Mi -
nis té rio da Jus ti ça e a Pro cu ra do ria Ge ral do Esta do,
sur giu o Pro je to Mu ti rão na Exe cu ção, que se le ci o na
es ta giá ri os de Di re i to para acom pa nha men to da si tu-
a ção pe nal dos en car ce ra dos em re gi me fe cha do e
semi-aber to, me di an te pa ga men to de bol sa au xí lio de 
R$ 350,00 a cada es tu dan te.

Além dis so, des de de zem bro úl ti mo, a Se cre ta-
ria da Admi nis tra ção Pe ni ten ciá ria es ta be le ceu par -
ce ria com 39 en ti da des de en si no su pe ri or para re cru-
tar alu nos a par tir do se gun do ano do cur so para es tá-
gio nas áre as de Di re i to, Psi co lo gia, Ser vi ço So ci al,
Agro no mia e Edu ca ção Fí si ca. Tra ba lha rão nas uni -
da des pri si o na is e re ce be rão se gu ro obri ga tó rio.

Ain da em de zem bro, o De par ta men to Pe ni ten-
ciá rio Na ci o nal do Mi nis té rio da Jus ti ça, a Se cre ta ria
da Admi nis tra ção Pe ni ten ciá ria e a Emba i xa da Bri tâ-
ni ca as si na ram um Me mo ran do de Enten di men to
para apri mo rar o de sem pe nho dos di re to res pe ni ten-
ciá ri os, atra vés do Pro je to Me lho ria na Ges tão Pe ni-
ten ciá ria. O ob je ti vo é ob ter, de fun ci o ná ri os e sen ten-

ci a dos, obe diên cia aos pa drões in ter na ci o na is de di -
re i tos hu ma nos já pre vis tos em nos sa le gis la ção.
Com vi gên cia de 12 me ses, o me mo ran do po de rá ser
pror ro ga do por igual pe río do.

Órgão vin cu la do àque la Se cre ta ria, a Fun da ção
“Prof. Dr. Ma no el Pe dro Pi men tel” – FUNAP tam bém con -
tri bui para re in ser ção so ci al e me lho ria das con di ções de
vida dos sen ten ci a dos, por meio de for ma ção pro fis si o-
nal, cul tu ral e ofer ta de tra ba lho re mu ne ra do. Em suas 19 
ofi ci nas, são pro du zi dos mó ve is para es cri tó rio, mo bi liá-
rio es co lar, uni for mes para pre sos e agen tes pe ni ten ciá ri-
os. Por ano, cer ca de 250 mil con jun tos es co la res são en -
tre gues às es co las es ta du a is. Mas, há tam bém ar te sa na-
to em ge ral e fa bri co de ar ti gos de cou ro, blo cos de ci -
men to, em ba la gens di ver sas, si fões e tu bos de PVC, an -
te nas de TV, pla cas de pu bli ci da de, em ba la gens mé di-
cas, pe ças para mo to ci cle tas, equi pa men tos ele trô ni cos
e mon ta gem de ca der nos es co la res.

Apro xi ma da men te, 50% dos pre sos do sis te ma
tra ba lham para 400 em pre sas pri va das ca das tra das.
Exe cu tam ain da a ma nu ten ção das uni da des pri si o na is.
Re ce bem de ¾ a 1 ½ do va lor do sa lá rio mí ni mo e, por
três dias tra ba lha dos, um dia de re du ção de pena.

A FUNAP ofe re ce au las de en si no fun da men tal
e mé dio, além de cur sos pro fis si o na li zan tes. Cer ca de 
20% da po pu la ção car ce rá ria es tu dam. Há 71 es co las
de en si no fun da men tal, to ta li zan do 20 mil pre sos em
sala de aula por ano. Os cur sos pro fis si o na li zan tes
são ofe re ci dos a 3.500 pre sos, di vi di dos por 176 tur -
mas em 51 uni da des pri si o na is. For mam pe dre i ros,
pin to res, ele tri cis tas, co zi nhe i ros, gar çons, bar be i ros,
cons tru to res de mó ve is e téc ni cos de com pu ta ção e
con fec ção, com re la ção aos ho mens. Para as mu lhe-
res, há cur sos de ca be le i re i ra, gar ço ne te, con fec ção,
re cep ci o nis ta, com pu ta ção e co zi nhe i ra.

Em con vê nio com o Cur si nho da Poli, re e du can-
dos es tu dam e pre pa ram-se para pres tar ves ti bu lar.
Além dis so, so men te no ano pas sa do, 12.600 pre sos
fre qüen ta ram cur sos de for ma ção em Di re i tos Hu ma-
nos, bem como de Pre ven ção de Dro gas e DST/AIDS.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, cre io ter
atin gi do o ob je ti vo ao qual me pro pus de iní cio, isto é,
tra zer a esta Casa da dos do sis te ma pri si o nal pa u lis ta
que po dem ser úte is para ori en tar ações se me lhan tes
em ou tros Esta dos. Pos suo do cu men ta ção so bre as
in for ma ções que aca bo de lhes pres tar e co lo co-a ao
dis por dos meus no bres Pa res.

Oxa lá pos sam es tes da dos sig ni fi car um raio de
es pe ran ça a per cor rer o solo pá trio, no mo men to em
que a po pu la ção bra si le i ra ain da se vê vi o len ta da e
alar ma da pela in se gu ran ça sem fre i os.

Mu i to obri ga do.
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Sr. Pre si-

den te, Srªs e Srs. Se na do res. es ti ve mos, du ran te o úl ti-
mo fi nal de se ma na, re pre sen tan do o Se na do Fe de ral
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em dois im por tan tes even tos e gos ta ría mos de com -
par ti lhar com este Ple ná rio al gu mas in for ma ções.

Em Gra ma do, no Rio Gran de do Sul, par ti ci pa-
mos da Ter ce i ra Re u nião da Rede de Le gis la do res
das Amé ri cas.

De pu ta dos e Se na do res de di ver sos pa í ses de
nos so con ti nen te re u ni ram-se para de ba ter po lí ti cas
de co mér cio e flu xos fi nan ce i ros, ex clu são so ci al,
com ên fa se na dis cri mi na ção con tra os afro-la ti nos e
os po vos ori gi ná ri os, os as sim cha ma dos po vos in dí-
ge nas, e o for ta le ci men to dos le gis la ti vos.

Como não po dia de i xar de acon te cer, o foco
prin ci pal bus cou des ta car a in te gra ção re gi o nal e o
re la ci o na men to com os Esta dos Uni dos. A Amé ri ca
La ti na e o Ca ri be pos su em uma his tó ria co mum e pre -
ci sa mos cons tru ir um novo pa ra dig ma de de sen vol vi-
men to e in te gra ção. Hou ve con sen so quan to à ne ces-
si da de de ace le rar mos nos sos pro ces sos de in te gra-
ção para ne go ci ar mos com os Esta dos Uni dos.

Ne go ci ar com trans pa rên cia, ne go ci ar com
prag ma tis mo. Não po de mos pres cin dir da ne go ci a-
ção. Mas os Esta dos Uni dos, além de de fen de rem o li-
vre co mér cio, de vem efe ti va men te pra ti cá-lo. Cri ti-
cou-se a per ma nên cia de bar re i ras ta ri fá ri as e não ta -
ri fá ri as, as bar re i ras sa ni tá ri as, sub sí di os e com pras
go ver na men ta is, que di fi cul tam a pro mo ção do li vre
co mér cio e o de sen vol vi men to de nos sos pa í ses.

Em São Pa u lo, re pre sen ta mos o Se na do Fe de-
ral em um de ba te so bre ações afir ma ti vas, pro mo vi do
pela Esco la Pa u lis ta de Me di ci na, vin cu la da à Uni ver-
si da de Fe de ral de São Pa u lo.

Vi ve mos um mo men to de mu i ta emo ção no Te a-
tro Mar cos Lin den berg, por que ti ve mos a opor tu ni da-
de de cons ta tar o real e sin ce ro in te res se da Re i to ria
em im ple men tar ações afir ma ti vas em be ne fí cio da
po pu la ção ne gra.

Tra ta-se de uma con tri bu i ção ines ti má vel des ta
ins ti tu i ção de pres tí gio na de fe sa do in te res se pú bli co.
O de ba te so bre o sis te ma de co tas se es pa lha hoje
por todo o Bra sil e ins ti tu i ções do peso da Esco la Pa u-
lis ta de Me di ci na par ti ci pam com a dis po si ção de fa -
zer, com a dis po si ção de con tri bu ir para a su pe ra ção
das de si gual da des ra ci a is.

Esta mos con ven ci dos de que ou tros exem plos
se se gui rão a este. Um pro fes sor da Psi qui a tria pre -
sen te ao even to fez um de po i men to elo qüen te. Há al -
guns anos, quan do co me ça va a sua car re i ra na área
de sa ú de, o pro fes sor dis se que era co mum ou vir que
“me di ci na não era co i sa de me ni nas”.

Hoje, nin guém pode ne gar a enor me con tri bu i-
ção das mu lhe res ao de sen vol vi men to da ciên cia mé -
di ca. E ele com ple ta va: es tou cer to de que os es tu-
dan tes ne gros es ta rão em bre ve en chen do as nos sas
sa las de aula.

Sr. Pre si den te, é de fato um pri vi lé gio vi ver esse
tem po de mu dan ças. Qu e ro aqui re i te rar meus cum pri-
men tos à Re i to ria da Uni ver si da de Fe de ral de São Pa u-
lo e à Di re ção da Esco la Pa u lis ta de Me di ci na por re sol-
ve rem en fren tar os de sa fi os des te mo men to de ci si vo.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en -
cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se -
na do res que cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra ti va
or di ná ria, a re a li zar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi -
nu tos, a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri-
men to nº 377, de 2003, art. 336, II)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 2, de 2003 (nº 7.241/2002, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
dis põe so bre a ali e na ção por do a ção de uma Cor ve ta
da Ma ri nha do Bra sil, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs 491 e 492, de
2003, das Co mis sões

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Luiz Otá vio;

– de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la to ra ad hoc: Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes.

– 2 –
PARECER Nº 494, DE 2003

(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 494,
de 2003, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, Re la tor: Se na dor João Alber to Sou za, so bre
a Men sa gem nº 94, de 2003 (nº 164/2003, 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 Anto nio Ce -
zar Pe lu so para exer cer o car go de Mi nis tro do Su pre-
mo Tri bu nal Fe de ral.

– 3 –
PARECER Nº 495, DE 2003

(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 495,
de 2003, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, Re la tor: Se na dor Mar ce lo Cri vel la, so bre a
Men sa gem nº 95, de 2003 (nº 165/2003, 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 Car los Au -
gus to Ayres de Fre i tas Brit to para exer cer o car go de
Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.
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– 4 –
PARECER Nº 496, DE 2003

(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 496,
de 2003, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, Re la tor: Se na dor Cé sar Bor ges, so bre a
Men sa gem nº 96, de 2003 (nº 166/2003, 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 Jo a quim Be -
ne di to Bar bo sa Go mes para exer cer o car go de Mi nis-
tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

– 5 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 22, DE 1999
(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 22, de 1999, ten do com pri me i ro sig na tá rio o Se na-
dor Pe dro Si mon, que dá nova re da ção ao in ci so
LXXVI do art. 5° da Cons ti tu i ção Fe de ral (gra tu i da de
para o re gis tro e pri me i ra emis são de cer ti dão de nas -
ci men to, ca sa men to e óbi to), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 161, 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 Íris Re zen de.

– 6 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 44, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta de Emen -

da à Cons ti tu i ção nº 31, de 1999) 

Dis cus são, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 1999, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Sér gio Ma cha do, que
dá nova re da ção ao art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
ins ti tu in do o voto fa cul ta ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, fa vo rá vel à ma té ria, e pelo ar qui va men-
to da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de
1999, que tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio do
Se na dor Pe dro Si mon.

– 7 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 31, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 44, de 1999)

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 31, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Car -
los Pa tro cí nio, que al te ra a re da ção do ca put e do § 1º

do art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, tor nan do fa cul ta ti-
vo o voto, ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, pelo ar qui va men to da ma té ria e fa vo rá-
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de
1999, que tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio do
Se na dor Pe dro Si mon.

– 8 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 55, DE 1999

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 55, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti, que mo di fi ca o “ca put” do art. 37 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta, den tre os prin cí pi-
os que re gem a ad mi nis tra ção pú bli ca, o da ra zo a bi li-
da de), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.246, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Jef fer son Pe res.

– 9 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 22, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de ori -
gem), que pro í be a uti li za ção do ja te a men to de are ia
a seco, de ter mi na pra zo para mu dan ça tec no ló gi ca
nas em pre sas que uti li zam este pro ce di men to e dá
ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 244, de 2003, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon -
se ca, fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CAS (Subs ti tu ti-
vo), que ofe re ce, com voto em se pa ra do do Se na dor
Tião Vi a na.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

 Nº 7, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 7, de 2003 (nº 4/2003, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va os tex tos dos Pro to co los
Fa cul ta ti vos à Con ven ção so bre os Di re i tos da Cri an-
ça, re la ti vos ao en vol vi men to de cri an ças em con fli tos
ar ma dos e à ven da de cri an ças, à pros ti tu i ção in fan til
e à por no gra fia in fan til, as si na dos em Nova York, em
6 de se tem bro de 2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 204, de 2003, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la to ra: Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes.
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– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 13, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 13, de 2003 (nº 6/2003, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que sub me te à con si de ra ção do Con gres-
so Na ci o nal o tex to da Con ven ção das Na ções Uni das
con tra o Cri me Orga ni za do Trans na ci o nal e seus dois
Pro to co los, re la ti vos ao Com ba te ao Trá fi co de Mi gran-
tes por Via Ter res tre, Ma rí ti ma e Aé rea e à Pre ven ção,
Re pres são e Pu ni ção do Trá fi co de Pes so as, em Espe -
ci al Mu lhe res e Cri an ças, ce le bra dos em Pa ler mo, em
15 de de zem bro de 2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 484, de 2003, 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 do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes.

– 12 –
REQUERIMENTO Nº 122, DE 2003

(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
122, de 2003, de au to ria dos Se na do res Tião Vi a na e
Alo i zio Mer ca dan te, so li ci tan do, nos ter mos re gi men-
ta is, voto de apla u so jun to ao go ver no da Re pú bli ca
Fran ce sa, na pes soa de seu Pre si den te, Jac ques Chi -
rac, por li de rar o mo vi men to de opo si ção à de ci são
dos Esta dos Uni dos de de cla rar guer ra ao Ira que,
apon tan do a cren ça nas ges tões di plo má ti cas e o
apo io in con di ci o nal dos bra si le i ros para que se ob te-
nha uma so lu ção pa cí fi ca para o im pas se, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 578, de 2003, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor ad hoc: Se na dor Pe dro Si mon.

– 13 –
REQUERIMENTO Nº 123, DE 2003

(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
123, de 2003, de au to ria dos Se na do res Tião Vi a-
na e Alo i zio Mer ca dan te, so li ci tan do, nos ter mos
re gi men ta is, voto de apla u so jun to ao go ver no da
Re pú bli ca Po pu lar da Chi na, na pes soa de seu
Pre si den te, Ji ang Ze min, por in te grar o mo vi men to
de opo si ção à de ci são dos Esta dos Uni dos de de -
cla rar guer ra ao Ira que, apon tan do a cren ça nas
ges tões di plo má ti cas e o apo io in con di ci o nal dos
bra si le i ros para que se ob te nha uma so lu ção pa cí-
fi ca para o im pas se, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 579, de 2003, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor ad hoc: Se na dor Pe dro Si mon.

– 14 –
REQUERIMENTO Nº 124, DE 2003

(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
124, de 2003, de au to ria dos Se na do res Tião Vi a na e
Alo i zio Mer ca dan te, so li ci tan do, nos ter mos re gi men-
ta is, voto de apla u so jun to ao go ver no da Fe de ra ção
Rus sa, na pes soa de seu Pre si den te, Vla di mir Pu tin,
por in te grar o mo vi men to de opo si ção à de ci são dos
Esta dos Uni dos de de cla rar guer ra ao Ira que, apon -
tan do a cren ça nas ges tões di plo má ti cas e o apo io in -
con di ci o nal dos bra si le i ros para que se ob te nha uma
so lu ção pa cí fi ca para o im pas se, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 580, de 2003, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor ad hoc: Se na dor Pe dro Si mon.

– 15 –
REQUERIMENTO Nº 125, DE 2003

(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
184, de 2003, dos Se na do res Tião Vi a na e Alo i zio Mer -
ca dan te, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, voto de
apla u so jun to ao go ver no da Re pú bli ca Fe de ral da Ale -
ma nha, na pes soa de seu Chan ce ler, Ger hard Schröe -
der, por in te grar o mo vi men to de opo si ção à de ci são
dos Esta dos Uni dos de de cla rar guer ra ao Ira que,
apon tan do a cren ça nas ges tões di plo má ti cas e o apo -
io in con di ci o nal dos bra si le i ros para que se ob te nha
uma so lu ção pa cí fi ca para o im pas se, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 581, de 2003, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor ad hoc: Se na dor Pe dro Si mon.

– 16 –
REQUERIMENTO Nº 223, DE 2003

(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 223,
de 2003, dos Se na do res Arthur Vir gí lio, José Agri pi no e
Jef fer son Pe res, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
voto de re pú dio e con de na ção ao ato ar bi trá rio per pe tra-
do con tra a li ber da de de opi nião e as li ber da des in di vi du-
a is de mi li tan tes de di re i tos hu ma nos, jor na lis tas e eco-
no mis tas con trá ri os ao re gi me Cu ba no, ten do

Pa re cer sob nº 582, de 2003, 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 Hé lio Cos ta, fa vo rá vel, com a Emen da nº
1-CRE (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com voto em se pa-
ra do, ven ci do, do Se na dor Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 19 ho ras e 05 mi nu tos.)

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  28 13277    103ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



Ata da 65ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria,
em 28 de maio de 2003

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Edu ar do Si que i ra Cam pos e Ro meu Tuma

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

Ael ton Fre i tas – lber to Sil va – Alme i da Lima –
Alo i zio Mer ca dan te – Amir Lan do – Ana Jú lia Ca re pa
– Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Ma ga lhães
– Antô nio Car los Va la da res – Arthur Vir gí lio – Au gus-
to Bo te lho – Cé sar Bor ges – Del ci dio Ama ral – De-
mos te nes Tor res – Du ci o mar Cos ta – Edi son Lo bão –
Edu ar do Aze re do – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu -
ar do Su plicy – Efra im Mo ra is – Eu rí pe des Ca mar go –
Fá ti ma Cle i de – Fer nan do Be zer ra – Flá vio Arns –
Ga ri bal di Alves Fi lho – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or –
Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Hé lio Cos ta –
He lo í sa He le na – He rá cli to For tes – Ide li Sal vat ti – Iris 
de Ara u jo – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za –
João Ba tis ta Mot ta – João Ca pi be ri be – João Ri be i ro
– Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no
– José Jor ge – José Ma ra nhão – José Sar ney – Ju -
vên cio da Fon se ca – Le o mar Qu in ta ni lha – Le o nel
Pa van – Lú cia Vâ nia – Luiz Ota vio – Mag no Mal ta –
Mão San ta – Mar ce lo Cri vel la – Mar co Ma ci el – Mo za-
ril do Ca val can ti – Osmar Dias – Pa pa léo Paes – Pa trí-
cia Sa bo ya Go mes – Pa u lo Octá vio – Pa u lo Paim –
Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re gi nal do Du ar te –
Re nan Ca lhe i ros – Re nil do San ta na – Ro ber to Sa tur-
ni no – Ro dolp ho Tou ri nho – Ro me ro Jucá – Ro meu
Tuma – Sér gio Ca bral – Sér gio Gu er ra – Serys Slhes -
sa ren ko – Sibá Ma cha do – Tas so Je re is sa ti – Te o tô-
nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val dir Ra upp – Val mir
Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 77 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

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

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

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

– Nº 108, de 2003 (nº 213/2003, na ori gem), de
23 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 53, de 1999 (nº 3.883/97, na Casa
de ori gem), que dis põe so bre a atu a ção de ad vo ga do
du ran te de po i men to pe ran te Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.679, de 23 de maio de 2003; e

– Nº 109, de 2003 (nº 214/2003, na ori gem), de
23 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei 
da Câ ma ra nº 91, de 2001 (nº 755/95, na Casa de ori -
gem), que al te ra a Lei nº 5.917, de 10 de se tem bro de
1973, que apro va o Pla no Na ci o nal de Vi a ção, para in -
clu ir, na Re la ção Des cri ti va das Fer ro vi as do Pla no Na -
ci o nal de Vi a ção, tre chos fer ro viá ri os si tu a dos nos
Esta dos da Ba hia e de To can tins, san ci o na do e trans -
for ma do na Lei nº 10.680, de 23 de maio de 2003.

MENSAGEM Nº 110, DE 2003
(Nº 216/2003, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,

De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art.56, § 1º, do Re -
gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do
pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, nos
arts. 57 e 42, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 
de ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sas
Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor
Car los Au gus to Rego San tos Ne ves, Mi nis tro de Pri me i-
ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Espe ci al
do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti-
va men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Fe de ra ção da Rús sia, exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca do Ca za quis tão.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Car los Au gus to Rego
San tos Ne ves, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o
de sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa
in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

 Bra sí lia, 26 de maio de 2003. – Luiz Iná cio Lula 
da Sil va
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EM Nº 116/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 25 de abril de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84. in ci so XXV, da Cons ti-

tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, do Re gu la men to
de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre-
to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, nos art. 57 e
42, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou -
tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce -
lên cia a ane xa mi nu ta de Men sa gem do Se na do Fe -
de ral des ti na da à in di ca ção do Se nhor Car los Au gus-
to Rego San tos Ne ves, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se

da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Espe ci al do Mi -
nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va-
men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Fe de ra ção da Rús sia, exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca do Ca za quis tão.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma ção
so bre o país e Cur ri cu lum-vi tae do Emba i xa dor Car -
los Au gus to Rego San tos Ne ves, que, jun ta men te com
a Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, – Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma-
rães Neto.
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INFORMAÇÃO SOBRE O CAZAQUISTÃO

O Ca za quis tão é uma das ma i o res e mais im -
por tan tes ex-Re pú bli cas so vié ti cas. Por sua lo ca li za-
ção es tra té gi ca, com lon gas fron te i ras com a Rús sia e 
com a Chi na, ex ten são ter ri to ri al, re cur sos na tu ra is
(pe tró leo, gás, fer ro, car vão, co bre, chum bo e ou tras
re ser vas mi ne ra is) e in fluên cia so bre os de ma is pa í-
ses da Ásia Cen tral, ali a dos à es ta bi li da de po lí ti ca in -
ter na, o Ca za quis tão re pre sen ta uma im por tan te li de-
ran ça re gi o nal.

As re la ções en tre Bra sil e Ca za quis tão apre sen-
tam boas pers pec ti vas de in cre men to, seja do pon to
de vis ta po lí ti co, seja do pon to de vis ta eco nô mi co-co-
mer ci al. Entre to das as Re pú bli cas cen tro-asiá ti cas,

sur gi das do des mem bra men to da ex-URSS, o Ca za-
quis tão foi o país que to mou mais ini ci a ti vas de apro -
xi ma ção com o Bra sil.

Em mar ço de 1998, re a li zou-se mis são de alto
ní vel a Akmo la (atu al Asta na), che fi a da pelo en tão
Sub se cre tá rio-Ge ral de po lí ti ca bi la te ral do Ita ma raty,
Emba i xa dor Ivan Can na bra va. A mis são lo grou ob ter
re sul ta dos po si ti vos no apro fun da men to do diá lo go
po lí ti co com o Ca za quis tão e na ava li a ção das pos si-
bi li da des con cre tas de co o pe ra ção e in ter câm bio
eco nô mi co-co mer ci al en tre os dois pa í ses. Como re -
sul ta do da mis são à ca pi tal Ca za que, foi as si na do,
em 15 de ju lho de 1998, o de cre to que cria a em ba i xa-
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da do Bra sil em Asta na, cu mu la ti va com a em ba i xa da
do Bra sil em Mos cou.

O alto grau de aber tu ra ao ca pi tal es tran ge i ro é
o tra ço mais mar can te da eco no mia do Ca za quis tão
sob o go ver no do Pre si den te Na zar ba i ev. O país tem
atra í do em pre sas oci den ta is in te res sa das na ex plo ra-
ção do pe tró leo do Mar Cás pio. As boas re la ções com 
o Oci den te fo ram fa ci li ta das pela dis po si ção do país
em abrir mão do ar se nal nu cle ar que her dou da ex tin-
ta URSS, com sua ade são aos acor dos do Start para
eli mi na ção de ar mas atô mi cas.

Embo ra man te nha es tre i tos vín cu los com as
eco no mi as das ex-Re pú bli cas So vié ti cas, o Ca za-
quis tão vem re di re ci o nan do seu co mér cio ex te ri or, na
úl ti ma dé ca da, para mer ca dos fora da an ti ga URSS.

Se gun do ava li a ção do Ban co Mun di al, as pers -
pec ti vas eco nô mi cas do Ca za quis tão são al ta men te
pro mis so ras de vi do à abun dân cia de re cur sos na tu ra-
is (hi dro car bo nos e mi né ri os), dí vi da ex ter na re du zi da
e mão-de-obra bem ca pa ci ta da.

Entre as ex-Re pú bli cas so vié ti cas da Ásia Cen -
tral, o Ca za quis tão é a que pa re ce ter o ma i or po ten ci-
al de co o pe ra ção com o Bra sil. A es ta bi li da de po lí ti ca,
a au sên cia de con fli tos ét ni cos, a le gis la ção fa vo rá vel
para in ves ti men tos e as imen sas ri que zas na tu ra is
co lo cam o país em si tu a ção pri vi le gi a da. Com gran de
ex ten são ter ri to ri al (a 9ª ma i or do mun do), o país pos -
sui, além dis so, gran de di ver si da de na com po si ção
ét ni ca de sua po pu la ção e vem de sen vol ven do po lí ti-
ca equi li bra da de con vi vên cia har mô ni ca em so ci e da-
de com gran de di ver si da de cul tu ral.

No que se re fe re aos con ta tos de alto ní vel, o
en tão Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so man -
te ve en con tro com o Pre si den te ca za que, Nur sul tan
Na zar ba i ev, em Da vos, em 1998. Há pro pos ta de vi si-
ta ao Bra sil de Na zar ba i ev, cons ti tu in do opor tu ni da de
im por tan te para o aden sa men to do diá lo go bi la te ral.

Como ele men to de es pe ci al in te res se eco nô mi-
co para o Bra sil, en con tra-se a pos si bi li da de de par ti-
ci pa ção da Bras pe tro na ex plo ra ção das re ser vas pe -
tro li fe ras e de gás na tu ral do Ca za quis tão. A Bras pe-
tro apre sen tou pro pos ta para par ti ci par no con sór cio
for ma do pela Enter pri se, in gle sa, e a Rep sol, es pa-
nho la, para ex plo ra ção pe tro lí fe ra no Mar Cás pio.

As pri o ri da des da po lí ti ca ex ter na ca za que são
a de fi ni ção do sta tus ju rí di co do Mar Cás pio e a con -
ten ção do fun da men ta lis mo is lâ mi co na Ásia Cen tral:

No que res pe i ta ao con ten ci o so do Mar Cás pio,
Rús sia, Azer ba i jão e Ca za quis tão de fen dem a di vi-
são do le i to do mar se gun do a pro je ção do li to ral dos
Esta dos ri be i ri nhos, fór mu la que de i xa ria o Irã com a

me nor par te, o qual, por esse mo ti vo, ad vo ga uma di -
vi são equâ ni me do Cás pio. Os EUA têm gran de in te-
res se na re so lu ção do con ten ci o so, na me di da em
que o co lap so do Impé rio So vié ti co abriu ca mi nho
para a cor ri da das em pre sas nor te-ame ri ca nas à re -
gião, a qual pos sui abun dan tes ja zi das, sem apre sen-
tar os óbi ces que a ati vi da de pe tro lí fe ra en con tra no
Ori en te Mé dio. O Ca za quis tão con ta com as mais ri -
cas ja zi das de pe tró leo no se tor que lhe de ve rá ser
ad ju di ca do no Mar Cás pio.

A pre ven ção ao alas tra men to do fun da men ta lis-
mo is lâ mi co na re gião tem cons ti tu í do ele men to im-
por tan te da co o pe ra ção rus so-ca za que. No Ca za-
quis tão, a mi li tân cia is lâ mi ca tem ape lo li mi ta do, ao
con trá rio de Uzbe quis tão, Re pú bli ca Qu ir guiz e Ta ji-
quis tão. Teme-se, no en tan to, que o país seja afe ta do
pela ins ta bi li da de re gi o nal.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

MENSAGEM Nº 111, DE 2003
(Nº 217/2003, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56, §
1º, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or,
apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de
1986, no art. 4º, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959,
de 10 de ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de
Vos sas Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, da
Se nho ra CELINA MARIA ASSUMPÇÃO DO VALLE
PEREIRA, Mi nis tra de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de 
Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va men te com o
car go de Emba i xa do ra do Bra sil jun to à Con fe de ra-
ção Hel vé ti ca, exer cer o car go de Emba i xa do ra do
Bra sil jun to ao Prin ci pa do do Li ech tens te in.

Os mé ri tos da Emba i xa do ra Ce li na Ma ria
Assump ção do Val le Pe re i ra, que me in du zi ram a es -
co lhê-la para o de sem pe nho des sa ele va da fun ção,
cons tam da ane xa in for ma ção do Mi nis té rio das Re la-
ções Exte ri o res.

 Bra sí lia, 26 de maio de 2003. – Luiz Iná cio Lula 
da Sil va.

EM Nº 135/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 8 de maio de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti-

tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, § 1º, do Re gu la-
men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo
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De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, bem
como no art. 42, § 1º, do Ane xo 1 ao De cre to nº 3.959, 
de 10 de ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de
Vos sa Exce lên cia a ane xa mi nu ta de Men sa gem ao
Se na do Fe de ral des ti na da à in di ca ção da Se nho ra
Ce li na Ma ria Assump ção do Val le Pe re i ra Mi nis tra de
Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
para, cu mu la ti va men te com o car go de Emba i xa do ra
do Bra sil jun to à Con fe de ra ção Hel vé ti ca, exer cer o

car go de Emba i xa do ra do Bra sil jun to ao Prin ci pa do
do Li ech tens te in.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma ção
so bre o país e Cur ri cu lum-vi tae da Emba i xa do ra Ce li na
Ma ria Assump ção do Val le Pe re i ra, que, jun ta men te
com a Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos -
sa Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, – Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma-
rães Neto.
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

INFORMAÇÃO SOBRE O PRINCIPADO DE
LIECHTENSTEIN

Ou tu bro de 2002

AVA LI A ÇÃO DO ESTADO
DAS RE LA ÇÕES BI LA TE RA IS

O Bra sil e Li ech tens te in man têm re la ci o na men-
to tra di ci o nal e cor di al, po rém de ca rá ter es sen ci al-
men te pro to co lar. Em ra zão da exi güi da de ter ri to ri al e
po pu la ci o nal do Prin ci pa do (cer ca de 160 km2 – área
in fe ri or à do Pla no Pi lo to de Bra sí lia – e ape nas 30 mil
ha bi tan tes), o in ter câm bio com o Bra sil apre sen ta ní -
ve is mí ni mos.

O diá lo go po lí ti co – que se li mi ta a even tu a is tro -
cas de vo tos em or ga nis mos in ter na ci o na is, em es pe-
ci al nas Na ções Uni das – pro ces sa-se pela Emba i xa-
da do Bra sil em Ber na e, oca si o nal men te, pela Emba -

i xa da da Su í ça em Bra sí lia, re pre sen tan te dos in te-
res ses do Prin ci pa do no ter ri tó rio na ci o nal.

No pla no co mer ci al, a união adu a ne i ra en tre Su -
í ça e Li ech tens te in im pe de a exis tên cia de es ta tís ti-
cas co mer ci a is bi la te ra is. Esti ma-se, no en tan to, que
o flu xo to tal de co mér cio en tre Bra sil e Li ech tens te in
seja in fe ri or a 100 mil dó la res ao ano. Qu an to a in ves-
ti men tos, es ti ma-se que pes so as ju rí di cas com sede
em Va duz – be ne fi ciá ri as das van ta gens fis ca is do
Prin ci pa do – pos su am no Bra sil um es to que de ca pi-
ta is da or dem de 200 mi lhões de dó la res.

Na con di ção de “pa ra í so fis cal”, Li ech tens te in
tem sido alvo cres cen te de aten ção por par te das au -
to ri da des ju di ciá ri as bra si le i ras. No cor ren te ano, o
Go ver no bra si le i ro ma ni fes tou in te res se de ne go ci ar
com as au to ri da des do Prin ci pa do um Acor do bi la te-
ral de Co o pe ra ção Ju di ciá ria em Ma té ria Pe nal. No
ano pas sa do, di ver sas de nún ci as de la va gem de di -
nhe i ro le va ram as au to ri da des do Prin ci pa do a im ple-
men ta rem me ca nis mos mais ri go ro sos de con tro le
dos flu xos fi nan ce i ros.
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INFOR MA ÇÕES GE RA IS

Da dos bá si cos

Nome Ofi ci al: Prin ci pa do de Li ech tens te in
Ca pi tal: Va duz
Área: 160km2
Po pu la ção: 32 mil ha bi tan tes (est. 2002)
Den si da de de mo grá fi ca: 200 hab/km2 (est. 2002)
Inde pen dên cia: 23 de ja ne i ro de 1719 (es ta be le ci-
men to do Prin ci pa do Impe ri al de Li ech tens te in)
Data Na ci o nal: 15 de agos to (Co ro a ção do Prín ci pe
Re i nan te)
Cons ti tu i ção: 5 de ou tu bro de 1921
Cres ci men to Po pu la ci o nal: 1% (est. 2002)
Gru pos ét ni cos: ger mâ ni co 87%, ita li a nos, tur cos e
ou tros 13%
Re li gião: ca tó li cos ro ma nos 80%, pro tes tan tes 7%,
ou tras 13%
Lín guas: ale mão (ofi ci al), di a le tos ale mães.

Sis te ma Po lí ti co

O Prin ci pa do de Li ech tens te in é uma mo nar quia
cons ti tu ci o nal com re gi me par la men ta ris ta de go ver no.
O Prín ci pe é um mo nar ca he re di tá rio; o lí der do ma i or
par ti do no Par la men to é in di ca do para a che fia do Go-
ver no; e o lí der do ma i or par ti do de opo si ção é in di ca-
do para o car go de Vice-Pri me i ro Mi nis tro. O Par la-
men to é uni ca me ral, com 25 mem bros, ele i tos por
voto di re to, para man da to de qua tro anos. O Ga bi ne te
é ele i to pelo par la men to e con fir ma do pelo prín ci pe.

Prin ci pa is Au to ri da des

Che fe de Esta do: Prín ci pe Hans-Adam II (des de de -
zem bro de 1989)
Prín ci pe Her de i ro: Prín ci pe Alo is von und zu Li ech-
tens te in
Che fe de Go ver no: Pri me i ro-Mi nis tro Otmar Has ler
(des de 2001)
Con se lhe i ro para Ne gó ci os Estran ge i ros: Ernst
Walch

Eco no mia

Ape sar de um país pe que no e com li mi ta dos
re cur sos na tu ra is, a eco no mia do Prin ci pa do de Li-
ech tens te in é prós pe ra, al ta men te in dus tri a li za da e
am pa ra da em um for te se tor fi nan ce i ro, o que pro-
por ci o na aos seus ha bi tan tes um pa drão de vida
com pa tí vel com o dos gran des cen tros ur ba nos da
Eu ro pa oci den tal. Com ba i xo ín di ce tri bu tá rio – a
ma i or taxa de im pos to é de 18% – e com re gras
aces sí ve is de in cor po ra ção, cer ca de 25 mil em pre-
sas pos su em se des es ta be le ci das em Li ech tens te in,

fa tor res pon sá vel por 30% da re ce i ta do Esta do. O
país faz par te de uma união adu a ne i ra com a Su í ça
e usa o fran co su í ço como sua mo e da na ci o nal. O
Prin ci pa do é mem bro da Área Eco nô mi ca Eu ro péia
des de 1995

Prin ci pa is Indi ca do res Eco nô mi cos

PIB: USD 1 bi lhão (est.2002)
PIB per ca pi ta: USD 30 mil (est. 2002)
Infla ção: 1% (est. 2002)
Taxa de de sem pre go: 1% (est. 2001)
Prin ci pa is pro du tos: têx te is, ce râ mi ca, ali men tos in-
dus tri a li za dos, tri go, ba ta tas, pro du tos de ri va dos de
le i te e car ne

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

PARECERES

PARECER Nº  588, DE 2003

Da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 10, de
2003 (nº 1.488/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o tex to do Acor do
so bre Su pres são dc Vis tos em Pas sa por-
tes Di plo má ti cos, Espe ci a is e de Ser vi ço
en fre os Go ver nos dos Pa í ses Mem bros
da Co mu ni da de dos Pa í ses de Lín gua
Por tu gue sa, ce le bra do em Ma pu to, em 17 
de ju lho de 2000.

Relator: Se na dor Edu ar do Aze re do

I – Re la tó rio

Com fun da men to no dis pos to no art. 49, I, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, o Po der Exe cu ti vo, atra vés da
Men sa gem nº 6, de 3 de ja ne i ro de 2001, sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o tex to do Acor do so bre Su pres-
são de Vis tos em Pas sa por tes Di plo má ti cos, Espe ci-
a is e de Ser vi ço en tre os Go ver nos dos Pa í ses Mem -
bros da Co mu ni da de dos Pa í ses da Lín gua Por tu gue-
sa, ce le bra do em Ma pu to, em 17 de ju lho de 2000.

O Acor do foi pri me i ra men te apre ci a do pela Câ -
ma ra dos De pu ta dos, que apro vou o Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo de cor ren te da Men sa gem, for mu la-
do por sua Co mis são de Re la ções Exte ri o res e de
De fe sa Na ci o nal, após exa me, tam bém, pela Co mis-
são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção (CCJR).
Em 4 de ja ne i ro de 2001, a Men sa gem foi re ce bi da
pela Câ ma ra dos De pu ta dos e o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo de ri va do re ce beu a chan ce la da que la
Casa em 27 de fe ve re i ro de 2003.
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A tra mi ta ção no Se na do Fe de ral foi ini ci a da no
dia 13 de mar ço sub se qüen te. Nes ta Casa, a pro po si-
ção sob co men to foi dis tri bu í da à esta Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal em 17 de
mar ço de 2003, e ao Re la tor sig na tá rio em 26 de mar -
ço, após o de cur so de pra zo re gi men tal sem apre sen-
ta ção de emen das.

II – Aná li se

Cu i da-se aqui da apre ci a ção de um sin ge lo mas 
de ve ras im por tan te acor do in ter na ci o nal. Para es ta-
be le cer um flu xo mais ágil no in ter câm bio de fun ci o-
ná ri os e di plo ma tas en tre os pa í ses in te gran tes da
Co mu ni da de dos Pa í ses de Lín gua Por tu gue sa
(CPLP), tais in te gran tes de ci di ram fir mar o ins tru-
men to em aná li se em que de fi nem a isen ção de vis tos
em pas sa por tes de ser vi ço, di plo má ti cos e es pe ci a is
no trân si to en tre os pa í ses.

O Acor do es ta be le ce que os ci da dãos dos pa í-
ses da CPLP ti tu la res de pas sa por tes di plo má ti cos,
es pe ci a is e de ser vi ço, vá li dos po de rão en trar, pas sar
em trân si to, per ma ne cer e sair do ter ri tó rio de cada
uma das Par tes Con tra tan tes, sem ne ces si da de de
ob ten ção pré via de vis to, pelo pra zo de até no ven ta
dias para os po da do res de pas sa por tes de ser vi ço e
es pe ci a is e pelo pra zo da mis são ofi ci al, no caso dos
di plo ma tas.

Os de ma is dis po si ti vos do Acor do re gu la men-
tam a en tra da em vi gor e o fun ci o na men to do me ca-
nis mo, sen do de todo ade qua dos à fi na li da de pre cí-
pua do tra ta do.

Há que se sa li en tar por úl ti mo a im por tân cia da 
Co mu ni da de dos Pa í ses de Lín gua Por tu gue sa, gru -
po que tem no Bra sil um de seus fun da do res e prin -
ci pa is men to res, des ti no por tan to de mu i tas vi si tas,
mis sões e vi a gens de tra ba lhos bra si le i ras, ca rac te-
ri zan do por bas tan te opor tu na a pre ten di da isen ção
re cí pro ca de vis tos em pas sa por tes ofi ci a is.

III – Voto

Por todo o ex pos to, por con si de rar mos ser con -
ve ni en te aos in te res ses do País, opi na mos pela apro -
va ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 10, de
2003.

Sala da Co mis são, 15 de maio de 2003. –
Edu ar do Su plicy, Pre si den te – Edu ar do Aze re do,
Re la tor – Mar co Ma ci el – Pe dro Si mon – Arthur
Vir gí lio – Hé lio Cos ta – Pa tri cia Sa bo ya Go mes –
Ro dolp ho Tou ri nho – Mar ce lo Cri vel la – José
Agri pi no – Gil ber to Mes tri nho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con-
gres so Na ci o nal:

– re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -
dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

PARECER Nº 589, DE 2003

COMISSÃO DIRETORA

Re da ção do ven ci do, para o tur no su -
ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se na do ao
Pro je to de Lei da Câ ma ra Nº 75, de 2000
(Nº 2.308, de 2000, na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta re da ção do ven -
ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se -
na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra Nº 75, de 2000 (Nº
2.308, de 2000, na Casa de ori gem), que dis pôe so -
bre a di vul ga ção, atra vés da in ter net, dos da dos e in -
for ma ções re la ti vos a li ci ta ções re a li za das pe los ór -
gãos dos po de res Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio,
em to dos os ní ve is da ad mi nis tra ção pú bli ca, e dá ou -
tras pro vi den ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 28 de maio de
2003 – Ge ral do Mes qui ta jú ni or – Ro meu Tuma, Re la-
tor – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Serys Slhe ren ko

ANEXO AO PARECER Nº 589, DE 2003

Acres cen ta os arts. 3º-A e 3º-B à Lei
Nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, para o
fim de de ter mi nar a di vul ga ção, atra vés
da in ter net, dos da dos in for ma ções re la-
ti vos a li ci ta ções re a li za das pe los ór gãos
e en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei Nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993,

pas sa a vi go rar acres ci da dos arts. 3º-A e 3º-B, com a
se guin te re da ção:

“Art. 3º-A. To dos os ór gãos da Admi nis tra ção
Pú bli ca, bem como suas au tar qui as e fun da ções pú -
bli cas, fi cam obri ga dos a di vul gar opor tu na men te em
suas res pec ti vas pá gi nas na in ter net e/ou em pá gi nas
es pe cí fi cas da ad mi nis tra ção fe de ral, es ta du al, dis tri-
tal e mu ni ci pal des ti na das ex clu si va men te a este fim,
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to dos os da dos e in for ma ções re la ti vos às li ci ta ções
em an da men to, bem como os seus res pec ti vos re sul-
ta dos.

§ 1º O Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá, em re gu-
la men to, nor mas para a pa dro ni za ção do con te ú do e
apre sen ta ção das in for ma ções a se rem di vul ga das
pela in ter net re la ti vas às di ver sas fa ses do pro ces so
de li ci ta ção.

§ 2º As in for ma ções re la ti vas aos re sul ta dos das 
li ci ta ções de vem in clu ir, obri ga to ri a men te, o de ta lha-
men to dos cus tos to ta is, por ati vi da de ou seg men to, e 
uni tá ri os, re la ti vos às obras e à pro vi são dos bens e
ser vi ços ob je to da li ci ta ção, e a iden ti fi ca ção das pes -
so as fí si cas ou ju rí di cas ven ce do ras da li ci ta ção, nes -
te úl ti mo caso com a es pe ci fi ca ção dos con tro la do res
da em pre sa ou gru po de em pre sas res pon sá vel pe las
obras e/ou pelo for ne ci men to dos bens e ser vi ços
cor res pon den tes.

§ 3º Enquan to não for apro va da a lei a que se re -
fe re o § 1º do art. 173 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o dis -
pos to no ca put apli ca-se às em pre sas pú bli cas e so -
ci e da des de eco no mia mis ta e suas sub si diá ri as.

Art. 3º-B. Os go ver nos es ta du a is cri a rão uma
pá gi na es pe cí fi ca na in ter net para a di vul ga ção, me di-
an te con vê nio, das in for ma ções re la ti vas às li ci ta ções
dos Mu ni cí pi os com me nos de 100.000 (cem) mil ha -
bi tan tes que não dis po nham dos re cur sos téc ni cos e
fi nan ce i ros ne ces sá ri os para o cum pri men to do dis-
pos to no art. 3º-A.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a
mesa, pro je to de lei do Se na do que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ge ral do Mes qui-
ta Jú ni or.

É lido o se guin te

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 206, DE 2003

Insti tui o ano de 2004 como o “Ano
de De fe sa da So be ra nia Na ci o nal so bre a 
Ama zô nia bra si le i ra”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É ins ti tu í do o ano de 2004 como o “Ano

de De fe sa da So be ra nia Na ci o nal so bre a Ama zô nia
bra si le i ra”.

Art. 2º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a emi -
tir selo co me mo ra ti vo com a te má ti ca re fe ri da no ar ti-
go an te ri or.

§ 1º O mo ti vo e a es tam pa do selo se rão es co lhi-
dos den tre os ela bo ra dos por es tu dan tes do en si no
fun da men tal de todo o País, em con cur so de di vul ga-
ção em âm bi to na ci o nal.

§ 2º Com pe te à Co mis são Fi la té li ca Na ci o nal a
co or de na ção, além do es ta be le ci men to da for ma de
pre mi a ção des se con cur so.

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

Jus ti fi ca ção

Sem pre co bi ça da e vis ta como re ser va mun di al
de água doce e oxi gê nio que os bra si le i ros não sa-
bem con ser var, a Ama zô nia foi e é re fe ri da, por mu i-
tos che fes de es ta do, como “pa tri mô nio da hu ma ni da-
de”, ter ri tó rio so bre o qual deve ser per mi ti do, ao Bra -
sil, ape nas uma “so be ra nia res tri ta”.

Per so na li da des como Al Gore, dos Esta dos Uni -
dos, John Ma jor e Mar ga reth That cher, da Ingla ter ra;
Gor ba chev, da Rús sia, além de Mi ter rand e Chi rac, da 
Fran ça, en tre tan tos ou tros, já de fen de ram essa tese,
pu bli ca men te, em di fe ren tes oca siões. Con si de ram a
re gião como área que deve ser co lo ca da sob a ad mi-
nis tra ção da ONU.

Ne nhum bra si le i ro pode con cor dar com essa
tese. Em res pe i to aos nos sos an te pas sa dos, não po -
de mos de i xar para os nos sos fi lhos um ter ri tó rio me -
nor do que aque le que re ce be mos. É pos sí vel equi li-
brar a ex plo ra ção eco nô mi ca com o res pe i to ao meio
am bi en te e é essa li nha que o Bra sil está ado tan do.

Sem xe no fo bia re tró gra da, de fen de mos uma
Ama zô nia com o sta tus de pa tri mô nio bra si le i ro,
sem pre. Embo ra re pre sen te uma ri que za em bi o di-
ver si da de cu jos be ne fí ci os pos sam ser usu fru í dos por 
toda a hu ma ni da de.

Por isso, apre sen ta mos a pro pos ta de pro du zir
um selo úni co, me di an te con cur so na ci o nal, para es -
co lha de um de se nho que des ta que a Ama zô nia e
suas ri que zas na tu ra is, não re du zi da ape nas a des ta-
car uma bo ni ta pa i sa gem, mas que apon te para um
fu tu ro de de sen vol vi men to sus ten ta do, com a men sa-
gem: 2004: Ano de De fe sa da So be ra nia Na ci o nal so -
bre a Ama zô nia Bra si le i ra.

Sala das Ses sões, 28 de maio de 2003. – Se na dor
Pe dro Si mon.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O pro je to
lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe ten-
te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Esgo-
tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do Re gi-
men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re cur so
no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, das se guin-
tes ma té ri as:

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 485, de
2002 (nº 1.676/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são ao Go ver no
do Esta do do Acre, por in ter mé dio da Fun da ção de
Cul tu ra e Co mu ni ca ção Eli as Man sour – FEM, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de Rio Bran co, Esta do do Acre;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 632, de
2002 (nº 1.715/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Sol
Ma i or Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ba ye ux,
Esta do da Pa ra í ba;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 721, de
2002 (nº 1.884/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Uni ver si da de do Con tes ta do para exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da-
de de Ca no i nhas, Esta do de San ta Ca ta ri na;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 748, de
2002 (nº 2.070/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Ôme ga de Co mu ni ca ção e Ação So ci al 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 Ser ra Ta lha da, Esta do de Per nam-
bu co;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 757, de
2002 (nº 1.800/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Empre sa
Ca ra ca raí de Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Boa Vis ta, Esta do de Ro ra i ma;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 762, de
2002 (nº 2.086/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Ma -
ra bá Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no-
ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ma ra ca ju,
Esta do do Mato Gros so do Sul; e

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 30, de
2003 (nº 1.717/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),

que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
Gu a í ba S/A para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Por to Ale gre, Esta -
do do Rio Gran de do Sul.

Ten do sido apro va dos ter mi na ti va men te pela Co-
mis são de Edu ca ção, as ma té ri as vão à pro mul ga ção.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos
De pu ta dos.

São os se guin tes os pro je tos apro va-
dos e en ca mi nha dos à pro mul ga ção

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 485, DE 2002

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são ao Go ver no do Esta do do Acre, por
in ter mé dio da Fun da ção de Cul tu ra e Co -
mu ni ca ção Eli as Man sour – FEM, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons 
e ima gens na ci da de de Rio Bran co, Esta -
do do Acre.

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

cre to s/nº, de 22 de ou tu bro de 2001, que ou tor ga
con ces são ao Go ver no do Esta do do Acre, por in ter-
mé dio da Fun da ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Eli as
Man sour – FEM, para exe cu tar, por quin ze anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
na ci da de de Rio Bran co, Esta do do Acre.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 632,  DE 2002

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio Sol Ma i or Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são sono ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Ba ye ux,
Esta do da Pa ra í ba.

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

ta ria nº 598, de 4 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga
per mis são à Rá dio Sol Ma i or Ltda., para ex plo rar, por
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Ba ye ux, Esta do da Pa ra í ba.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 721, DE 2002

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Uni ver si da de do Con tes ta do
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Ca no i nhas, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

ta ria nº 698, de 21 de no vem bro de 2001, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Uni ver si da de do Con tes ta do
para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de Ca no i nhas, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 748, DE 2002

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Ôme ga de Co mu ni ca ção e
Ação So ci al 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 Ser ra Ta lha da, Esta do
de Per nam bu co.

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

ta ria nº 133, de 5 de fe ve re i ro de 2002, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Ôme ga de Co mu ni ca ção e
Ação So ci al para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu-
ca ti vos, na ci da de de Ser ra Ta lha da, Esta do de Per -
nam bu co.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 757, DE 2002

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Empre sa Ca ra ca raí de Co mu ni ca ção
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci -
da de de Boa Vis ta, Esta do de Ro ra i ma.

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

ta ria nº 692, de 14 de no vem bro de 2001, que ou tor ga
per mis são à Empre sa Ca ra ca raí de Co mu ni ca ção

Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Boa Vis ta, Esta do de
Ro ra i ma.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 762, DE 2002

Apro va o ato gue ou tor ga per mis são
à Rá dio Ma ra bá Ltda., para ex plo rar ser-
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da na ci da de de Ma ra ca ju,
Esta do de Mato Gros so do Sul.

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

ta ria nº 325, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Rá dio Ma ra bá Ltda., para ex plo rar, por
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Ma ra ca ju, Esta do de Mato Gros so do Sul.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 30, DE 2003

Apro va o ato que – re no va a con ces-
são da Rá dio Gu a í ba S/A para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Por to Ale gre, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

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

cre to s/nº, de 11 de ou tu bro de 2000, que re no va por
dez anos, a par tir de 10 de maio de 1993, a con ces-
são da Rá dio Gu a í ba S/A para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Por to Ale gre, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia re ce beu do Tri bu nal de Con tas da União, os
se guin tes Avi sos:
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– Nº 12, de 2003  (nº 626/2003, na ori gem), de 7
do cor ren te, en ca mi nhan do có pia do Acór dão nº 473,
de 2003-TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos
Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, so bre au di to ria
re a li za da nas obras de cons tru ção de tre chos ro do-
viá ri os no cor re dor Ara gua ia-To can tins-BR-235-Di vi-
sa TO/MA, tre cho Pe dro Afon so (TC –
003.798/2003-2);

– Nº 13, de 2003 (nº 697/2003, na ori gem), de
14 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia do Acór dão nº
513, de 2003 –TCU (Ple ná rio), bem como dos res-
pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, so bre
au di to ria re a li za da nas obras do Con tor no Fer ro viá-
rio de Ja ra guá do Sul/SC e Gu a ra mi rim/SC (TC –
003.655/2003-0); e

– Nº 14, de 2003 (nº 704/2003, na ori gem), de
14 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia do Acór dão nº
515, de 2003 –TCU (Ple ná rio), bem como dos res-
pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, so bre
au di to ria re a li za da nas obras de cons tru ção da Via
Expres sa Sul, que liga o cen tro de Flo ri a nó po lis à
re gião sul da ilha e ao Ae ro por to Her cí lio Luz (TC –
003.152/2002-2).

Os ex pe di en tes vão à Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Re cur-
so nº 11, de 2003, in ter pos to no pra zo re gi men tal,
no sen ti do de que seja sub me ti do ao Ple ná rio o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 5, de 2003 (nº
2.009/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va
o ato que ou tor ga con ces são à Fun da ção Edu ca ci o-
nal Co men da dor Ave lar Pe re i ra de Alen car para exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na
ci da de de Sete La go as, Esta do de Mi nas Ge ra is.

A ma té ria 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, de acor do
com o dis pos to no art. 235, II, “c”, do Re gi men to Inter no.

É o se guin te o re cur so re ce bi do

RECURSO Nº 11, DE 2003

Nos ter mos do art. 58, § 2º, I, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o ar ti go 91, § 3º e 4º do Re -
gi men to Inter no, re que i ro que o PDS Nº 05, de 2003,
que apro va o ato que ou tor ga con ces são a Fun da ção
Edu ca ci o nal Co men da dor Ave lar Pe re i ra de Alen car
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de som e ima -
gens na ci da de de Sete La go as, Esta do de Mi nas Ge -

ra is, seja apre ci a do pelo Ple ná rio do Se na do Fe de ral,
em grau de re cur so.

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2003. – Se na-
dor Hé lio Cos ta – Ael ton Fre i tas – Ro ber to Sa tur ni-
no – Ide li Sa vat ti – Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes -
tri nho – Wal mir Ama ral – Mo za ril do Ca val can ti –
Ra mez Te bet – Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia re ce beu, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o Ofí-
cio nº S/15, de 2003 (nº 107/2003, na ori gem), de
23 do cor ren te, en ca mi nhan do, para os fins pre vis-
tos no art. 52, in ci so X, da Cons ti tu i ção Fe de ral, có -
pia do pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca,
da cer ti dão de trân si to em jul ga do e do acór dão pro -
fe ri do por aque la Cor te, nos au tos da Ação Cí vel
Ori gi ná ria nº 471, que de cla rou a in cons ti tu ci o na li-
da de da Lei nº 10.533, de 1993, do Esta do do Pa ra-
ná (o Esta do, suas au tar qui as e fun da ções de i xam
de in te grar o Pa sep).

O ex pe di en te vai à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia re ce beu o Ofí cio nº 14, de 2003-CN (nº
338/GP – 2003, na ori gem), do Pre si den te do Su pre-
mo Tri bu nal Fe de ral, que en ca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal o Re la tó rio de Ges tão Fis cal – ins ti tu í do
pela Lei Com ple men tar nº 101, art. 54, in ci so III – re fe-
ren te ao pri me i ro qua dri mes tre de 2003. 

O Ofí cio lido vai à Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia re ce beu o Avi so nº 8, de 2003-CN (nº
691-SGS-TCU/2003, na ori gem), do Tri bu nal de Con -
tas da União, que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal
có pia do Acór dão nº 509, de 2003, bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, re fe-
ren te à au di to ria re a li za da nas obras de cons tru ção
do Hos pi tal Ter ciá rio de Na tal, Uni da de Mis ta de Sa ú-
de de Ca pim Ma cio e Uni da de Mis ta de Sa ú de de Iga -
pó, no Esta do do Rio Gran de do Nor te (TC nº
004.904/2003-1).

O ex pe di en te lido vai à Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Há ora -
do res ins cri tos.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Re que i ro, com
base no Re gi men to, mi nha ins cri ção para uma co mu-
ni ca ção ina diá vel.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, re que-
i ro, com base no Re gi men to Inter no, a mi nha ins cri-
ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, como os de ma is co le gas, tam bém re que i-
ro mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or -
dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, na for ma do Re gi men-
to Inter no, de se jo fa lar, no mo men to opor tu no, como
Lí der do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
pode fa lar ago ra, se qui ser, como Lí der, por cin co mi -
nu tos. (Pa u sa.)

V. Exª abre vaga para ou tro.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -

co/PSB – SE) – Pre fi ro fa lar pos te ri or men te, para não
pre ju di car o pri me i ro ora dor.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Per fe i to.
Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs te rão
as se gu ra do o 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.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pas sa-se
à lis ta de ora do res.

Como pri me i ro ora dor ins cri to, con ce do a pa la-
vra ao Se na dor Pa pa léo Paes. 

Dis põe S. Exª de vin te mi nu tos.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. 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 mo ti vo do meu

pro nun ci a men to de hoje é o fato de que, ul ti ma men te,
pre sen ci a mos, em nos so País, os pro ble mas por que
pas sa a sa ú de pú bli ca. É uma si tu a ção que nos pre o-
cu pa bas tan te e que a im pren sa, nos úl ti mos tem pos,
vem fa zen do eco ar para que a so ci e da de sin ta qual é
a re a li da de do tema “trans plan tes”.

Co me ço meu pro nun ci a men to di zen do que o
fan tás ti co de sen vol vi men to da ciên cia e da tec no lo gia
na área mé di ca, em es pe ci al nos úl ti mos trin ta anos,
trou xe como van ta gem o au men to da ex pec ta ti va de
vida. Esse au men to na ex pec ta ti va de vida, por tan to,
teve va ri a dos e im por tan tes re fle xos de or dem eco nô-
mi ca e so ci al, in clu si ve uma sig ni fi ca ti va re per cus são
na pre va lên cia de do en ças crô ni co-de ge ne ra ti vas,
mu i tas de las sem ou tra al ter na ti va de tra ta men to que
não seja um trans plan te de ór gão ou de te ci do.

Em al guns ca sos – como na que les de co ra ção,
fí ga do, pul mão e me du la ós sea –, o trans plan te tem o
ob je ti vo de sal var vi das, re pre sen tan do, em mu i tos
ca sos, a úni ca al ter na ti va ca paz de evi tar o óbi to do
pa ci en te. Sem dú vi da, o trans plan te ofe re ce a pos si-
bi li da de de uma vida com me lhor qua li da de do que
aque la as se gu ra da por ou tros tra ta men tos.

É fá cil ima gi nar mos, por exem plo, que, nes te
ins tan te, al guém es te ja as sis tin do à trans mis são des -
ta ses são ple ná ria pela TV Se na do, gra ças a um
trans plan te de cór ne as que re ce beu. Já o trans plan te
de rim li ber ta a pes soa do mar tí rio da diá li se, que in -
ter fe re pro fun da men te em sua vida emo ci o nal e pro -
du ti va, com a van ta gem adi ci o nal de ter um cus to fi -
nan ce i ro e so ci al re la ti va men te me nor. O trans plan te
de pân cre as, ou de rim e pân cre as com bi na do, pode
sal var os pa ci en tes di a bé ti cos da in su fi ciên cia re nal e
de con se qüen te ce gue i ra, de ven do-se con si de rar
ain da os be ne fí ci os agre ga dos com o fim das cons-
tan tes in je ções de in su li na e do rí gi do e es tres san te
con tro le da di e ta ali men tar.

O trans plan te é, por tan to, Srªs e Srs. Se na do-
res, a tão es pe ra da so lu ção para mi lha res de pes so as
com in su fi ciên ci as or gâ ni cas ter mi na is ou cro ni ca-
men te in ca pa ci tan tes. Ele é um pro ce di men to mé di co
com enor mes pers pec ti vas, po rém im pos sí vel de ser
re a li za do sem o con sen ti men to do ci da dão so li dá rio
pela ofer ta de ór gãos e te ci dos. E esse con sen ti men to
de pen de, evi den te men te, da cons ciên cia da po pu la-
ção quan to à pos si bi li da de, à ne ces si da de e à res-
pon sa bi li da de de, de po is da mor te, des ti nar seus ór -
gãos para sal var vi das.

Des de o pi o ne i ro trans plan te de co ra ção re a li-
za do no Bra sil pelo Dr. Eury cli des de Je sus Zer bi ni,
em 1968, nos sos ci rur giões con ti nu a ram con quis tan-
do no tá ve is avan ços nes sa área. Duas dé ca das de-
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po is, mé di cos bra si le i ros fi ze ram o pri me i ro trans plan-
te de co ra ção e pul mão com su ces so, na Amé ri ca La -
ti na. Logo em se gui da, em 1989, foi aqui de sen vol vi da
a iné di ta téc ni ca de trans plan te de fí ga do in ter vi vos,
na qual se re ti ram 60% do ór gão de um do a dor vivo,
ob ser van do-se, em ape nas dois me ses, a ple na re ge-
ne ra ção dos dois fí ga dos.

Por con ta des ses e de ou tros exem plos de nos -
sa com pe tên cia na área, os es pe ci a lis tas são unâ ni-
mes em afir mar que o Bra sil está mu i to bem po si ci o-
na do em ter mos de qua li da de téc ni ca. No en tan to, no
que se re fe re à quan ti da de de trans plan tes re a li za-
dos, o mes mo não pode ser dito. Nos sos nú me ros
ain da são bas tan te mo des tos. Re a li za mos ape nas
cer ca de 120 trans plan tes de co ra ção a cada ano, o
que cor res pon de a um ter ço do que se exe cu ta na
Fran ça, por exem plo, mes mo sen do nos sa po pu la ção
três ve zes ma i or do que a da que le país.

A ver da de é que, ape sar do gran de pro gres so
ob ser va do nos úl ti mos seis anos, ain da é mu i to de fi ci-
en te a cap ta ção de ór gãos para trans plan tes no Bra -
sil, fa zen do com que a lis ta de pa ci en tes que es pe ram
para ser be ne fi ci a dos es te ja em cons tan te cres ci-
men to, o que é la men tá vel.

To man do como re fe rên cia o ano de 1997, o nú -
me ro de do a do res tem cres ci do, o que é po si ti vo. De
1997 a 2002, mais do que du pli ca mos o nú me ro de
trans plan tes re a li za dos, pas san do de 3.932 para
8.031 ca sos. Essas es ta tís ti cas mos tram que, em nú -
me ros ab so lu tos, o Bra sil está em se gun do lu gar no
mun do em do a ções, per den do ape nas para os Esta -
dos Uni dos. Pro por ci o nal men te ao ta ma nho da po pu-
la ção, con tu do, fi ca mos em nono lu gar.

Esse cres ci men to das do a ções de ór gãos vem,
mais uma vez, con fir mar a pre dis po si ção so li dá ria do
povo bra si le i ro. Mas pre ci sa mos avan çar em cam pa-
nhas de cons ci en ti za ção em prol da que les que se en -
con tram nas lis tas para re ce be rem do a ções. Afi nal,
os da dos do Mi nis té rio da Sa ú de re ve lam que, em ja -
ne i ro pas sa do, nada me nos que 51.760 bra si le i ros fi -
gu ra vam no rol da an gus ti an te es pe ra da lis ta de can -
di da tos a trans plan tes. Ain da pior: es ti ma ti va do mé di-
co José Me di na Pes ta na, Pre si den te da Asso ci a ção
Bra si le i ra de Trans plan te de Órgãos – ABTO, apon ta
que me ta de das pes so as que es tão na lis ta mor re es -
pe ran do por esse ges to ma i or de al tru ís mo dos fa mi li-
a res que per de ram um ente que ri do.

Mu i tas fa mí li as de i xam de con cre ti zar a do a ção
por des co nhe ce rem qual era a von ta de do po ten ci al
do a dor. Na dú vi da so bre se o fa le ci do ti nha esse de -
se jo, mu i tos pa ren tes op tam por não per mi tir a re ti ra-
da dos ór gãos, pro ce di men to que, des de a re vo ga ção

da Lei nº 9.434/97, só pode ser re a li za do com au to ri-
za ção for mal da fa mí lia.

Qu e ro cha mar a aten ção para ou tro en tra ve re -
le van te, que é a ba i xa no ti fi ca ção de pos sí ve is do a-
ções. Ape nas um em cada 12 po ten ci a is do a do res é
no ti fi ca do às cen tra is de trans plan tes. Na ca pi tal pa u-
lis ta, são cap ta dos nove ór gãos por mi lhão de ha bi-
tan tes, quan do o nú me ro es ti ma do de ór gãos dis po-
ní ve is che ga a 60. Com ca rac te rís ti cas de ci da de vi o-
len ta – e a gran de ma i o ria de ví ti mas da vi o lên cia com 
pou ca ida de –, São Pa u lo de ve ria ter uma gran de dis -
po ni bi li da de de ór gãos para trans plan tes.

No Esta do do Rio de Ja ne i ro, os hos pi ta is e clí -
ni cas par ti cu la res, em bo ra de te nham mais da me ta de
dos le i tos de UTI, res pon dem por me nos de 20% dos
co mu ni ca dos de mor te ce re bral. Se gun do a So ci e da-
de de Ne u ro lo gia, ocor rem cer ca de 450 mor tes ce re-
bra is por mês no Esta do, mas, des sas, ape nas 40 são 
no ti fi ca das.

A con ten ção de cus tos é o tor pe mo ti vo para a
sub no ti fi ca ção por par te das clí ni cas par ti cu la res,
pois lhes ca be ri am, nos trans plan tes, os cus tos de
man ter ar ti fi ci al men te as fun ções vi ta is do do a dor e
de uso do cen tro ci rúr gi co para a cap ta ção dos ór-
gãos. Vale di zer que o va lor to tal des ses pro ce di men-
tos não che ga a R$4 mil, os qua is são pos te ri or men te
res sar ci dos pelo SUS. Ain da as sim, as di re ções des -
ses hos pi ta is, mu i tas ve zes, exer cem pres são so bre
as equi pes mé di cas, para que não avi sem a ocor rên-
cia de mor tes ce re bra is. Há no tí ci as de mé di cos que
fo ram ame a ça dos de de mis são, caso co mu ni cas sem
a exis tên cia de um pos sí vel do a dor.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tan to da
par te das or ga ni za ções da so ci e da de ci vil quan to da
par te do Go ver no, tem-se vis to em pe nho no sen ti do
de in cen ti var os trans plan tes no Bra sil, po rém ain da é
mo des ta a for ma de mo ti va ção e de vi a bi li za ção para
se ob te rem re sul ta dos mais po si ti vos.

Uma das ma cro es tra té gi as tra ça das pela Se-
cre ta ria de Assis tên cia à Sa ú de, do Mi nis té rio da Sa -
ú de, ob je ti van do am pli ar o aces so da po pu la ção bra -
si le i ra aos ser vi ços, foi exa ta men te a or ga ni za ção do
Sis te ma Na ci o nal de Trans plan tes. Nes se âm bi to,
pro mo veu-se a or ga ni za ção e im plan ta ção do Sis te-
ma Na ci o nal de Trans plan tes, a nor ma ti za ção das ati -
vi da des de trans plan te, a or ga ni za ção das Cen tra is
Esta du a is e da Na ci o nal, a or ga ni za ção das lis tas úni -
cas, a am pli a ção dos ser vi ços au to ri za dos e do aces -
so da po pu la ção à re a li za ção dos pro ce di men tos.

Para in cen ti var a re a li za ção de trans plan tes, fo -
ram ado ta das me di das que com pre en dem a al te ra-
ção da le gis la ção so bre do a ção de ór gãos, mu dan ças
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na for ma e no va lor do pa ga men to da ci rur gia e for ne-
ci men to de me di ca men tos para pa ci en tes trans plan-
ta dos.

O re gis tro da op ção “do a dor” ou “não do a dor”
nas car te i ras de iden ti da de e de ha bi li ta ção, que pa -
re cia ser uma ino va ção pro mis so ra, re ve lou-se um
gran de pro ble ma para o sis te ma de do a ção de ór-
gãos. Por essa ra zão, a lei foi al te ra da, con so li dan-
do-se a obri ga to ri e da de da con sul ta à fa mí lia para au -
to ri za ção da do a ção ou re ti ra da de ór gãos.

Des de o ano 2000, en con tra-se em fun ci o na-
men to, 24 ho ras por dia, no ae ro por to des ta Ca pi tal, a 
Cen tral Na ci o nal de Trans plan tes, que ar ti cu la o tra -
ba lho das Cen tra is Esta du a is e pro vê os me i os para
as trans fe rên ci as de ór gãos en tre os Esta dos. Fo ram
im plan ta das 23 cen tra is de trans plan tes, sen do 20 es -
ta du a is e 3 re gi o na is. Um acor do fir ma do com as
com pa nhi as aé re as ga ran te o trans por te gra tu i to de
ór gãos e, even tu al men te, das equi pes mé di cas de re -
ti ra da. Entre agos to de 2000 e de zem bro de 2001, a
Cen tral Na ci o nal de Trans plan tes ga ran tiu o trans por-
te en tre os Esta dos de 395 ór gãos ou te ci dos.

Me di da da ma i or im por tân cia foi tam bém a cri a-
ção de Ban cos de Órgãos e Te ci dos. Em 2000, fo ram
es ta be le ci das nor mas de fun ci o na men to e ca das tra-
men to do Ban co de Vál vu las Car día cas; do Ban co de
Olhos (cór ne as); do Ban co de San gue de Cor dão
Umbi li cal e Pla cen tá rio para trans plan te de me du la; e
do Ban co de Ossos, para en xer to de os sos e te ci dos
li ga men to sos.

Em mar ço de 2001, o Mi nis té rio da Sa ú de con -
ce deu re a jus te de 75% para os pro ce di men tos de
trans plan tes de ór gãos. Em ou tu bro de 2001, os va lo-
res re la ci o na dos à cap ta ção de ór gãos para trans-
plan tes, bem como para sua re ti ra da, fo ram tri pli ca-
dos. Nas ta be las do SUS, fo ram in clu í dos, nos úl ti mos
anos, os se guin tes no vos pro ce di men tos re la ci o na-
dos a trans plan tes: bus ca ati va de do a dor de ór gãos
para trans plan tes; acom pa nha men to pós-trans plan te;
me di ca men tos pós-trans plan tes de ór gãos; bus ca in -
ter na ci o nal de me du la ós sea; co le ta e trans por te in-
ter na ci o nal de me du la ós sea; trans plan te de pân cre-
as; trans plan te si mul tâ neo de pân cre as e rim; re ti ra da
par ci al de fí ga do para trans plan te in ter vi vos; e trans -
plan te de fí ga do in ter vi vos.

Uma das ma i o res con quis tas as se gu ra das após 
a cri a ção do Sis te ma Na ci o nal de Trans plan tes foi a
im plan ta ção da lis ta úni ca de trans plan tes para to dos
os ór gãos, com cri té ri os cla ros e jus tos para a de fi ni-
ção da or dem em que os pa ci en tes se rão aten di dos.
A lis ta ga ran te o fim das dis cri mi na ções e per mi te a
mais ab so lu ta igual da de dos pa ci en tes di an te do Sis -

te ma. Ri cos e po bres, in flu en tes e des co nhe ci dos,
com pa dri nhos ou sem pa dri nhos, to dos têm igual
aces so à re a li za ção do ne ces sá rio trans plan te. A lis ta
tem sido, des sa for ma, um po de ro so ins tru men to de
jus ti ça na alo ca ção dos ór gãos e, como tal, trou xe
cre di bi li da de ao sis te ma, in cen ti van do os bra si le i ros a 
au to ri za rem a do a ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pa ra le la-
men te a to das es sas ini ci a ti vas do Go ver no, deve-se
tam bém res sal tar o no tá vel tra ba lho das inú me ras en -
ti da des da so ci e da de ci vil que se de di cam a es ti mu lar
as do a ções e a pres tar as sis tên cia aos pa ci en tes de
trans plan tes e às suas fa mí li as.

A Asso ci a ção Bra si le i ra de Trans plan te de
Órgãos (ABTO) é uma so ci e da de mé di ca, ci vil, sem
fim lu cra ti vo, que tem por fi na li da de es ti mu lar o de-
sen vol vi men to de to das as ati vi da des re la ci o na das
com os trans plan tes de ór gãos no Bra sil, in clu si ve a
pes qui sa, a di fu são de co nhe ci men tos, a cri a ção de
cen tros de do a ção, ban cos de ór gãos e ser vi ços de
iden ti fi ca ção de re cep to res. Uma das mais re cen tes
ini ci a ti vas da ABTO foi a re a li za ção, no Car na val des -
te ano, de uma cam pa nha para es ti mu lar a po pu la ção
a doar ór gãos.

Já a Asso ci a ção de Assis tên cia à Cri an ça Car -
día ca e à Trans plan ta da do Co ra ção (ACTC) pres ta
aten di men to mul ti dis ci pli nar às cri an ças por ta do ras
de do en ças car día cas, en ca mi nha das pelo Insti tu to
do Co ra ção (InCor), e aos fa mi li a res. A en ti da de ofe -
re ce gra tu i ta men te – por todo o tem po – às mães e às
cri an ças hos pe da gem, ali men ta ção, apo io so ci al, psi -
co ló gi co, pe da gó gi co e la zer, pro por ci o nan do in ten sa
con vi vên cia en tre as pes so as que pas sam pela mes -
ma si tu a ção-pro ble ma.

A Ali an ça Bra si le i ra pela Do a ção de Órgãos e
Te ci dos (Ado te) tem por ob je ti vos a pro mo ção do vo -
lun ta ri a do para es cla re cer, ori en tar e cons ci en ti zar a
po pu la ção em ge ral da im por tân cia, ne ces si da de e
res pon sa bi li da de hu ma ni tá ria da do a ção de ór gãos e
te ci dos para trans plan te; bem como o de sen vol vi men-
to de es tu dos e pes qui sas, pro du ção e di vul ga ção de
in for ma ções e co nhe ci men tos téc ni cos e ci en tí fi cos
que di gam res pe i to à do a ção de ór gãos e aos trans -
plan tes.

E es ses são ape nas uns dos pou cos exem plos
en tre as mu i tas en ti da des de di ca das ao tema. Po de-
ría mos tam bém men ci o nar a So ci e da de Bra si le i ra de
Trans plan te de Me du la Óssea (SBTMO), a Asso ci a-
ção Bra si le i ra dos Cen tros de Diá li se e Trans plan te
(ABCDT), a Asso ci a ção Bra si le i ra dos Trans plan ta-
dos de Fí ga do e Por ta do res de Do en ças He pá ti cas
(Trans pá ti ca), o Cen tro de Trans plan te de Me du la
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Óssea e o Gru po de Atu a ção Bra si le i ro para a Re a li-
za ção de Trans plan tes Infan tis (Ga bri el).

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no ce ná-
rio dos trans plan tes não exis tem es tre las. Os pa ci en-
tes, mé di cos e do a do res são igual men te im por tan tes,
pois não exis te trans plan te sem do a dor. O pro ble ma
da es cas sez de ór gãos para trans plan tes, mais acen -
tu a do no Bra sil do que em ou tro qual quer país, so-
men te será re sol vi do me di an te um in ten so es for ço de
edu ca ção de toda a so ci e da de, in clu in do, em cur to
pra zo e em es pe ci al, os pro fis si o na is de sa ú de, que
são os ato res que dão iní cio e fi na li zam o pro ces so.
Não me nos im por tan te é a im ple men ta ção de po lí ti-
cas de sa ú de pú bli ca efi ca zes na pre ven ção de do en-
ças que le vam à in di ca ção de trans plan te.

A cons ci en ti za ção da so ci e da de como um todo,
ta re fa de lon go pra zo, deve ser ini ci a da nas es co las,
cen tro ide al de for ma ção in te gral dos jo vens, in clu in-
do a for ma ção para o exer cí cio da ci da da nia. A in cor-
po ra ção da te má ti ca dos trans plan tes nos con te ú dos
cur ri cu la res dos di ver sos ní ve is de en si no será de ter-
mi nan te para se lo grar uma ati tu de crí ti ca que fa vo re-
ça o de ba te e a aná li se dos avan ços ci en tí fi cos que
in flu en ci am a nos sa sa ú de e de ter mi nam o rumo da
nos sa exis tên cia.

Afi nal, os es tu dan tes de hoje são os fu tu ros mé -
di cos, en fer me i ros, as sis ten tes so ci a is, psi có lo gos,
bió lo gos, en ge nhe i ros, pes qui sa do res, téc ni cos de la -
bo ra tó ri os, ci da dãos, go ver nan tes e po ten ci a is do a-
do res e re cep to res de ór gãos, be ne fi ciá ri os da ad mi-
rá vel tec no lo gia dos trans plan tes. Urge, por tan to,
des per tar sua cons ciên cia para tão re le van te tema.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do a 
pa la vra ao Se na dor Cé sar Bor ges, por 20 mi nu tos.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Se na dor Ro meu Tuma, Srªs e Srs. Se na do res,
che ga mos ao sé cu lo XXI sem com ple tar mos a eman ci-
pa ção hu ma na pro me ti da pelo Ilu mi nis mo. Vi ve mos em
um mun do dual e an ta gô ni co, onde ce lu la res, Inter net,
su per com pu ta do res e a clo na gem de se res hu ma nos
con vi vem lado a lado com a mi sé ria, com a po bre za e,
prin ci pal men te, com o anal fa be tis mo.

Enquan to al guns par ti ci pam des sa nova era da
in for ma ção e do co nhe ci men to, ou tros são ali ja dos de 
di re i tos hu ma nos bá si cos, en tre es ses di re i tos, o di re-
i to à edu ca ção.

Há hoje cer ca de 860 mi lhões de adul tos anal fa-
be tos e mais de 100 mi lhões de cri an ças fora de es co-
la em todo o mun do.

A edu ca ção é mu i to mais do que sim ples men te
en si nar a ler e es cre ver. Aces so à es co la é aces so à
ci da da nia; por meio da edu ca ção, o ho mem li ber ta-se
da ig no rân cia e se re a li za exis ten ci al men te.

É tão fun da men tal a edu ca ção para a re a li za ção
do in di ví duo, que o di re i to a seu aces so está pre vis to
na De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i tos Hu ma nos e as -
se gu ra do pela Cons ti tu i ção bra si le i ra de 1988.

A es co la ri za ção tam bém se tra duz, a mé dio e
lon go pra zos, em de sen vol vi men to para uma co mu ni-
da de ou para um país. Não foi por aca so que a Co réia
do Sul deu um sal to que a ti rou do Ter ce i ro Mun do.

Um es tu do im por tan te do Ipea, pu bli ca do por Ri -
car do Paes e Bar ros em 1997, com pa ra o Bra sil e a Co -
réia do Sul para ava li ar a in fluên cia da edu ca ção no de -
sen vol vi men to eco nô mi co des ses dois pa í ses. E com-
pa ra es ses dois por que re pre sen tam um aca so de es tu-
do ide al: na dé ca da de 60 ti nham o mes mo per fil e ago -
ra são in ver sa men te pro por ci o na is nos in di ca do res eco -
nô mi cos, prin ci pal men te nos in di ca do res so ci a is. O di fe-
ren ci al, to dos sa be mos, foi a edu ca ção.

O fato é que o Bra sil ain da, Srªs e Srs. Se na do-
res, está en ga ti nhan do quan to ao as sun to edu ca ção.
Ape sar da me lho ria de al guns in di ca do res, prin ci pal-
men te em re la ção à taxa de es co la ri za ção, os nú me-
ros mos tram um país frá gil e de si gual com re la ção a
mu i tos se to res, mas prin ci pal men te a edu ca ção.

Embo ra te nham sido for mal men te al fa be ti za-
dos, 33 mi lhões de bra si le i ros hoje não sa bem ler – é
o que re ve lam os re sul ta dos da pes qui sa do Sis te ma
de Ava li a ção da Edu ca ção Bá si ca (Saeb) e os nú me-
ros do cen so do IBGE.

Se gun do da dos do INEP (Insti tu to Na ci o nal de
Estu dos e Pes qui sas Edu ca ci o na is), ape nas 59% dos 
es tu dan tes con clu em o en si no fun da men tal. A si tu a-
ção do en si no mé dio tam bém pre o cu pa: ape nas 26%
dos alu nos é que che gam ao fim des sa fase.

O re sul ta do não po de ria ser ou tro. Da dos da Co -
mis são Eco nô mi ca para a Amé ri ca La ti na e o Ca ri be,
a tão co nhe ci da Ce pal, in di cam que, na mé dia, os tra -
ba lha do res bra si le i ros pos su em ape nas seis anos de
es tu do. Tal es co la ri da de é mu i to in fe ri or à dos tra ba-
lha do res de ou tros pa í ses da pró pria da re gião, como
o Chi le (10,4 anos) ou o Mé xi co (9,5 anos).

E o que di zem es sas in for ma ções? O que tra du-
zem para nós? Di zem que mi lhões de bra si le i ros ain -
da es tão ali ja dos da pos si bi li da de da edu ca ção, com
tudo o que ela pode sig ni fi car em ter mos de com pre-
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en são da re a li da de de cada um e a sua pró pria in ser-
ção no mun do em que vi ve mos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, está cla ro
que este País cla ma por uma ver da de i ra re vo lu ção
edu ca ci o nal. Entre tan to, não há ini ci a ti vas con cre tas
que per mi tam mu dar dras ti ca men te o qua dro da edu -
ca ção no Bra sil. So men te são apre sen ta dos pla nos,
pro mes sas e pre vi sões.

O Pre si den te Lula pro me teu uma po lí ti ca agres -
si va de in ves ti men to em edu ca ção, mas, in fe liz men te,
até ago ra a pri o ri da de tem sido o mer ca do fi nan ce i ro
des te País.

No mês pas sa do, o Mi nis tro Cris to vam Bu ar que
apre sen tou seu pla no para a edu ca ção. Se ri am mu i-
tas as me tas do go ver no: co lo car 100% das cri an ças
até 14 anos na es co la; abo lir o tra ba lho in fan til; abo lir
a pros ti tu i ção in fan til; du pli car sa lá rio mé dio do pro-
fes sor – além de ou tros pla nos de mais lon go pra zo.

São me tas ou sa das e de fun da men tal im por tân-
cia para o nos so País. Entre tan to, não hou ve anún cio
con cre to de me di das que pos sam vi a bi li zar o al can ce
des ses ob je ti vos.

Se gun do dis se o Mi nis tro Cris to vam ao Jor nal
do Bra sil, na que la opor tu ni da de, é pre ci so con ven-
cer go ver na do res e pre fe i tos a par ti ci pa rem de um
pro gra ma de re cu pe ra ção da edu ca ção fun da men tal,
in te gran do os go ver nos es ta du a is e mu ni ci pa is ao tra -
ba lho do go ver no fe de ral.

Meus ca ros Se na do res, ape sar do res pe i to que
te nho pelo pon to de vis ta do nos so com pe ten te mi nis-
tro da Edu ca ção, que ro di zer que as pre mis sas fo ram
in ver ti das. Se al guém deve ser con ven ci do a par ti ci-
par efe ti va men te da re cons tru ção do en si no pú bli co
des de País, este al guém tem que ser, ne ces sa ri a-
men te, o Go ver no Fe de ral, que cada vez mais se au -
sen ta do en si no pú bli co no Bra sil.

Ve jam o caso mais em ble má ti co do País, que é
o caso do Fun def, Fun do de De sen vol vi men to do
Ensi no Fun da men tal. Cri a do em 1996 e im ple men ta-
do a par tir de 1998, o Fun do ti nha como ob je ti vo uni -
ver sa li zar o en si no fun da men tal a par tir da par ce ria
en tre União, Esta dos e Mu ni cí pi os.

A par ce ria, en tre tan to, ja ma is ocor reu. A par ti ci-
pa ção da União no Fun do foi sem pre in sig ni fi can te e
de cres cen te. Quem sus ten ta esse Fun do são os go -
ver nos es ta du a is e os mu ni cí pi os bra si le i ros. A par ti-
ci pa ção do Go ver no Fe de ral, que era de 3,7% em
1998, caiu, no úl ti mo ano, em 2002, para 1,9% na par-
ti ci pa ção da for ma ção do Fun do de De sen vol vi men to
do Ensi no Fun da men tal.

A fór mu la pre vis ta na Lei 9.424/96, lei de cri a-
ção do Fun def, es ta be le ceu o va lor mí ni mo por alu no,
o que pro por ci o na ria o au men to da par ti ci pa ção da
União no Fun do, mas essa lei ja ma is foi cum pri da.

Con for me le gal men te pre vis to, o va lor mí ni mo
anu al por alu no nun ca po de ria ser in fe ri or à ra zão en -
tre a re ce i ta to tal pre vis ta para o Fun do di vi di da pelo
nú me ro to tal de ma trí cu las do en si no fun da men tal.

O fato é que os va lo res mí ni mos anu a is por alu -
no fo ram sen do su ces si va men te fi xa dos sem que fos -
sem ob ser va dos es ses cri té ri os pre co ni za dos pela lei 
de cri a ção do Fun def. Des sa for ma, a União trans fe riu
para os Esta dos, que são res pon sá ve is por mais de
84% dos re cur sos do Fun def em 2002, o ônus pela
ma nu ten ção do en si no fun da men tal.

Se fos se cum pri da a re gra pre vis ta na le gis la-
ção, o va lor mí ni mo de ve ria al can çar R$733,00 por
alu no nes te ano de 2003, nú me ro que se ria 64,3% su -
pe ri or aos atu a is R$446,00 es ta be le ci dos pela União.

Os pre ju í zos fi nan ce i ros para os Esta dos e Mu ni-
cí pi os são enor mes. Ape nas para o go ver no do Esta do
da Ba hia es ta mos pre ven do para este ano uma per da
de R$955 mi lhões; é uma per da da re ce i ta do Esta do,
não é uma per da por que é in ves ti do na edu ca ção do
Esta do, mas sai dos co fres, sai do erá rio do go ver no es -
ta du al para trans fe rir para os Mu ni cí pi os, sem a par ti ci-
pa ção do go ver no fe de ral. A Ba hia, in clu si ve, já aju i zou
ação no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral vi san do re ver ter
essa si tu a ção, essa per da, que é in crí vel para um Esta -
do como o da Ba hia, que pre ci sa in ves tir em in fra-es tru-
tu ra, pro mo ver o de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al.
A Ba hia está fa zen do essa trans fe rên cia por que está
obri ga da pela lei, mas o go ver no fe de ral não está cum -
prin do sua par te como de ve ria.

O pró prio Par ti do dos Tra ba lha do res, nos seus
do cu men tos de cam pa nha pre si den ci al, cal cu la que o 
Go ver no Fe de ral acu mu la uma dí vi da de qua se R$9
bi lhões com o Fun def des de a sua cri a ção.

Ora, Srªs e Srs. Se na do res, há pro pos tas para
cor re ção do pro ble ma tra mi tan do nes ta Casa. O Pro -
je to de Lei nº 181, de 2002, de au to ria do ex-Se na dor
Pa u lo Sou to, que hon rou esta Casa, su ge re a mo di fi-
ca ção da Lei nº 9.424, de 1996, que cri ou o Fun def,
cri an do dis po si ti vos que obri gam a União a cum prir a
me to do lo gia de cál cu lo do va lor mí ni mo por alu no
pre vis to para o Fun def.

Acre di to que, se re al men te o Mi nis tro Cris to vam
Bu ar que de se ja trans for mar a Edu ca ção, S. Exª será
nos so par ce i ro na apro va ção des se pro je to que tra mi-
ta no Se na do, tan to quan to acre di to que se rão par ce i-
ros to dos os Par la men ta res do PT.
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Além de lu tar pelo cum pri men to in te gral da le -
gis la ção, é pre ci so ain da aper fe i ço ar e am pli ar o Fun -
def, que cu i da úni ca e ex clu si va men te do en si no fun -
da men tal, por que te mos di fi cul da des com o en si no
mé dio, com a pré-es co la e até com o en si no su pe ri or.

Os nú me ros de 2003 mos tram que a quan ti da de
to tal de ma trí cu las no en si no fun da men tal che gou a
qua se 32 mi lhões de alu nos. A Ba hia, por exem plo,
con tri bui com 10,7% des se to tal. Entre tan to, na hora
de dis tri bu i ção dos re cur sos, a mes ma Ba hia re pre-
sen ta ape nas 6,6% do to tal de re cur sos do Fun do.

De ma ne i ra ge ral, se gun do da dos do Te sou ro
Na ci o nal, o Nor des te é res pon sá vel por 35% das ma -
trí cu las do en si no fun da men tal, mas re ce be ape nas
23% dos re cur sos. Não há se quer uma cor res pon-
dên cia, quan do o jus to de uma po lí ti ca pú bli ca é que
ela pos sa re du zir as di fe ren ças de qua li da de no en si-
no en tre as di ver sas re giões do País, en tre as mais e
as me nos de sen vol vi das. Tam bém en con tra re mos si -
tu a ções se me lhan tes nas re giões Nor te e Cen-
tro-Oes te do País. 

O pró prio Pro gra ma de Go ver no do PT de nun-
cia, com acer to, que o piso da edu ca ção, sub cal cu la-
do como é atu al men te, man te ve, ao lon go dos anos, a 
di fe ren ça de en si no en tre Esta dos mais ri cos e mais
po bres do País, cris ta li zan do, des sa for ma, uma si tu-
a ção de de si gual da de re gi o nal que co me ça nos ban -
cos es co la res. Isso por que cada Esta do bra si le i ro
passou a fi nan ci ar a edu ca ção de suas cri an ças com a 
pró pria ren da. Das 27 uni da des da Fe de ra ção, so men-
te qua tro Esta dos re ce bem atu al men te uma com pen-
sa ção do Fun def, ou seja, re ce bem um pou co mais do
que co lo cam de re cur sos. A res pe i to dis so, é bom des -
ta car o que diz o Pro gra ma de Go ver no do PT:

“Des sa for ma, o go ver no não só se de -
so ne ra do re pas se de re cur sos, como tam-
bém con so li da as de si gual da des en tre Esta -
dos, pra ti can do uma ‘po lí ti ca de eqüi da de’
que, de fato, não pas sa de uma ‘po lí ti ca de
igual da de na po bre za’”.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
é pre ci so que este Go ver no e os Par la men ta res do PT 
aqui nes ta Casa se as so ci em a este es for ço para que
pos sa mos im ple men tar me ca nis mos que re du zam as 
de si gual da des, já que elas são am pla men te re co nhe-
ci das pelo Go ver no do Par ti do dos Tra ba lha do res.

As pes qui sas re cen tes so bre ren da e po bre za,
re a li za das por ins ti tu tos como o Ipea e o IBGE, fir ma-
ram con clu sões im por tan tes so bre o País que de vem
ser olha das no mo men to de se in ter vir na nos sa re a li-
da de.

Uma das con clu sões é que a es ta bi li da de de
pre ços es go tou sua ca pa ci da de de me lho rar nos sa
dis tri bu i ção de ren da; que a de si gual da de de ren da
no Bra sil está re la ci o na da com a de si gual da de re gi o-
nal; e, por úl ti mo, a edu ca ção é a po lí ti ca pú bli ca mais
efe ti va que o País pode lan çar mão para re du ção das
de si gual da des de ren da.

Não po de mos ad mi tir, por tan to, a con ti nu i da de
de uma po lí ti ca edu ca ci o nal que re for ce a in jus ta de -
si gual da de en tre as re giões bra si le i ras.

Meus ca ros pa res, a Ba hia avan çou mu i to na
edu ca ção e sei tam bém de re sul ta dos tão sig ni fi ca ti-
vos quan to os nos sos em ou tros Esta dos do Nor des-
te, re gião que tem sido apon ta da como exem plar da
re du ção do dé fi cit es co lar: há re sul ta dos no tá ve is no
Ma ra nhão, no Ce a rá, no Rio Gran de do Nor te, no Pi a-
uí, em Ser gi pe e em ou tros Esta dos.

Mas se faz ne ces sá rio ace le rar as ações pela
edu ca ção no Bra sil, in clu si ve por que não é mais su fi-
ci en te uni ver sa li zar mos o en si no de pri me i ra à oi ta va
sé rie sem pen sar mos na qua li da de e sem le var mos
em con ta o an tes e o de po is des ta eta pa, ou seja, a
pré-es co la e o en si no mé dio.

To das es sas im por tan tes mo da li da des de edu -
ca ção, das qua is se en car re gam Esta dos e Mu ni cí pi-
os, en con tram-se re la ti va men te ór fãs em ter mos de fi -
nan ci a men to. Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, é pre ci so am pli ar o Fun def de modo a per mi-
tir a uni ver sa li za ção da edu ca ção bá si ca. Aliás, este é 
o com pro mis so as su mi do pelo Mi nis tro Cris to vam Bu -
ar que: am pli ar o Fun def de modo a per mi tir a uni ver-
sa li za ção de toda a edu ca ção bá si ca, que abran ge
des de a edu ca ção in fan til à pré-es co la, o en si no fun -
da men tal e, prin ci pal men te, tam bém o en si no mé dio,
hoje a car go e res pon sa bi li da de úni ca e ex clu si va de
Esta dos e Mu ni cí pi os bra si le i ros.

A cri a ção des se fun do é um com pro mis so do
Pro gra ma de Go ver no do PT e há pro mes sa para sua
im ple men ta ção. Por tan to, es pe ra mos que este Go-
ver no, que tem com pro mis so com o so ci al, apres se a
cri a ção des se fun do que con tem pla rá to das as eta-
pas do en si no e fi que um pou co me nos pre o cu pa do
em cri ar os gran des su pe rá vits pri má ri os, que já al -
can çam 7% e não aten dem às gran des as pi ra ções do
povo bra si le i ro.

O Sr. Eu rí pe des Ca mar go (Blo co/PT – DF) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Con ce do
o apar te ao Se na dor Eu rí pe des Ca mar go.

O Sr. Eu rí pe des Ca mar go (Blo co/PT – DF) – Se -
na dor Cé sar Bor ges, como sem pre, V. Exª traz um tema
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im por tan te para dis cus são, hoje tra tan do da dis tri bu i ção
de ren da e do de sen vol vi men to do nos so País. Há um
pro je to tra mi tan do nes ta Casa que tra ta do cum pri men-
to da LDB no que diz res pe i to à exi gên cia do 3º grau
para o cor po do cen te. Para fa ci li tar a vida de quem não
têm o 3º grau, se ria per mi ti da a en tra da na uni ver si da de
pú bli ca sem a ne ces si da de de ves ti bu lar. Tudo isso para 
que se pos sa cum prir a LDB, que es ta be le ce como pra -
zo li mi te o ano de 2006 para que os pro fes so res cum -
pram a exi gên cia le gal do di plo ma de 3º grau para po de-
rem le ci o nar. Em re la ção ao Fun def, V. Exª co lo ca a
ques tão com mu i ta pro pri e da de. O Mi nis tro da Edu ca-
ção tem in te res se em um pro je to de lei que tra mi ta nes -
ta Casa, mas S. Exª quer avan çar um pou co mais: pro -
põe trans for mar o Fun def em Fun deb, que uni ver sa li za-
ria todo o en si no. E S. Exª pre ten de en vi ar a re fe ri da pro -
pos ta para esta Casa o mais rá pi do pos sí vel. Para tan to,
te nho cer te za de que a pro pos ta con ta rá com o apo io
de toda a Casa, já que esse ins tru men to visa me lho rar a 
qua li da de do en si no, pois pre ten de de sen vol ver uma
po lí ti ca edu ca ci o nal de for ma a con tem plar todo o en si-
no.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra de ço
a V. Exª pelo apar te. Efe ti va men te, es pe ra mos que o
Go ver no Fe de ral en ca mi nhe ra pi da men te. Des de os
pri me i ros dias do Go ver no Lula, o Mi nis tro Cris to vam
Bu ar que co lo cou essa pre o cu pa ção de cri ar um novo
fun do que con tem plas se to dos os seg men tos do en si-
no, do pré-es co lar ao en si no mé dio. Mas, até o mo-
men to, não vi mos nada de prá ti co para que esse ob je-
ti vo seja al can ça do. Hoje, ape nas os Esta dos é que
es tão ar can do com o en si no fun da men tal e com o en -
si no mé dio. Os Mu ni cí pi os, às ve zes, ar cam com a
pré-es co la; ou tras ve zes, a po pu la ção não tem aces -
so a esse en si no tão im por tan te.

Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Tas so Je -
re is sa ti.

O Sr. Tas so Je re is sa ti (PSDB – CE) – Se na dor
Cé sar Bor ges, mais uma vez res sal to a im por tân cia e
a opor tu ni da de do seu pro nun ci a men to e pa ra be ni-
zo-o por isso. V. Exª fa lou so bre a im por tân cia do en si-
no e da edu ca ção para di mi nu ir as dis tân ci as en tre os
ei xos mais po bres e mais ri cos do País e a ne ces si da-
de de o Go ver no Fe de ral ter uma atu a ção mais efe ti va
na edu ca ção, com o ob je ti vo de di mi nu ir es sas dis tân-
ci as. Gos ta ria de lem brar que o Go ver no de ve ria obe -
de cer ao pre ce i to le gal, éti co e po li ti ca men te jus to de
con tri bu ir para o Fun def. O Go ver no Fe de ral não está
cum prin do a lei, ou seja, não está re a jus tan do anu al-
men te o cus to do alu no, a sua par ti ci pa ção no Fun def.
E isso afe ta os Esta dos e Mu ni cí pi os bra si le i ros, prin -
ci pal men te os do Nor des te, como V. Exª sabe mu i to

bem, uma vez que foi Go ver na dor da Ba hia e, nos úl ti-
mos me ses do seu man da to, a par ti ci pa ção do Go ver-
no Fe de ral na edu ca ção era zero. E con ti nua sen do
zero. Eu po de ria di zer que, pelo me nos no Nor des te,
que co nhe ço bem – gos ta ria que V. Exª con fir mas se,
caso seja ver da de –, no gran de pro je to de in clu são da 
cri an ça de 7 a 14 anos no en si no de pri me i ro grau, o
Go ver no Fe de ral não está en tran do com ab so lu ta-
men te nada, com ne nhum tos tão, de so be de cen do, in -
clu si ve, a pre ce i tos le ga is. É essa ob ser va ção que
gos ta ria de fa zer, que me pa re ce de suma im por tân-
cia, e que gos ta ria que V. Exª con fir mas se.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Exa ta-
men te, Se na dor Tas so Je re is sa ti. No côm pu to ge ral, o 
Go ver no Fe de ral está con tri bu in do com me nos de
2%, mais pre ci sa men te, com 1,7%, para o Fun def. E,
no Nor des te, a si tu a ção já é crô ni ca, an ti ga. Qu an do
V. Exª e eu fo mos Go ver na do res, já tí nha mos esse
pro ble ma, e ele se agra va a cada dia, por que vem di -
mi nu in do a par ti ci pa ção do Go ver no Fe de ral para o
Fun def como um todo.

Qu e ro con ce der um apar te ra pi da men te, com a
to le rân cia do Pre si den te, ao Se na dor Ga ri bal di Alves
Fi lho e, pos te ri or men te, ao Se na dor José Jor ge.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) –
Meu caro Se na dor, se rei bre ve ...

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com li -
cen ça, Se na dor, des cul pe-me por in ter rom pê-lo, mas
a Mesa já fez vá ri os ape los para que os apar tes se -
jam fe i tos du ran te o tem po do ora dor. V. Exª viu as lis -
tas de ins cri ção on tem, ha via uma fila de quin ze Srs.
Se na do res.

É cla ro que re co nhe ço a im por tân cia do dis cur-
so, mas peço aos apar te an tes que se jam o mais bre -
ves pos sí vel.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se rei
bre ve, meu caro Se na dor Cé sar Bor ges. O di ag nós ti co
que V. Exª faz da edu ca ção no Bra sil é cor re tís si mo. Re -
al men te, es ta mos di an te de gran des de sa fi os – o anal -
fa be tis mo, a qua li da de do en si no fun da men tal e do en -
si no mé dio – e não en con tra mos ain da um es que ma de
fi nan ci a men to ca paz de dar à edu ca ção o que ela ne-
ces si ta. O Fun def foi uma idéia apla u di da por to dos nós.
Mas não é de hoje que vem se ve ri fi can do esse des-
com pas so en tre as con tri bu i ções do Go ver no Fe de ral,
dos Go ver nos dos Esta dos e dos Go ver nos dos Mu ni cí-
pi os, em de tri men to dos Esta dos. Por tan to, a con clu são
do dis cur so de V. Exª é que o pro ble ma es bar ra na fal ta
de re cur sos. O pró prio Mi nis tro da Edu ca ção, há pou cos
dias, es ta va re cla man do da crô ni ca fal ta de re cur sos
para a edu ca ção.
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O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra de-
ço-lhe o apar te, Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

Con ce do um apar te ao Se na dor José Jor ge.
O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se na dor Cé sar

Bor ges, se rei o mais bre ve pos sí vel. Qu e ro, ape nas,
so li da ri zar-me com V. Exª e di zer que acom pa nhei o
Fun def des de o seu nas ci men to, pois fui o Re la tor do
pro je to na Câ ma ra dos De pu ta dos. Na ver da de, o
Fun def ti nha duas fi na li da des. A pri me i ra era equi li-
brar os re cur sos en tre os Mu ni cí pi os que ti nham alu -
nos no en si no fun da men tal e os que não ti nham, en -
tre os Esta dos que ti nham e os que não ti nham. Essa
fi na li da de, ele cum priu. E uma se gun da fi na li da de era
o Go ver no Fe de ral apo i ar, de for ma ra ci o nal, os Esta -
dos e Mu ni cí pi os mais po bres, o que não acon te ceu.
Des de o iní cio, o Go ver no Fe de ral vem, a cada ano,
di mi nu in do os re cur sos para o Fun def. Por tan to, an tes
de am pli ar mos o Fun def para ou tros seg men tos
como, por exem plo, o en si no pré-es co lar, a edu ca ção
in fan til e o se gun do grau, te re mos que de ci dir qual é a 
con tri bu i ção efe ti va do Fun def, no en si no fun da men-
tal, ou em to dos os ní ve is de en si no. Con si de ro esse
tema da ma i or im por tân cia. V. Exª já fa lou co mi go di -
ver sas ve zes so bre ele, pois sou re la tor nes ta Casa
de al guns pro je tos nes sa área. Nos meus re la tos, le-
va rei em con ta as pre o cu pa ções que V. Exª está le-
van tan do. Mu i to obri ga do.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Obri ga do
pelo seu apar te, Se na dor José Jor ge. Sei do in te res-
se de V. Exª e da sua ca pa ci da de, como Re la tor des -
ses pro je tos, de pro cu rar apri mo rar essa si tu a ção,
que nos pre o cu pa.

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, o fato é que pre ci-
sa mos de mais ação e me nos pro mes sas. Lem bran do
um bor dão que o Mi nis tro Cris to vam Bu ar que cos tu-
ma usar para dar a di men são do va lor que a edu ca-
ção pre ci sa ter no Bra sil, pre ci sa mos ter a ma nia da
edu ca ção. Mas a edu ca ção, in fe liz men te, ain da não
vi rou ma nia no atu al Go ver no. Gos ta ría mos que fos se
di fe ren te.

Não so mos nós quem o es ta mos di zen do. O
mes mo Mi nis tro Cris to vam Bu ar que, ao anun ci ar as
me tas do seu Mi nis té rio, que i xou-se dos gas tos or ça-
men tá ri os su pér flu os e das pri o ri da des des ses pri me-
i ros me ses do Go ver no do PT, que não es ta ria a in clu-
ir ain da a edu ca ção.

Ora, um dos do cu men tos se to ri a is que o Par ti do
dos Tra ba lha do res pro du ziu para a cam pa nha pre si-
den ci al tem o nome de “Uma Esco la do Ta ma nho do
Bra sil”. O Dr. Anto nio Pa loc ci, que as si na a apre sen ta-
ção do do cu men to, na qua li da de de Co or de na dor do

Pro gra ma de Go ver no, de fi ne: “Esco lhe mos esse tí tu-
lo para o nos so pro gra ma na área de edu ca ção, por -
que ele ex pres sa com exa ti dão a pri o ri da de que essa
po lí ti ca pú bli ca terá no Go ver no Lula”.

Por tan to, Srªs e Srs. Se na do res, en tre a ma nia
de edu ca ção que o Mi nis tro Cris to vam Bu ar que e to -
dos nós que re mos para o Bra sil e uma es co la do ta -
ma nho do País, que o PT pro me teu na cam pa nha ele -
i to ral, esse Go ver no terá um lon go ca mi nho a per cor-
rer. Por en quan to, te mos ape nas um “su pe rá vit pri má-
rio do ta ma nho do Bra sil”. Não uma edu ca ção do ta -
ma nho do Bra sil.

Entre tan to, na hora em que co me çar a ca mi nhar
em di re ção à edu ca ção, terá co me ça do a ca mi nhar,
tal vez, mu i to tar de. É por isso que com pre en do a
pres sa do Mi nis tro da Edu ca ção, suas co bran ças re i-
te ra das por ver bas, e es tra nho a cal ma do Go ver no
em aten dê-lo.

É essa pre o cu pa ção que que ro tra zer, nes ta tar -
de, a esta Casa.

Agra de ço, Sr. Pre si den te, a com pre en são.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Obri ga do

a V. Exª.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si-

den te, peço a V. Exª que me ins cre va para uma co mu-
ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Já há
três no mes ins cri tos, Se na dor.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Re que i ro a 
V. Exª en tão a mi nha ins cri ção na con di ção de Lí der
do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Per fe i ta-
men te. Se na dor Alme i da Lima, V. Exª será ins cri to
com os ou tros Lí de res.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra Lú cia Vâ nia.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos para fa zer o seu
pro nun ci a men to.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de ini ci ar o
meu pro nun ci a men to, gos ta ria de agra de cer ao Se-
na dor Tião Vi a na a sua pron ta in ter fe rên cia jun to ao
Mi nis té rio da Sa ú de para re sol ver um gra vís si mo pro -
ble ma na ci da de de Go iâ nia, re la ti vo ao Hos pi tal do
Cân cer. Ao Se na dor Tião Vi a na, os meus agra de ci-
men tos e os do povo go i a no.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, co mu ni co
a esta Casa que fui ele i ta, na úl ti ma quin ta-fe i ra, Pre -
si den te da Co mis são de Assun tos So ci a is. Subs ti tuo
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o Se na dor Ro me ro Jucá, o que sig ni fi ca uma res pon-
sa bi li da de ain da ma i or.

Em pri me i ro lu gar, que ro agra de cer a to dos os
que me ele ge ram para a Pre si dên cia des sa Co mis-
são e re gis trar sua im por tân cia no pe río do de Go ver-
no que es ta mos vi ven do e ain da va mos vi ver.

A Co mis são de Assun tos So ci a is é uma das
mais re le van tes para a Casa, na sua fun ção subs tan-
ti va de le gis lar. Qu a se sem pre, pri vi le gi am-se os as -
sun tos eco nô mi cos, como se eles, por si só, des sem
con ta das de si gual da des e po bre za gri tan tes em nos -
so País. O so ci al não é re bo que do cres ci men to eco -
nô mi co; é, ao con trá rio, con di ção para o de sen vol vi-
men to. É ne ces sá rio pen sar as sun tos so ci a is com a
im por tân cia, a ur gên cia e a pri o ri da de que es ses as -
su mem para a so ci e da de bra si le i ra na con jun tu ra pre -
sen te.

Qu e ro ex pres sar de pron to que a Co mis são de
Assun tos So ci a is não é tão-so men te seu Pre si den te
e a equi pe que a in te gra. É es pa ço pú bli co por ex ce-
lên cia para o de ba te, a re fle xão, a pro po si ção e a in -
ter lo cu ção po lí ti ca. Nes sa pers pec ti va, en ten do que
não é a Pre si dên cia que faz a Co mis são, mas os seus 
mem bros. Ao Pre si den te cabe bus car as con di ções,
atu ar de for ma a har mo ni zar ca mi nhos. Mas, na ver -
da de, essa Co mis são será for te na me di da em que os 
seus mem bros exer çam, na sua ple ni tu de, as prer ro-
ga ti vas, di re i tos e obri ga ções.

Qu e re mos uma Co mis são pa u ta da por al guns
prin cí pi os po lí ti cos da ma i or im por tân cia:

– o prin cí pio da aber tu ra e do diá lo go,
para aco lher o de ba te sa u dá vel so bre as te -
má ti cas que en vol vem o so ci al;

– o prin cí pio da par ti ci pa ção e de ba te
sé rio (não fi si o ló gi co), re co nhe cen do as di-
fe ren ças, dis pu tas e em ba tes que toda pro -
po si ção da po lí ti ca so ci al en vol ve, pois é
pre ci so es tar per meá vel à par ti ci pa ção da
so ci e da de, aos Con se lhos Na ci o na is se to ri-
a is e a to dos aque les que pos sam con tri bu ir
com o de sen vol vi men to so ci al bra si le i ro;

– o prin cí pio da agi li da de que a so ci e-
da de bra si le i ra exi ge, e, à fren te da Co mis-
são pre ten do ace le rar as vo ta ções, fa ci li tar
o tra ba lho das Sub co mis sões e cri ar uma
agen te de tra ba lho que as se gu re a re fle xão,
a in ter lo cu ção e a pro po si ção que a com ple-
xi da de do so ci al so li ci ta;

– o prin cí pio da éti ca no com pro mis so
da não-opo si ção le vi a na e sim da bus ca da
ma i or com pe tên cia e de ba te de mo crá ti co na 

ta re fa de le gis lar, com o com pro mis so, por -
tan to, de le gis lar para a so ci e da de e para a
Na ção bra si le i ra.

A Co mis são de Assun tos So ci a is pos sui uma ta -
re fa am pla e com ple xa. Por ela pas sam vá ri os as sun-
tos: pro te ção e de fe sa da sa ú de; ques tões am bi en ta-
is; mo de lo pre vi den ciá rio bra si le i ro – por tan to, a re for-
ma da Pre vi dên cia So ci al será ali de ba ti da, e a sua le -
gis la ção com ple men tar e o seu mo de lo pas sa rão pela 
Co mis são –; ques tões in dí ge nas; as re la ções de tra -
ba lho; a mu dan ça, por exem plo, da CLT e a mo der ni-
za ção do pro ces so de ge ra ção de em pre go no País.
Pas sa tam bém pela Co mis são a dis cus são da se gu-
ran ça das ci da des, a ques tão da ha bi ta ção e do sa ne-
a men to, pro gra mas de com ple men ta ção de ren da,
en fim, po lí ti cas e me ca nis mos de me lho ria da qua li-
da de de vida do povo bra si le i ro, de com ba te sem tré -
gua à po bre za e à de si gual da de no País.

Re a fir mo em ple ná rio o que dis se no dia da mi -
nha ele i ção. De se jo que a Co mis são de Assun tos So -
ci a is seja a por ta de en tra da para a dis cus são da
ques tão so ci al no Bra sil, com pro me ti da com o seu en -
fren ta men to. Não dá mais para fi car mos no dis cur so.
É pre ci so com pro mis so com o de sen vol vi men to so ci-
al ar ti cu la do ao de sen vol vi men to eco nô mi co e a pre -
sen ça atu an te do Esta do, so bre tu do nas re giões mais 
po bres, com a cri a ção de pers pec ti vas efe ti vas de in -
clu são so ci al, com o aces so real de to dos os bra si le i-
ros aos bens e ser vi ços e à ri que za da Na ção. Tal vez
não pre ci se mos, as sim, nun ca en du re cer na re pres-
são, so bre tu do em re la ção às cri an ças e aos jo vens,
ví ti mas ma i o res do de sa len to sen ti do pela so ci e da de
bra si le i ra.

Por tan to, há uma imen sa ta re fa so bre a qual to -
dos nós nos de bru ça re mos.

À fren te da Co mis são, pre ten do ain da fa zer jus
ao tra ba lho re a li za do na área so ci al pelo PSDB, o
meu Par ti do, ao qual agra de ço a in di ca ção à Pre si-
dên cia da Co mis são de Assun tos So ci a is.

O PSDB é um gran de Par ti do, é um Par ti do que
mu dou para me lhor a vida do nos so povo em suas ad -
mi nis tra ções. É um Par ti do que man tém a sua ori gem
e cum pre os com pro mis sos que as su me. Nos so je i to
é tra ba lhar com se ri e da de, com per sis tên cia, com
afin co, com mu i ta von ta de de mu dar, mas so man do
for ças, con ver san do, ne go ci an do, con ver gin do.

Co e ren tes com es ses prin cí pi os, os re pre sen-
tan tes do PSDB no Con gres so Na ci o nal têm sido fle -
xí ve is na ne go ci a ção das pro pos tas re le van tes para o 
País, cri te ri o sos no vo tar, po rém du ros no de ba te. A
nos sa não será uma opo si ção vol ta da a cul par o Go -
ver no por pro ble mas an ti gos e nem a obs tru ir so lu-
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ções que in te res sem ao País. O PSDB não re je i ta rá
pro pos tas boas ape nas por vi rem do Go ver no, até
por que mu i tas das pro pos tas do atu al Go ver no são as 
nos sas pro pos tas.

Um bom exem plo dis so ocor reu re cen te men te
du ran te a tra mi ta ção da Me di da Pro vi só ria nº 108, de
27 de fe ve re i ro de 2003, que cria o Pro gra ma Na ci o-
nal de Aces so à Ali men ta ção – Car tão-Ali men ta ção.
O des com pas so en tre os bons pro pó si tos, a pro pa-
gan da e a exe cu ção des sa po lí ti ca, pro je to ou pro gra-
ma é evi den te. Fi cou mais evi den te ao ana li sar mos o
tex to da Me di da Pro vi só ria apre sen ta da ao Con gres-
so Na ci o nal.

Po de ría mos sim ples men te apon tar os equí vo-
cos, mas tam bém cabe a nós, Par la men ta res, ain da
que da Opo si ção, na me di da das nos sas pos si bi li-
da des, evi tar que os equí vo cos le vem a re tro ces-
sos. Foi isso que foi fe i to, ini ci al men te, pelo De pu ta-
do Se bas tião Ma de i ra, no âm bi to da Câ ma ra dos
De pu ta dos, e por mim, na úl ti ma se ma na, ao re la-
tar mos o tex to da Me di da Pro vi só ria e dar mos a ele
uma nova ex pres são.

Então, re gis tro a mi nha sa tis fa ção e digo a to dos
que es ta rei sem pre à dis po si ção. Con to com o apo io
do Se na dor Pa pa léo Paes, Vice-Pre si den te, e tam-
bém com o Pre si den te do Se na do, José Sar ney, que
tem a sua bi o gra fia mar ca da pelo gran de al can ce so -
ci al do seu go ver no, para trans for mar essa Co mis são
em um cen tro de dis cus são das po lí ti cas so ci a is do
Bra sil.

Encer ro as mi nhas pa la vras, agra de cen do a to -
dos e co lo can do-me à dis po si ção de V. Exªs.

Apro ve i to a opor tu ni da de para con vi dar to dos
os co le gas Se na do res para a au diên cia pú bli ca que
ocor re rá ama nhã na Co mis são de Assun tos So ci a is,
quan do te re mos a pre sen ça do Exmº Sr. Mi nis tro do
Tra ba lho, do jor na lis ta Gil ber to Di mens te in e de ou-
tros con vi da dos que cer ta men te abri lhan ta rão os tra -
ba lhos da nos sa Co mis são, para tra tar mos do tema
“Se gu ran ça e tra ba lho para a ju ven tu de”.

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

Du ran te o dis cur so da Sra. Lú cia Vâ-
nia, o Sr. Ro meu Tuma, 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. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º
Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Pre si dên cia pror ro ga a Hora do Expe di en te
por quin ze mi nu tos para aten der aos Srs. Lí de res e às 
co mu ni ca ções ina diá ve is.

Peço aos no bres Lí de res e aos Se na do res ins -
cri tos para co mu ni ca ções ina diá ve is a es tri ta ob ser-
vân cia do tem po re gi men tal para que pos sa mos dar
opor tu ni da de a to dos e, de po is, ini ci ar mos a Ordem
do Dia.

Con ce do a pa la vra ao no bre Lí der Anto nio Car -
los Va la da res pelo pra zo de cin co mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go à tri bu na
do Se na do a re le van te ques tão da la va gem de di nhe i-
ro, que nada mais é do que uma ope ra ção de “le ga li-
za ção” de re cur sos pro ve ni en tes de ne go ci a ções ilí ci-
tas, como o nar co trá fi co e o con tra ban do, cor rup ção e 
so ne ga ção fis cal, que mo vi men ta, em todo o mun do,
se gun do es ti ma ti vas do FMI, um mon tan te en tre 500
bi lhões e 1,5 tri lhão de dó la res. Isso re pre sen ta 5% de 
toda a pro du ção mun di al.

A re vis ta Co ne xão do mês de mar ço de 2003,
do Sin di ca to dos Ser vi do res da Re ce i ta Fe de ral, o
Una fis co, apon ta que no “Bra sil, es ti ma-se que 30 bi -
lhões de dó la res po dem ser ori gi na dos do trá fi co de
dro gas e de ar mas, de cor rup ção e de eva são fis cal.
Tais ações são pos sí ve is de vi do a bre chas na pró pria
le gis la ção bra si le i ra”.

Fi ca mos es tar re ci dos com as de cla ra ções do
de le ga do da Po lí cia Fe de ral, Sr. José Fran cis co de
Cas ti lho Neto, que, na Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le do Se na do Fe de ral, afir mou que as in ves ti-
ga ções de cor ren tes de des vi os dos re cur sos das pri -
va ti za ções das em pre sas de te le co mu ni ca ções, de
obras su per fa tu ra das, dos in cen ti vos fis ca is da ex tin ta
Su dam e do Ba nes ta do, apon tam uma eva são fis cal
de US$30 bi lhões! Com a iden ti fi ca ção de 1.600 res -
pon sá ve is e que esse es que ma fun ci o na há mais de
20 anos e está en ra i za do na rede ban cá ria, na po lí ti ca
e nas pre fe i tu ras!

Assim, Sr. Pre si den te, por uma ques tão de jus ti-
ça, me re ce es pe ci al des ta que a ár dua luta que a Se -
na do ra Ide li Sal vat ti está tra van do para a per se cu ção
pe nal dos des vi os do Ba nes ta do. Na ver da de, des de
quan do a Se na do ra Ide li che gou a esta Casa, bus ca
in can sa vel men te pos si bi li tar a in ves ti ga ção e com ba-
ter a la va gem de di nhe i ro, jus ta men te por que, como
mu lher pre o cu pa da com os in te res ses pú bli cos e as
de si gual da des so ci a is, sabe que o ralo da cor rup ção
agra va a mi sé ria hu ma na e di fi cul ta a ação es ta tal na
er ra di ca ção da po bre za e da mar gi na li za ção.

As ten ta ti vas de des qua li fi ca ção fo ram uma das
ar ti ma nhas uti li za das pe los cri mi no sos na la va gem
de di nhe i ro para ca lar e in ti mi dar. To da via, as in fun da-
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das ca lú ni as dos cri mi no sos não en con tram, na luz
ím par da Se na do ra Ide li, es pa ço para re fle ti rem a sua 
pró pria su je i ra.

Con cla mo to dos a tra ba lha rem so bre o tema la -
va gem de di nhe i ro. Sou o pri me i ro a me jun tar à Se -
na do ra Ide li e a tan tos quan tos pro po nham, nes ta
Casa, uma vida lím pi da do pon to de vis ta da se ri e da-
de e da éti ca em nos so País. 

Nes te mo men to, es tou en ca mi nhan do à Mesa
pro je to de lei so bre o as sun to, na ten ta ti va de con tri-
bu ir para o aper fe i ço a men to das in ves ti ga ções no to -
can te à la va gem de di nhe i ro no Bra sil.

Sr. Pre si den te, é um dis cur so um pou co lon go e
o tem po a mim des ti na do não se ria su fi ci en te para
con cluí-lo. Espe ro que este pro nun ci a men to seja pu -
bli ca do na ín te gra, como pre vê o Re gi men to Inter no,
bem como o pro je to de lei que al te ra a Lei nº 9.613, de 
3 de mar ço de 1998, acom pa nha do de jus ti fi ca ção.

O nos so ob je ti vo, na re a li da de, é, além de ter
as si na do os dois re que ri men tos de pe di do de CPI, da
Se na do ra Ide li Sal vat ti e do Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros, ma ni fes tar, mais uma vez, a mi nha pre o cu pa-
ção e a de to dos os Se na do res que se de bru çam so -
bre a ques tão, de que seja var ri da do Bra sil, de uma
vez por to das, essa por ta aber ta da cor rup ção, do trá -
fi co, que per mi te que cri mi no sos se be ne fi ci em fi nan-
ce i ra men te do pro du to de suas mal da des, cru el da des
e das suas cor rup ções.

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

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR ANTONIO CARLOS
VALADARES.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
tra go à Tri bu na do Se na do Fe de ral a re le van te ques -
tão so bre a la va gem de di nhe i ro, que nada mais é do
que uma ope ra ção de “le ga li za ção” de re cur sos pro -
ve ni en tes de ne go ci a ções ilí ci tas, como o nar co trá fi-
co e con tra ban do, cor rup ção e so ne ga ção fis cal, que
mo vi men ta em todo o mun do, se gun do es ti ma ti vas do 
FMI, um mon tan te en tre 500 bi lhões e 1,5 tri lhão de
dó la res. Isso re pre sen ta 5% de toda a pro du ção mun -
di al.

A re vis ta Conexão do mês de mar ço de 2003,
do Sin di ca to dos Ser vi do res da Re ce i ta Fe de ral, o
Unafisco, apon ta que no “Bra sil, es ti ma-se que 30 bi -
lhões de dó la res po dem ser ori gi na dos do trá fi co de
dro gas e de ar mas, de cor rup ção e de eva são fis cal.
Tais ações são pos sí ve is de vi do a bre chas na pró pria
le gis la ção bra si le i ra”.

Assim, Se nho ras e Se nho res Se na do res, fi quei
es tar re ci do com as de cla ra ções do de le ga do da Po lí-
cia Fe de ral, Sr. José Fran cis co de Cas ti lho Neto, que
no dia de on tem, pe ran te a Co mis são de Fis ca li za ção
e Con tro le des te Se na do Fe de ral, afir mou que as in -
ves ti ga ções de cor ren tes de des vi os dos re cur sos das 
pri va ti za ções das em pre sas de te le co mu ni ca ções, de 
obras su per fa tu ra das, dos in cen ti vos fis ca is da ex tin ta
Sudam e do Banestado, apon tam uma eva são fis cal
na or dem de 30 bi lhões de dó la res! Com a iden ti fi ca-
ção de 1.600 res pon sá ve is e que esse es que ma fun -
ci o na há mais de 20 anos e está en ra i za do na rede
ban cá ria, na po lí ti ca e nas pre fe i tu ras!

Por tan to, sem som bra de dú vi das, o va lor apon -
ta do de 30 bi lhões de dó la res é ape nas uma pe que na
par te des se imen so ice berg de lama e ban di dis mo
que está com ple ta men te li vre no Bra sil. É ina ce i tá vel
con vi ver com essa ile ga li da de en quan to que a es ma-
ga do ra par ce la da po pu la ção bra si le i ra está cons ci-
en te do gran de sa cri fí cio ne ces sá rio para a re to ma da
do de sen vol vi men to eco nô mi co que efe ti va men te
pos si bi li ta rá ao go ver no fe de ral pro mo ver as mu dan-
ças de mi ni mi za rão as de si gual da des so ci a is.

Assim, sub me to ao Se na do Fe de ral um pro je to
de lei so bre a ques tão da la va gem de di nhe i ro, que
jus ta men te visa a pre en cher as la cu nas atu al men te
exis ten tes e pos si bi li tar efi ciên ci as a to das as ins ti tu i-
ções en vol vi das no com ba te a esse cri me. O pro je to
con tou com a sem pre la bo ri o sa Con sul to ria Le gis la ti-
va e ba se ou-se no se mi ná rio “la va gem de di nhe i ro:
com ba te à cor rup ção, con tro le da CC5 e dos flu xos fi -
nan ce i ros em ge ral”, pro mo vi do pelo Unafisco e
SINAL, em que es pe ci a lis tas na ques tão, como a Sra.
Cla ir Hich mann do Una fis co, Abra hão Pa tru ni e Luiz
Fer nan do Fer re i ra, am bos do Ban co Cen tral e o Pro -
cu ra dor da Re pú bli ca Luiz Fran cis co, de mons tra ram
as bre chas le gis la ti vas exis ten tes e a ne ces si da de de
seu me lho ra men to.

O com ba te à la va gem de di nhe i ro é es tra té gi co,
pois ini be re in ver sões nas ati vi da des cri mi no sas. Os
me ca nis mos mais uti li za dos no pro ces so de la va gem
de di nhe i ro en vol vem te o ri ca men te três fa ses in de-
pen den tes que, com fre qüên cia, ocor rem si mul ta ne a-
men te:

1. Co lo ca ção – a pri me i ra fase é a in tro-
du ção do di nhe i ro, que nor mal men te está em
es pé cie, no sis te ma eco nô mi co. A co lo ca ção
se efe tua por meio de de pó si tos, com pra de
ins tru men tos ne go ciá ve is ou com pra de bens.
Para di fi cul tar a iden ti fi ca ção, ado tam téc ni cas
de fra ci o na men to de va lo res e a uti li za ção de
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es ta be le ci men tos co mer ci a is que usu al men te
tra ba lham com di nhe i ro em es pé cie (res ta u-
ran tes, ba res etc.).

2. Ocul ta ção – a se gun da fase con sis-
te em di fi cul tar o ras tre a men to con tá bil dos
re cur sos ilí ci tos. O ob je ti vo é que brar a ca-
de ia de evi dên ci as di an te da pos si bi li da de
da re a li za ção de in ves ti ga ções so bre a ori-
gem do di nhe i ro. Os cri mi no sos bus cam mo -
vi men tá-lo de for ma ele trô ni ca, trans fe rin do
os ati vos para con tas anô ni mas – pre fe ren-
ci al men te em pa í ses com re gras rí gi das de
si gi lo ban cá rio –, fa zen do-o atra ves sar vá ri-
as ju ris di ções ou re a li zan do de pó si tos em
con tas fan tas mas, em nome de “la ran jas”.

3. Inte gra ção – na ter ce i ra fase, os ati -
vos, já com as pec to de lim pos, são in cor po-
ra dos for mal men te ao sis te ma eco nô mi co.
As or ga ni za ções cri mi no sas bus cam in ves tir
em em pre en di men tos que fa ci li tem suas ati -
vi da des, nor mal men te na aqui si ção de bens 
ou nos se to res de ser vi ços ou de im por ta-
ção-ex por ta ção.

A Lei de La va gem de Di nhe i ro do Bra sil, Lei nº
9.613, de 3 de mar ço de 1998, ti pi fi ca e pune as
duas pri me i ras fa ses. O art. 1º, § 1o, II, e § 2o, I, pu -
nem a pri me i ra e o art. 1º, ca put e § 1o, I, pu nem a
se gun da. Em nos so or de na men to ju rí di co, a ter ce i ra
fase é mero exa u ri men to do de li to. O bem ju rí di co
tu te la do pela Lei é o sis te ma eco nô mi co-fi nan ce i ro
do país, mais pre ci sa men te a es ta bi li da de e a nor -
ma li da de do mer ca do.

Po de mos iden ti fi car vá ri as de fi ciên ci as em nos -
sa Lei, gran de par te ge ra do ra de pro ble mas prá ti cos,
o que aca ba por tor nar a lei ine xe qüí vel ou me nos efi-
caz do que po de ria ser. Para se ter uma idéia, pri me i-
ra men te, cabe res sal tar a in fe li ci da de do art. 1o, ca-
put, da Lei 9.613, que li mi tou o cam po de in ci dên cia
de in fra ções pe na is an te ce den tes a cri mes. No Bra sil
há di fe ren ça en tre cri me e con tra ven ção pe nal. A di fe-
ren ça bá si ca é que nes ta há pri são sim ples (sem ri gor
pe ni ten ciá rio) e a pena co mi na da pode ser ape nas a
de mul ta. O jogo do bi cho, por exem plo, uma das ma i-
o res cha gas da cri mi na li da de na ci o nal, é uma con tra-
ven ção pe nal e não um cri me. Assim, se um bi che i ro
in tro duz pro ven tos do jogo no sis te ma fi nan ce i ro para
ocul tar ou dis si mu lar a ori gem, não es ta rá pra ti can do
cri me ne nhum, por ma i or que seja o mon tan te.

Atu al men te pro li fe ram-se no Bra sil as má qui nas
de caça-ní que is. Só no Dis tri to Fe de ral (DF), onde a
in ci dên cia não é tão alta quan to em al gu mas ci da des

do Nor des te e do Su des te, es ti ma-se que cada má-
qui na ar re ca de R$3 mil por mês. É um ne gó cio que
mo vi men ta R$40 mi lhões por ano só no DF. É tí pi co
jogo de azar cu jos pro ven tos po dem ser in je ta dos no
sis te ma fi nan ce i ro sem ris co de in cri mi na ção, pois o
jogo é mera con tra ven ção pe nal.

O mes mo ocor re com a pro mo ção de lo te ri as
não au to ri za das, na ci o na is ou es tran ge i ras, o que
tam bém cons ti tui con tra ven ção pe nal. No Bra sil, os
bi lhe tes de lo te ria fun ci o nam in for mal men te como tí -
tu los ao por ta dor. Exis tem cer ca de 9.000 re ven de do-
res lo té ri cos em ter ri tó rio na ci o nal. Ou tra con tra ven-
ção é o co mér cio clan des ti no de obras de arte, um
dos mer ca dos mais uti li za dos atu al men te para a la va-
gem de di nhe i ro. Mu i tos ban cos eu ro pe us têm ace i ta-
do sem ma i o res pro ble mas obras de arte como ga-
ran tia para em prés ti mos, mu i tas das qua is rou ba das.
No Bra sil, qual quer pes soa po de ria fur tar ou rou bar
obras de arte ca rís si mas, co lo cá-las como ga ran tia
de em prés ti mo cor res pon den te ao seu va lor, e não
pa gar o em prés ti mo: o ban co fi ca ria com um bem sujo 
e o cri mi no so com di nhe i ro lim po, e ele não se ria pu ni-
do por isso. Por tan to, as prin ci pa is ví ti mas são as nos -
sas igre jas nas Ci da des his tó ri cas, que não con tam
com um sis te ma de vi gi lân cia com pa tí vel com o pa tri-
mô nio his tó ri co e cul tu ral que elas re pre sen tam.

Obser va-se, por tan to, que, ao in vés de cons tar
a pa la vra “cri me” no art. 1o, de ve ria cons tar “in fra ção”.
Os pro ven tos so ma dos ori un dos do jogo do bi cho,
dos jo gos de azar, das lo te ri as não au to ri za das e do
co mér cio clan des ti no de obras de arte têm po ten ci al
para de ses ta bi li zar qual quer mer ca do.

Se gun do, é iló gi ca a au sên cia no rol do art. 1o
dos cri mes con tra a or dem tri bu tá ria, par ti cu lar men te
so ne ga ção e fra u des fis ca is, to dos elen ca dos na Lei
nº 8.137, de 1990. Só a so ne ga ção na área da Pre vi-
dên cia está em tor no de 40%. Isso sig ni fi ca ria, em
2002, cer ca de R$28 bi lhões. Se gun do a Se cre ta ria
de Re ce i ta Fe de ral (SRF), para cada real ar re ca da do,
o mes mo va lor é so ne ga do, fra u da do ou sim ples men-
te não re co lhi do, o que sig ni fi ca ria hoje um im pac to
de apro xi ma da men te R$70 bi lhões.

O pro cu ra dor Luiz Fran cis co, do Mi nis té rio Pú -
bli co Fe de ral (MP), já ci tou que os la ti fun diá ri os, que
de ve ri am pa gar R$2 bi lhões de Impos to Ter ri to ri al
Ru ral (ITR) por ano, não che gam a pa gar R$300 mi -
lhões, dada a fal ta de es tru tu ra de fis ca li za ção da
SRF.

Ou tra au sên cia in jus ti fi ca da é o trá fi co de se res
hu ma nos, par ti cu lar men te o trá fi co de mu lhe res, mu i-
to co mum no Bra sil e con si de ra do, de po is do nar co-
trá fi co e do trá fi co de ar mas, o ter ce i ro se tor do cri me
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or ga ni za do mais lu cra ti vo no mun do. O trá fi co de mu -
lhe res e o le no cí nio são for mas clás si cas de se la var
di nhe i ro.

Além des se pro ble ma de im pu ni da de in ter na
que o rol ta xa ti vo do art. 1º da Lei nº 9.613/98 oca si o-
na, con tri bui para a im pu ni da de in ter na ci o nal, pois a
lei bra si le i ra só per mi te ex tra di ção quan do o cri me co -
me ti do pelo es tran ge i ro seja tam bém cri me no Bra sil.
Assim, se um di re tor nor te-ame ri ca no de uma gran de
em pre sa mul ti na ci o nal la var US$1 bi lhão, di nhe i ro
todo pro ve ni en te de so ne ga ção e fra u de fis cal, po de-
rá fu gir para o Bra sil e go zar de seu di nhe i ro la va do,
pois o pe di do de ex tra di ção por par te dos EUA não
po de rá ser aten di do pelo go ver no bra si le i ro.

A Lei nº 9.613, de 1998, cri ou al guns me ca nis-
mos de com ba te ao cri me de la va gem de di nhe i ro. Por 
exem plo, foi a pri me i ra lei bra si le i ra a pre ver a pos si bi-
li da de de isen ção de pena a cri mi no so que co la bo rar
com a Jus ti ça, de la tan do seus com pa nhe i ros e le van-
do à apu ra ção da au to ria e da lo ca li za ção de bens e
va lo res do cri me (art. 1º, § 5o). Ou tra ino va ção foi a in -
ver são do ônus da pro va, pos si bi li tan do a apre en são
ou se qües tro de bens e va lo res com base ape nas em
in dí ci os, trans fe rin do para o acu sa do a obri ga ção de
pro var a ori gem lí ci ta dos re cur sos (art. 4º).

To da via, a prá ti ca vem mi ni mi zan do o efe i to
des sas con quis tas le gis la ti vas. O art. 1º, § 5o, por
exem plo, não pre vê ex pres sa men te o li mi te tem po ral
do ins ti tu to da “de la ção pre mi a da”. Assim, mu i tos ju -
ris tas con si de ram que a pos si bi li da de se en cer ra com 
o trân si to em jul ga do da sen ten ça, o que de i xa ria os
pre sos que gos ta ri am de co la bo rar fora de seu al can-
ce. Além dis so, mu i tos acu sa dos re lu tam em de la tar
com pa nhe i ros pelo fato de, na prá ti ca ju di ciá ria bra si-
le i ra, as tran sa ções pe na is te rem que ser re du zi das a
ter mo. De ve ria ser ex pres sa men te pre vis ta a pos si bi-
li da de de não se la vrar ter mo nos au tos no caso do
art. 1º, § 5o.

O con fis co do mon tan te, por sua vez, é fun da-
men tal. Se não for con fis ca do, o di nhe i ro fi nan ci a rá
no vas ações cri mi no sas, e no vos pro ven tos pre ci sa-
rão ser la va dos, ge ran do um cír cu lo vir tu o so de cri mi-
na li da de. To da via, o MP não está se guin do à ris ca o
ca put do art. 4º; vem abrin do in qué ri tos po li ci a is sem
blo que ar os va lo res. Isso de man da uma mu dan ça de
cul tu ra ju di ciá ria e po li ci al.

A cul tu ra ju di ciá ria bra si le i ra ain da é mu i to li ga-
da à pro va, e tem apre sen ta do di fi cul da des para in te-
ri o ri zar a Lei, que pro mo veu uma in ver são do ônus da
pro va em seu art. 4º, § 2º. Mu i tos pro cu ra do res da Re -
pú bli ca, com in fe liz am pa ro no Po der Ju di ciá rio, ain da
ra ci o ci nam no sen ti do de que pre ci sam pro var a ocor -

rên cia do cri me an te ce den te (nar co trá fi co, trá fi co de
ar mas, ter ro ris mo etc.) para le var adi an te uma in ves ti-
ga ção so bre la va gem, o que não é ne ces sá rio.

Ou tro me ca nis mo de com ba te cri a do pela Lei foi 
a ex clu são, em seu art. 2º, § 2o, dos efe i tos do art. 366 
do Có di go de Pro ces so Pe nal (CPP), que diz que o
pro ces so será sus pen so sem pre que o réu, ci ta do por 
edi tal, não com pa re cer e não cons ti tu ir de fen sor. É o
pri me i ro dis po si ti vo pe nal bra si le i ro a pre ver jul ga-
men to à re ve lia. Entre tan to, não vem sen do apli ca do,
pois o le gis la dor co me teu gros se i ro erro de téc ni ca le -
gis la ti va ao anu lar os efe i tos des se dis po si ti vo no art.
4º, § 3o, vol tan do a dar vi gên cia, para os efe i tos da
Lei, ao art. 366 do CPP.

O art. 366 é, de fato, um dos ma i o res óbi ces de
nos so or de na men to ju rí di co ao com ba te ao cri me or ga-
ni za do. Por ca u sa dele, 70% dos pro ces sos so bre cri me
or ga ni za do es tão pa ra dos no Bra sil atu al men te.

Ou tro óbi ce le gal é a im pos si bi li da de de fi an ça.
Tor nan do a la va gem de di nhe i ro cri me ina fi an çá vel, a
Lei ti rou do Esta do um me ca nis mo efi caz de re cu pe-
ra ção, por exem plo, de di nhe i ro pú bli co des vi a do. O
juiz po de ria se va ler des se me ca nis mo para co brar al -
tas fi an ças, o que mi ni mi za ria as per das oca si o na das
por cri mes pra ti ca dos con tra o sis te ma fi nan ce i ro na -
ci o nal e con tra a ad mi nis tra ção pú bli ca.

Ou tra cri a ção da Lei foi o Con se lho de Con tro le
de Ati vi da des Fi nan ce i ras (Coaf), o qual in cor po rou
fun ções que de ve ri am ser, em tese, do Mi nis té rio Pú -
bli co (MP). To da via, o Coaf é mais uma exi gên cia in -
ter na ci o nal do que pro pri a men te na ci o nal. Ele é uma
Uni da de de Inte li gên cia Fi nan ce i ra (co nhe ci da pela
si gla FIU, em in glês), nos mol des das re co men da-
ções do Gru po de Ação Fi nan ce i ra so bre La va gem de 
Di nhe i ro (Gafi), do qual o Bra sil faz par te. As FIU agi li-
zam o in ter câm bio de in for ma ções en tre os pa í ses. A
ten dên cia é que to dos os pa í ses cri em suas FIU, mol -
dan do-se uma rede de in te li gên cia de es ca la mun di al
com o ob je ti vo de com ba ter a la va gem de di nhe i ro,
cri me emi nen te men te trans na ci o nal.

Por ser uma exi gên cia in ter na ci o nal, o Coaf,
que, na prá ti ca, é uma es pé cie de “Mi nis té rio Pú bli co”
para as sun tos fi nan ce i ros, mas sem ti tu la ri da de de
ação pe nal e cu jas in for ma ções não ser vem como
ma té ria pro ba tó ria em um pro ces so ju di ci al, aca bou
se tor nan do uma en ti da de es tra nha na má qui na bu ro-
crá ti ca bra si le i ra, ge ran do pro ble mas ad mi nis tra ti vos
e ju di ci a is. Por exem plo, tor nou-se de po si tá ria do si gi-
lo ban cá rio, o que aca bou cri an do um in ter me diá rio
en tre o MP e o mer ca do eco nô mi co-fi nan ce i ro, bu ro-
cra ti zan do o sis te ma. E, por for ça da Lei Com ple men-
tar nº 105, de 2001, não pode se quer pas sar da dos fi -
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nan ce i ros si gi lo sos para o MP, e este pre ci sa re que rer
a que bra de si gi lo ju di ci al men te para ter aces so. Ou
seja, a tri an gu la ção Coaf – MP – Ju di ciá rio vem em -
per ran do o an da men to das in ves ti ga ções, pro lon gan-
do des ne ces sa ri a men te a per se cu ção cri mi nal.

De vi do à in sa tis fa ção com a atu a ção do Coaf, o
Mi nis té rio da Jus ti ça ma ni fes tou re cen te men te in te-
res se em cri ar um De par ta men to de Re cu pe ra ção de
Ati vos para com ba ter o cri me de la va gem de di nhe i ro
no País. To da via, essa cri a ção ape nas agra va rá mais
ain da o caos ad mi nis tra ti vo bra si le i ro no com ba te ao
cri me, cri an do mais um caso de ór gãos com com pe-
tên ci as se me lhan tes e con cor ren tes.

Vá ri os são os óbi ces prá ti cos que o Ju di ciá rio, o
MP e a po lí cia têm en con tra do no com ba te ao cri me
de la va gem de di nhe i ro. Entre eles, pode-se ci tar: a
de mo ra de au to ri za ção ju di ci al para que bra do si gi lo
ban cá rio; a re ni tên cia das ins ti tu i ções ban cá ri as e ou -
tros ór gãos, tais como em pre sas te le fô ni cas, SRF
etc., em for ne cer in for ma ções, mes mo que so men te
ca das tra is, so bre cli en tes e/ou usuá ri os, sob a ale ga-
ção de si gi lo; a mo ro si da de com que as in for ma ções
fi nan ce i ras che gam às au to ri da des po li ci a is; a de mo-
ra na ex pe di ção de man da dos de bus ca e apre en são
e de que bra de si gi lo ban cá rio, fis cal, te le fô ni co e de
da dos ele trô ni cos por par te do Ju di ciá rio; fal ta de de -
le ga dos, pro mo to res e pro cu ra do res com co nhe ci-
men to es pe ci a li za do; au sên cia de va ras e pro mo to ri-
as es pe ci a li za das.

Entre os óbi ces mais gra ves está a fal ta de co or-
de na ção, en tro sa men to e in te gra ção en tre as ins ti tu i-
ções vol ta das para o com ba te à la va gem de di nhe i ro,
como Po lí cia Fe de ral, Re ce i ta Fe de ral, Ban co Cen tral
(BC), Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os (CVM), MP e
Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia (Abin).

O Bancen, além de ser re cal ci tran te em co la bo rar
com as in ves ti ga ções, não pos sui ca das tro na ci o nal de
to dos os cor ren tis tas e ain da não de sen vol veu me ca nis-
mos para dar ma i or agi li da de e efi cá cia à que bra do si -
gi lo ban cá rio, como ras tre ar a mo vi men ta ção fi nan ce i ra
e for ne cer re la tó ri os sim pli fi ca dos e es pe cí fi cos. Nor-
mal men te as in for ma ções for ne ci das ao MP e às au to ri-
da des po li ci a is são in com ple tas e ile gí ve is, en se jan do
re i te ra das co bran ças. A in ves ti ga ção tor na-se ex tre ma-
men te mo ro sa. Pede-se que bra de si gi lo, vêm os ex tra-
tos. Após, có pi as de do cu men tos de dé bi to e cré di to.
Apa re cem no vos sus pe i tos, re no va-se o ri tu al. De vi do a
essa fal ta de efi ciên cia in ves ti ga ti va, o uso de “la ran jas”
e de “con tas de pas sa gem” di fi cul ta mu i to a iden ti fi ca-
ção do cri mi no so.

A que bra do si gi lo ban cá rio no Bra sil não é fle xí-
vel, não sen do per mi ti da para toda a in ves ti ga ção.

Assim, para cada re qui si ção de do cu men tos ou in for-
ma ção, é ne ces sá ria nova que bra de si gi lo ban cá rio.

Ou tro óbi ce é o ca rá ter ex tra ter ri to ri al do cri me
de la va gem. Para re pa tri ar es ses re cur sos, o Mi nis té-
rio das Re la ções Exte ri o res pre ci sa ser atu an te na
ce le bra ção de Acor dos de Assis tên cia Mú tua. O Bra -
sil, por exem plo, só pos sui Acor do de Assis tên cia Ju -
di ciá ria em Ma té ria Pe nal com Co lôm bia, EUA, Fran -
ça, Itá lia, Pa na má, Peru e Por tu gal. Sem es ses acor -
dos, a re pa tri a ção é mu i to mais de mo ra da, de pen-
den do da con de na ção ju di ci al de fi ni ti va do agen te.

Ou tro pro ble ma prá ti co que vem acon te cen do é
o fato de os ban cos não es ta rem so li ci tan do ao cli en te
a ori gem do va lor ob je to de sus pe i ta. A Cir cu lar nº
3.030/2001, do BANCEN só exi ge o re gis tro do va lor,
do nú me ro do che que e do nú me ro das con tas en vol-
vi das na tran sa ção. Per de-se opor tu ni da de de ser re -
a li za do um exa me pré vio da sus pe i ção. A ex pe riên cia
in ter na ci o nal tem de mons tra do que a ex pli ca ção do
cli en te a res pe i to da pro ce dên cia do di nhe i ro pe ran te
um ge ren te de ban co tem sido fun da men tal para de -
fla grar uma in ves ti ga ção cri mi nal mais efi caz.

Exis te ain da o re ce io de fun ci o ná ri os de ban cos
em re gis trar tran sa ções sus pe i tas em seus sis te mas,
te men do fu tu ras re pre sá li as, pois suas ma trí cu las ge -
ral men te fi cam ca das tra das jun ta men te com o re gis-
tro fe i to.

Se nhor Pre si den te, não irei mais me alon gar so -
bre o as sun to que está es mi u ça do na jus ti fi ca ti va do
pro je to que hoje apre sen to. Ape nas faço in di co que o
que se ob ser va é que a ma i or par te dos óbi ces re la ci-
o na dos ao com ba te ao cri me de la va gem de di nhe i ro
si tua-se no cam po de atu a ção do Po der Exe cu ti vo e
tam bém no pró prio Ju di ciá rio e Mi nis té rio Pú bli co. To -
da via, há al te ra ções re le van tes que po de ri am ser fe i-
tas na Lei de La va gem de Di nhe i ro, o que con tri bu i ria
para oti mi zar a per se cu ção pe nal des se cri me no Bra -
sil e as sim es tan car a san gria de di vi sas que faz fal ta
ao nos so País.

Mu i to obri ga do

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS
VALADARES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº   , DE 2003
(Do Se na dor Anto nio Car los Va la da res)

Dá nova re da ção a dis po si ti vos da
Lei nº 9.613, de 3 de mar ço de 1998, ob je-
ti van do to mar mais efi ci en te a per se gui-
ção pe nal dos cri mes de la va gem de di-
nhe i ro.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 9.613, de 3 de mar ço de 1998,

pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 1º Ocul tar ou dis si mu lar a na tu re-
za, ori gem, lo ca li za ção, dis po si ção, mo vi-
men ta ção ou pro pri e da de de bens, di re i tos
ou va lo res pro ve ni en tes, di re ta ou in di re ta-
men te, das se guin tes in fra ções:

..............................................................
II – cri me de ter ro ris mo e seu fi nan ci a-

men to;
..............................................................
VII – cri me ou con tra ven ção pra ti ca do

por or ga ni za ção cri mi no sa;
..............................................................
IX – cri mes de trá fi co de se res hu ma-

nos e le no cí nio;
X – cri me con tra a or dem tri bu tá ria;
XI – con tra ven ções pre vis tas nos arts.

48, 50, 51, 52, 53 e 58 do De cre to-Lei nº
3.688, de 3 de ou tu bro de 1941.

..............................................................
§ 5º A pena será re du zi da de um a

dois ter ços e co me ça rá a ser cum pri da em
re gi me aber to, po den do o juiz de i xar de apli -
cá-la ou subs ti tuí-la, a qual quer tem po, por
pena res tri ti va de di re i tos, se o au tor, co-au -
tor ou par tí ci pe co la bo rar es pon ta ne a men te
com as au to ri da des, pres tan do es cla re ci-
men to que con du zam à apu ra ção das in fra-
ções pe na is e de sua au to ria ou à lo ca li za-
ção dos bens, di re i tos ou va lo res ob je to do
cri me.

§ 6º Na hi pó te se do § 5º des te ar ti go,
não se la vra rá ter mo nos au tos da ne go ci a-
ção au to ri za da pelo juiz e pelo Mi nis té rio
Pú bli co. (NR)”

“Art. 4º ...................................................
§ 3º Ne nhum pe di do de res ti tu i ção

será co nhe ci do sem o com pa re ci men to pes -
so al do acu sa do, po den do o juiz de ter mi nar
a prá ti ca de atos ne ces sá ri os à con ser va-
ção de bens, di re i tos ou va lo res.

..............................................................
§ 5º O Mi nis té rio Pú bli co fun da men ta rá

ao juiz o não re que ri men to da apre en são ou 

se qües tro de bens, di re i tos ou va lo res du-
ran te o in qué ri to po li ci al, po den do o juiz, se
não es ti ver de acor do, ado tar a me di da pre -
vis ta no art. 28 do De cre to-Lei nº 3.689, de
3 de ou tu bro de 1941. (NR)”

“Art. 10. .................................................
..............................................................
§ 4º As pes so as re fe ri das no art. 9º ga -

ran ti rão para que não fi que re gis tra do em
seus sis te mas a iden ti fi ca ção do fun ci o ná rio
que ca das trou a ope ra ção sus pe i ta. (NR)”

“Art. 11. .................................................
..............................................................
§ 4º As in for ma ções, ob je to de que bra

de si gi lo, en ca mi nha das às au to ri da des
com pe ten tes pe las pes so as re fe ri das no art.
9º se rão com ple tas, in te li gí ve is e ana lí ti cas.
(NR)”

“Art. 15. .................................................
§ 1º A que bra do si gi lo ban cá rio será

con ce di da pela au to ri da de ju di ci al para toda 
a ope ra ção de in ves ti ga ção, não sen do ne-
ces sá rio re no va ção do pe di do quan do dela
sur gi rem no vos sus pe i tos e no vos bens, di-
re i tos ou va lo res que me re çam in ves ti ga ção
pró pria, de ven do o juiz com pe ten te ser co-
mu ni ca do.

§ 2º Infor ma ções me ra men te ca das tra-
is de cli en tes e usuá ri os po dem ser for ne ci-
das às au to ri da des com pe ten tes sem a ne -
ces si da de de pré via au to ri za ção ju di ci al.
(NR)”

“Art. 16. O COAF será com pos to por
ser vi do res pú bli cos de re pu ta ção ili ba da e
re co nhe ci da com pe tên cia, de sig na dos em
ato do Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, den -
tre os in te gran tes do qua dro de pes so al efe -
ti vo do Ban co Cen tral do Bra sil, da Co mis-
são de Va lo res Mo bi liá ri os, da Su pe rin ten-
dên cia de Se gu ros Pri va dos, da Pro cu ra do-
ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal, da Se cre ta-
ria da Re ce i ta Fe de ral, do Mi nis té rio Pú bli-
co, de ór gão de in te li gên cia do Po der Exe-
cu ti vo, do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral
e do Mi nis té rio da Re la ções Exte ri o res,
aten den do, nes ses três úl ti mos ca sos, à in -
di ca ção dos res pec ti vos Mi nis tros de Esta-
do. (NR)”

Art. 2º Re vo ga-se o art. 3º da Lei nº 9.613, de 3
de mar ço de 1998.

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

Con si de ran do o bem ju rí di co tu te la do por nos sa
lei de La va gem de Di nhe i ro – o sis te ma eco nô mi co-fi-
nan ce i ro do país –, mais pre ci sa men te a es ta bi li da de
e a nor ma li da de do mer ca do, po de mos iden ti fi car vá -
ri as de fi ciên ci as, gran de par te ge ra do ra de pro ble-
mas prá ti cos, o que aca ba por to mar a lei ine xe qüí vel
ou me nos efi caz do que po de ria ser.

Em pri me i ro lu gar, o art. 1º ex clu ía as con tra ven-
ções pe na is. O jogo do bi cho, por exem plo, uma das
ma i o res cha gas da cri mi na li da de na ci o nal, é am pla-
men te usa do para a la va gem de di nhe i ro e não é pre -
vis to na lei como in fra ção an te ce den te. Assim, se um
bi che i ro in tro duz pro ven tos do jogo no sis te ma fi nan-
ce i ro para ocul tar ou dis si mu lar a ori gem, não es ta rá
pra ti can do cri me ne nhum, por ma i or que seja o mon -
tan te. Ou tro exem plo são as má qui nas de caça-ní-
que is, que se pro li fe ram pelo País. É tí pi co jogo de
azar cu jos pro ven tos po dem ser in je ta dos no sis te ma
fi nan ce i ro sem ris co de in cri mi na ção, pois o jogo não
é cri me, mas mera con tra ven ção pe nal.

Por tan to, a pre sen te pro pos ta in clui no rol de in -
fra ções an te ce den tes as con tra ven ções pas sí ve is de
se rem usa das como meio para a la va gem de di nhe i ro,
como, além das ci ta das, lo te ri as não au to ri za das e o
co mér cio clan des ti no de obras de arte.

Tam bém era iló gi ca a au sên cia no rol do art. 1º
dos cri mes con tra a or dem tri bu tá ria. Só a so ne ga ção
na área da Pre vi dên cia está em tor no de 40%. Isso
sig ni fi ca ria, em 2002, cer ca de R$28 bi lhões. Os la ti-
fun diá ri os, que de ve ri am pa gar R$2 bi lhões de ITR
por ano, não che gam a pa gar R$300 mi lhões, dada a
fal ta de es tru tu ra de fis ca li za ção da Re ce i ta Fe de ral.
São mon tan tes que, além de acar re ta rem en ri que ci-
men to ilí ci to, são su fi ci en tes para de ses ta bi li zar o
bem ju rí di co tu te la do pela lei.

Ou tra au sên cia in jus ti fi ca da é o trá fi co de se res
hu ma nos, par ti cu lar men te o trá fi co de mu lhe res, e o le -
no cí nio, mu i to co muns no Bra sil e con si de ra dos, de po is
do nar co trá fi co e do trá fi co de ar mas, o ter ce i ro se tor do
cri me or ga ni za do mais lu cra ti vo no mun do.

Alte ra ções fun da men ta is des te Pro je to de Lei
re fe rem-se, ain da, à de la ção pre mi a da e ao blo que io
do di nhe i ro sujo. Na pri me i ra, a pro pos ta pre vê ex-
pres sa men te a pos si bi li da de de não se la vrar ter mo
nos au tos no caso do art. 1º, § 5º, pois mu i tos acu sa-
dos re lu tam em de la tar com pa nhe i ros pelo fato de, na 
prá ti ca ju di ciá ria bra si le i ra, as tran sa ções pe na is te-
rem que ser re du zi das a ter mo.

O blo que io do di nhe i ro sujo, por sua vez, é fun -
da men tal. Se não o for, o di nhe i ro fi nan ci a rá no vas

ações cri mi no sas. To da via, o Mi nis té rio Pú bli co não
está se guin do à ris ca o ca put do art. 4º, pois vem
abrin do in qué ri tos po li ci a is sem blo que ar os va lo res.
A pro pos ta em tela for ça uma mu dan ça de cul tu ra ju -
di ciá ria, pois o pro mo tor ago ra terá que di zer por que
não efe ti vou o blo que io, sob pena de ser in di ca do ou -
tro para fazê-lo.

Me ca nis mo efi ci en te de com ba te ao cri me cri a-
do pela lei ti nha sido a ex clu são, em seu art. 2º, § 2º,
dos efe i tos do art. 366 do Có di go de Pro ces so Pe nal,
que diz que o pro ces so será sus pen so sem pre que o
réu, ci ta do por edi tal, não com pa re cer e não cons ti tu ir
de fen sor. Ape sar de ser o pri me i ro dis po si ti vo pe nal
bra si le i ro a pre ver jul ga men to à re ve lia, não vem sen -
do apli ca do, pois o le gis la dor co me teu gros se i ro erro
de téc ni ca le gis la ti va ao anu lar os efe i tos des se dis -
po si ti vo no art. 4º, § 3º vol tan do a dar vi gên cia, para
os efe i tos da Lei, ao art. 366. A pre sen te pro pos ta cor -
ri ge esse erro.

Ou tro óbi ce le gal era a im pos si bi li da de de fi nan-
ça. Tor nan do a la va gem de di nhe i ro cri me ina fi an çá-
vel, a lei ti rou do es ta do um me ca nis mo efi caz de re -
cu pe ra ção, por exem plo, de di nhe i ro pú bli co des vi a-
do. O juiz po de ria se va ler des se me ca nis mo para co -
brar al tas fi an ças, o que mi ni mi za ria as per das oca si-
o na das por cri mes pra ti ca dos con tra o sis te ma fi nan-
ce i ro na ci o nal e con tra a ad mi nis tra ção pú bli ca. Nes -
se sen ti do, este Pro je to de lei re vo ga o art. 3º da lei de
la va gem de di nhe i ro.

Vá ri os são os em pe ci lhos prá ti cos, ob je to de
pre o cu pa ção por par te da pre sen te pro pos ta, os qua -
is o Ju di ciá rio, o Mi nis té rio Pú bli co e a po lí cia têm en -
con tra do no com ba te ao cri me de la va gem de di nhe i-
ro. Entre eles, po dem ser ci ta dos: a re ni tên cia das ins -
ti tu i ções ban cá ri as e ou tros ór gãos, tais como em pre-
sas te le fô ni cas, Re ce i ta Fe de ral, en tre ou tros, em for -
ne cer in for ma ções, mes mo que so men te ca das tra is,
so bre cli en tes e/ou usuá ri os, sob a re pi sa da ale ga ção
de si gi lo; o en ca mi nha men to de in for ma ções, ob je to
de que bra de si gi lo, in com ple tas e ile gí ve is, en se jan-
do re i te ra das co bran ças; a in fle xi bi li da de da que bra
do si gi lo ban cá rio, pois para cada re qui si ção de do cu-
men tos ou in for ma ção é ne ces sá ria nova que bra de
si gi lo, o que tor na a per se cu ção pe nal in su por ta vel-
men te mo ro sa.

A pro pos ta em apre ço re sol ve, ain da, o pro ble-
ma do re ce io de fun ci o ná ri os de ban cos em re gis trar
tran sa ções sus pe i tas em seus sis te mas, te men do fu -
tu ras re pre sá li as, pois suas ma trí cu las ge ral men te fi -
cam ca das tra das jun ta men te com o re gis tro fe i to.
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Por fim, é de suma im por tân cia in clu ir o Mi nis té-
rio Pú bli co no qua dro do Con se lho de Con tro le de Ati -
vi da des Fi nan ce i ras (Coaf). O per fil dos ór gãos par ti-
ci pan tes re al men te tor na inex pli cá vel a au sên cia do
Par quet, ain da mais con si de ran do que o Coaf ab sor-
veu vá ri as atri bu i ções que de ve ri am ser de sem pe-
nha das por ele.

Este Pro je to de Lei é de fun da men tal im por tân-
cia para se oti mi zar a per se cu ção pe nal dos cri mes
de la va gem de di nhe i ro no Bra sil, to ma do a lei ex pres-
sí va men te mais efi caz e útil para a so ci e da de.

Sala das Ses sões, – Se na dor Anto nio Car los
Va la da res.

LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998

Dis põe so bre os cri mes de “la va-
gem” ou ocul ta ção de bens, di re i tos e va -
lo res, a pre ven ção da uti li za ção do sis te-
ma fi nan ce i ro para os ili ci tos pre vis tos
nes ta lei cria o Con se lho de Con tro le de
Ati vi da des Fi nan ce i ras – COAF e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:

CAPÍTULO I
Dos Cri mes de “La va gem” ou Ocul ta ção

de Bens, Di re i tos e Va lo res

Art. 1º Ocul tar ou dis si mu lar a na tu re za, ori gem,
lo ca li za ção, dis po si ção, mo vi men ta ção ou pro pri e da-
de de bens, di re i tos ou va lo res pro ve ni en tes, di re ta ou 
in di re ta men te, de cri me:

I – de trá fi co ilí ci to de subs tân ci as en tor pe cen-
tes ou dro gas afins;

II – de ter ro ris mo;
III – de con tra ban do ou trá fi co de ar mas, mu ni-

ções ou ma te ri al des ti na do à sua pro du ção;
IV – de ex tor são me di an te se qües tro;
V – con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca, in clu si ve a

exi gên cia, para si ou para ou trem, di re ta ou in di re ta-
men te, de qual quer van ta gem, como con di ção ou pre ço
para a prá ti ca ou omis são de atos ad mi nis tra ti vos;

VI – con tra o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal;
VII – pra ti ca do por or ga ni za ção cri mi no sa.
VIII – pra ti ca do por par ti cu lar con tra a ad mi nis-

tra ção pú bli ca es tran ge i ra (arts. 337-B, 337-C e
337-D do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de
1940 Có di go Pe nal). (Inci so in clu í do pela Lei nº
10.467, de 11-6-02)

Pena: re clu são de três a dez anos e mul ta.
§ 1º Incor re na mes ma pena quem, para ocul tar

ou dis si mu lar a uti li za ção de bens, di re i tos ou va lo res
pro ve ni en tes de qual quer dos cri mes an te ce den tes
re fe ri dos nes te ar ti go:

I – os con ver te em ati vos lí ci tos;
II – os ad qui re, re ce be, tro ca, ne go cia, dá ou re -

ce be em ga ran tia, guar da, tem em de pó si to, mo vi-
men ta ou frans fe re;

III – im por ta ou ex por ta bens com va lo res não
cor res pon den tes aos ver da de i ros.

§ 2º Incor re, ain da, na mes ma pena quem:
I – uti li za, na ati vi da de eco nô mi ca ou fi nan ce i ra,

bens, di re i tos ou va lo res que sabe se rem pro ve ni en-
tes de qual quer dos cri mes an te ce den tes re fe ri dos
nes te ar ti go;

II – par ti ci pa gru po, as so ci a ção ou es cri tó rio
ten do co nhe ci men to de que sua ati vi da de prin ci pal ou 
se cun dá ria é di ri gi da à prá ti ca de crim nes pre vis tos
nes ta lei.

§ 3º A ten ta ti va o pu ni da nos ter mos dos do pa -
rá gra fo úni co do art. 14 do Có di go Pe nal.

§ 4º A pena será au men ta da de um a dois ter -
ços, nos ca sos pre vis tos nos in ci sos I a VI do ca put
des te ar ti go, se o cri me for co me ti do de for ma ha bi tu-
al ou por in ter mé dio de or ga ni za ção cri mi no sa.

§ 5º A pena será re du zi da de um a dois ter ços e
co me ça rá a ser cum pri da em re gi me aber to, po den do
o juiz de i xar de apli cá-la ou subs ti tui-la por pena res -
tri ti va de di re i tos, se a au tor, co-au tor ou par ti ci pe co -
la bo rar es pon ta ne a men te com as au to ri da des, pres -
tan do es cla re ci men tos que con du zam à apu ra ção
das in fra ções pe na is e de sua au to ria ou lo ca li za ção
dos bens, di re i tos ou va lo res ob je to do cri me.

CAPÍTULO II
Dis po si ções Pro ces su a is Espe ci a is

Art. 2º O pro ces so e jul ga men to dos cri mes pre -
vis tos nes ta lei:

I – obe de cem às dis po si ções re la ti vas ao pro ce-
di men to co mum dos cri mes pu ni dos com re clu são, da 
com pe tên cia do juiz sin gu lar;

II – in de pen dem do pro ces so e jul ga men to dos
cri mes an te ce den tes re fe ri dos no ar ti go an te ri or, ain -
da que pra ti ca dos em ou tro país;

III – são da com pe tên cia da Jus ti ça Fe de ral:
a) quan do pra ti ca dos con tra o sis te ma fi nan ce i-

ro e a or dem eco nô mi co-fi nan ce i ra, ou em de tri men to
de bens, ser vi ços ou in te res ses da União, ou de suas
en ti da des au tár qui cas ou em pre sas pú bli cas;
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b) quan do o cri me an te ce den te for de com pe-
tên cia da Jus ti ça Fe de ral.

§ 1º A de nún cia será ins tru i da com ín di ci os su fi-
ci en tes da exis tên cia do cri me an te ce den te, sen do
pu ní ve is os fa tos pre vis tos nes ta lei, ain da que des co-
nhe ci do ou isen to de pena o au tor da que le cri me.

§ 2º No pro ces so por cri me pre vis to nes ta lei,
não se apli ca o dis pos to no art. 366 do Có di go de Pro-
ces so Pe nal.

Art. 3º Os cri mes dis ci pli na dos nes ta lei são in -
sus ce tí ve is de fi an ça e li ber da de pro vi só ria e, em
caso de sen ten ça con de na tó ria, o juiz de ci di rá fun da-
men ta da men te se o réu po de rá ape lar em li ber da de.

Art. 4º O Juiz, o ofí cio, a re que ri men to do Mi nis-
té rio Pú bli co em vin te e qua tro ho ras, ha ven do in dí ci-
os su fi ci en tes, po de rá de cre tar, no cur so do in qué ri to
ou da ação pe nal a apre en são ou o se qües tro de
bens, di re i tos ou va lo res do acu sa do, ou exis ten tes
em seu nome, ob je to dos cri mes pre vis tos nes ta lei,
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.

§ 1º As me di das as se cu ra tó ri as pre vis tas nes te
ar ti go se rão le van ta das se a ação pe nal não foi ini ci a-
da no pra zo de cen to e cin te dias, con ta dos da data
em que fi car con clu í da a di li gên cia.

§ 2º O juiz de ter mi na rá a li be ra ção dos bens, di -
re i tos e va lo res apre en di dos ou se qües tra dos quan do
com pro va da a li ci tu de de sua ori gem.

§ 3º Ne nhum pe di do de res ti tu i ção será co nhe-
ci do sem o com pa re ci men to pes so al do acu sa do, po -
den do o juiz de ter mi nar a prá ti ca de atos ne ces sá ri os
à con ser va ção de bens, di re i tos ou va lo res, nos ca sos
do art. 366 do Có di go de Pro ces so Pe nal.

§ 4º A or dem de pri são de pes so as ou da apre -
en são ou se qües tro de bens, di re i tos ou va lo res, po -
de rá ser sus pen sa pelo juiz, ou vi do o Mi nis té rio Pú bli-
co, quan do a sua exe cu ção  ime di a ta pos sa com pro-
me ter in ves ti ga ções.

Art. 5º Qu an do as cir cuns tân ci as o acon se lha-
rem, o juiz, ou vi do o Mi nis té rio Pú bli co, no me a rá pes -
soa qua li fi ca da para a ad mi nis tra ção dos bens, di re i-
tos ou va lo res apre en di dos ou se qües tra dos, me di an-
te ter mo de com pro mis so.

Art. 6º O ad mi nis tra dor das bens:
I – fará jus a uma re mu ne ra ção, fi xa da pelo juiz,

que será sa tis fe i ta com o pro du to do, bens ob je to da
ad mi nis tra ção;

II – pres ta rá, por de ter mi na ção ju di ci al, in for ma-
ções pe rió di cas da si tu a ção dos bens sob sua ad mi-

nis tra ção, bem como ex pli ca ções e de ta lha men tos
so bre in ves ti men tos e re in ves ti men tos re a li za dos.

Pa rá gra fo úni co. Os atos re la ti vos à ad mi nis tra-
ção dos bens apre en di dos ou se qües tra dos se rão le -
va ri as ao co nhe ci men to do Mi nis té rio Pú bli co, que re -
que re rá o que en ten der ca bí vel.

CAPITULO III
Dos Efe i tos da Con de na ção

Art. 7º São efe i tos da con de na ção, além dos
pre vis tos no Có di go Pe nal:

I – a per da, em fa vor da União, dos bens, di re i tos
e va lo res ob je to de cri me pre vis to nes ta lei, res sal va-
do o di re i to do le sa do ou de ter ce i ro de boa-fé;

II – a in ter di ção do exer cí cio de car go ou fun ção
pú bli ca de qual quer na tu re za e de di re tor, de mem bro
de con se lho de ad mi nis tra ção ou de ge rên cia das
pes so as ju rí di cas re fe ri das no art. 9º, pelo do bro do
tem po da per sa prí va ti va de li ber da de apli ca da.

CAPITULO IV
Dos Bens, Di re i tos ou Va lo res Ori un dos de 

Cri mes Pra ti ca ri as no Estran ge i ro

Art. 8º O juiz de ter mi na ra na hi pó te se de exis -
tên cia de tra ta do ou con ven ção in ter na ci o nal, e por
so li ci ta ção de au to ri da de es tran ge i ra com pe ten te, a
apre en são ou o se qües tro de bens, di re i tos ou va lo-
res ori un dos de cri mes des cri tos no art. 1º pra ti ca dos
no es tran ge i ro.

§ 1º  Apli ca-se o dis pos to nes te ar ti go; in de pen-
den te men te de tra ta do ou con ven ção in ter na ci o nal
quan do o go ver no do país da au to ri da de so li ci tan te
pro me ter re ci pro ci da de ao Bra sil.

§ 2º Na fal ta de tra ta do ou con ven ção, os bens,
di re i tos ou va lo res apre en di dos ou se qües tra dos por
so li ci ta ção de au to ri da de es tran ge i ra com pe ten te ou
os re cur sos pro ve ni en tes da sua ali e na ção se rão re -
par ti dos en tre o es ta do re que ren te e o Bra sil, na pro -
por ção de me ta de, res sal va do o di re i to do le sa do ou
de ter ce i ro de boa-fé.

CAPÍTULO V
Das Pes so as Su je i tas à Lei

Art. 9º Su je i tam-se às obri ga ções re fe ri das nos
arts. 10 e 11 as pes so as ju rí di cas que te nham em ca -
rá ter per ma nen te ou even tu al, como ati vi da de prin ci-
pal ou aces só ria, cu mu la ti va men te ou não:

I – a cap ta ção, in ter me di a ção e apli ca ção de re -
cur sos fi nan ce i ros de ter ce i ros, em mo e da cam bi al;
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III – a cus tó dia, emis são, dis tri bu i ção, li qui da-
ção, ne go ci a ção, in ter me di a ção ou ad mi nis tra ção de
tí tu los ou va lo res mo bi liá ri os.

Pa rá gra fo úni co. Su je i tam-se às mes mas obri-
ga ções:

I – as bol sas de va lo res e bol sas de mer ca do ri as
ou fu tu ros;

II – as se gu ra do ras, as cor re to ras de se gu ros e
as en ti da des de pre vi dên cia com ple men tar ou de ca -
pi ta li za ção.

III – as ad mi nis tra do ras de car tões de cre den ci-
a men to ou car tões de cré di to, bem como as ad mi nis-
tra do ras de con sór ci os para aqui si ção de bens ou
ser vi ços;

IV – as ad mi nis tra do ras ou em pre sas que se uti -
li zem de car tão ou qual quer ou tro meio ele trô ni co,
mag né ti co ou equi va len te, que per mi ta a trans fe rên-
cia de fun dos;

V – as em pre sas de ar ren da men to mer can til (le -
a sing) e as de fo men to co mer ci al (fac to ring);

VI – as so ci e da des que efe tu em dis tri bu i ção de
di nhe i ro ou qua is quer bens mó ve is, imó ve is, mer ca-
do ri as, ser vi ços, ou, ain da, con ce dam des con tos na
sua aqui si ção, me di an te sor te io ou mé to do as se me-
lha do;

VII – as fi li a is ou re pre sen ta ções de en tes es tran-
ge i ros que exer çam no Bra sil qual quer das ati vi da des lis -
ta das nes te ar ti go, ain da que de for ma even tu al;

VIII – as de ma is en ti da des cujo fun ci o na men to de -
pen da de au to ri za ção de ór gão re gu la dor dos mer ca dos
fi nan ce i ro, de câm bio, de ca pi ta is e de se gu ros;

IX – as pes so as fí si cas ou ju rí di cas, na ci o na is
ou es tran ge i ras, que ope rem no Bra sil como agen tes,
di ri gen tes, pro cu ra do ras, co mis sío ná ri as ou por qual -
quer for ma re pre sen tem in te res ses de ente es tran ge i-
ro que exer ça qual quer das ati vi da des re fe ri das nes te
ar ti go;

X – as pes so as ju ri dí cas que exer çam ati vi da-
des de pro mo ção imo bi liá ria ou com pra e ven da de
imó ve is;

XI – as pes so as fí si cas ou ju rí di cas que co mer-
ci a li zem jói as, pe dras e me ta is pre ci o sos, ob je tos de
arte e an ti gui da des.

CAPÍTULO VI
Da Iden ti fi ca ção dos Cli en tes e 

Ma nu ten ção de Re gis tros

Art. 10. As pes so as re fe ri das no art. 9º:
I – iden ti fi ca rão seus cli en tes e man te rão ca das-

tro atu a li za do, nos ter mos de ins tru ções ema na das
das au to ri da des com pe ten tes;

II – man te rão re gis tro de toda tran sa ção em mo -
e da na ci o nal ou es tran ge i ra, tí tu los e va lo res mo bi liá-
ri os, tí tu los de cré di to, me ta is, ou qual quer ati vo pas -

sí vel de ser con ver ti do em di nhe i ro, que ul tra pas sar li -
mi te fi xa do pela au to ri da de com pe ten te e nos ter mos
de ins tru ções por esta ex pe di das;

III –  de ve rão aten der, no pra zo fi xa do pelo ór -
gão ju di ci al com pe ten te, as re qui si ções for mu la das
pelo Con se lho cri a do pelo art. 14, que se pro ces sa rão
em se gre do de jus ti ça.

§ 1º Na hi pó te se de a cli en te cons ti tu ir-se em pes -
soa ju rí di ca, a iden ti fi ca ção re fe ri da no in ci so I des te ar -
ti go de ve rá abran ger as pes so as fí si cas au to ri za das a
re pre sen tá-la, bem como seus pro pri e tá ri os.

§ 2º Os ca das tros e re gis tras re fe ri dos nas ín ci-
sos I e II des te ar ti go de ve rão em con ser va dos du ran-
te o pe río do mí ni mo de cin co anos a par tir do en cer ra-
men to da con ta ou da con clu são da tran sa ção, pra zo
este que po de rá ser am pli a do pela au to ri da de com -
pe ten te.

§ 3º O re gis tro re fe ri do no in ci so II des te ar ti go
será efe tu a do tam bém quan do a pes soa ou fí si ca ou ju -
rí di ca, seus en tes li ga dos, hou ver re a li za do, em um
mes mo mês-ca len dá rio ope ra ções com uma mes ma
pes soa, con glo me ra do ou gru po que, em seu con jun ta
ul tra pas sem o li mi te fi xa do pela au to ri da de com pe ten te.

CAPÍTULO VII
Da Co mu ni ca ção de Ope ra ções Fi nan ce i ras

Art. 11.  As pes so as re fe ri das no art. 9º:
I – dis pen sa rão es pe ci al aten ção às ope ra ções

que, nos ter mos de ins tru ções ema na das das au to ri-
da des com pe ten tes, pos sam cons ti tu ir-se em sé ri os
in dí ci os dos cri mes pre vis tos nes ta lei, ou com eles
re la ci o nar-se;

II – de ve rão co mu ni car, abs ten do-se de dar aos
cli en tes ciên cia de tal ato, no pra zo de vin te e qua tro
ho ras, às au to ri da des com pe ten tes:

a) to das as tran sa ções cons tan tes do in ci so II do 
art. 10 que ul tra pas sa rem li mi te fi xa do, para esse fim,
pela mes ma au to ri da de e na for ma e con di ções por
ela es ta be le ci das;

b) a pro pos ta ou a re a li za ção de tran sa ção pre -
vis ta no in ci so I des te ar ti go.

§ 1º As au to ri da des com pe ten tes, nas ins tru-
ções re fe ri das no in ci so I des te ar ti go, ela bo ra rão re -
la ção de ope ra ções que, por suas ca rac te rís ti cas, no
que se re fe re às par tes en vol vi das, va lo res, for ma de
re a li za ção, ins tru men tos uti li za dos, ou pela fal ta de
fun da men to eco nô mi co ou le gal, pos sam con fi gu rar a 
hi pó te se nele pre vis ta.

§ 2º As co mu ni ca ções de boa-fé, fe i tas na for ma
pre vis ta nes te ar ti go, não acar re ta rão res pon sa bi li da-
de ci vil ou ad mi nis tra ti va.

§ 3º As pes so as para as qua is não exis ta ór gão
pró prio fis ca li za dor ou re gu la dor fa rão as co mu ni ca-
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ções nos mesa ar ro las nes te ar ti go ao Con se lho de
Con tro le das Ati vi da des Fi nan ce i ras – COAF e na for-
ma por ele es ta be le ci da.

CAPITULO VIII
Da Res pon sa bi li da de Admi nis tra ti va

Art. 12. ÀS pes so as re fe ri das no art. 9º, bem
como aos ad mi nis tra do res das pes so as ju rí di ca, que
de i xem de cum prir as obri ga ções pre vis tas nos arts.
10 e 11 se rão apli ca das, cu mu la ti va men te ou não,
elas au to ri da des com pe ten tes, as se guin tes sa ções:

I – ad ver tên cia;

II – mul ta pec nu niá ria va riá vel, de um por cen to
até o do bro do va lor da ope ra ção, ou até Du zen tos por 
cen to do lu cro ob ti do ou que pre su mi vel men te seia
ob ti do pela re a li za ção da ope ra ção, ou, ain da, mul ta
de até R$ 200.000,00 (du zen tos mil re a is);

III – ina bi li ta ção tem po rá ria, pelo pra zo de Até
dez anos, para o exer cí cio do car go de ad mi nis tra dor
das pes so as ju rí di cas re fe ri das no art. 9º;

IV– cas sa ção da au to ri za ção para ope ra ção ou
fun ci o na men to

§ 1º A pena de ad ver tên cia será apli ca da por ir -
re gu la ri da de no cum pri men to das ins tru ções re fe ri-
das nos in ci sos I e II do art. 10.

§ 2º A mul ta será apli ca da sem pre que as pes -
so as re fe ri das no art.9º, por ne gli gên cia ou dolo:

I– de i xa rem de sa nar as ir re gu la ri da des ob je to
de ad ver tên cia, no pra zo as si na la do pela au to ri da de
com pe ten te;

II –  não re a li za rem a iden ti fi ca ção ou o re gis tro
pre vis to nos in ci sos I e II do art. 10;

III – de i xa rem de aten der, no pra zo, a re qui si ção
for mu la da nos ter mos do in ci so III do art. 10; 

IV – des cum pri rem a ve da ção ou de i xa rem de
fa zer a co mu ni ca ção a que se re fe re o art. 11.

§ 3º A ina bi li ta ção tem po rá ria será apli ca da
quan do fo rem ve ri fi ca das in fra ções gra ves quan to ao
cum pri men to das obri ga ções cons tan tes des ta Lei ou 
quan do ocor rer re in ci dên cia es pe cí fi ca, de vi da men te
ca rac te ri za da em trans gres sões an te ri or men te pu ni-
das com mul ta.

§ 4º A cas sa ção da au to ri za ção será apli ca da
nos ca sos de re in ci dên cia es pe cí fi ca de in fra ções an -
te ri or men te pu ni das com a pena pre vis ta no in ci so III
do ca put des te ar ti go.

Art. 13. O pro ce di men to para apli ca ção das san -
ções pre vis tas nes te Ca pí tu lo será re gu la do por de-
cre to, as se gu ra dos o con tra di tó rio e am pla de fe sa.

CAPÍTULO IX
Do Con se lho de Con tro le de 

Ati vi da des Fi nan ce i ras

Art.14. É cri a do, no âm bi to do Mi nis té rio da Fa zen-
da, o Con se lho de Con tro le de Ati vi da des Fi nan ce i ras –
COAF, com a fi na li da de de dis ci pli nar, apli car pe nas ad -
mi nis tra ti vas, re ce ber, exa mi nar e iden ti fi car as ocor rên-
ci as sus pe i tas ilí ci tas pre vis tas nes ta Lei, sem pre ju í zo
da com pe tên cia de ou tros ór gãos e en ti da des.

§ 1º As ins tru ções re fe ri das no art. 10 des ti na-
das às pes so as men ci o na das no art. 9º, para as qua is
não exis ta ór gão pró prio fis ca li za dor ou re gu la dor, se -
rão ex pe di das pelo COAF, com pe tin do-lhe, para es -
ses ca sos, a de fi ni ção das pes so as abran gi das e apli -
ca ção das san ções enu me ra das no art.12.

O § 2º O COAF de ve rá, ain da, co or de nar e pro -
por me ca nis mos de co o pe ra ção e de tro ca de in for-
ma ções que vi a bi li zem ações rá pi das e efi ci en tes no
com ba te à ocul ta ção ou dis si mu la ção de bens, di re i-
tos e va lo res.

Art.15. O COAF co mu ni ca rá às au to ri da des
com pe ten tes para a ins ta u ra ção dos pro ce di men tos
ca bí ve is, quan do con clu ir pela exis tên cia de cri mes
pre vis tos nes ta Lei, de fun da dos in dí ci os de sua prá ti-
ca, ou de qual quer ou tro ilí ci to.

Art. 16. O COAF será com pos to por ser vi do res
pú bli cos de re pu ta ção ili ba da e re co nhe ci da com pe-
tên cia, de sig na dos em ato do Mi nis tro de Esta do da
Fa zen da, den tre os in te gran tes do qua dro pes so al do
Ban co Cen tral do Bra sil, da Co mis são de Va lo res Mo -
bi liá ri os, da Su pe rin tên cia de Se gu ros Pri va dos, da
Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal, da Se cre-
ta ria da Re ce i ta Fe de ral, de ór gão de in te li gên cia do
Po der Exe cu ti vo, do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral
e do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, aten den do,
nes ses três úl ti mos ca sos, à in di ca ção dos res pec ti-
vos Mi nis tros de Esta do.

§ 1º O Pre si den te do Con se lho será no me a do
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, por in di ca ção do Mi nis-
tro de Esta do da Fa zen da.

§ 2º Das de ci sões do COAF re la ti vas às apli ca-
ções de pe nas ad mi nis tra ti vas ca be rá re cur so ao Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da.

Art. 17, O COAF terá or ga ni za ção e fun ci o na-
men to def ni dos em es ta tu to apro va do por de cre to do
Po der Exe cu ti vo.

Art.18. Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Bra sí lia, 3 de mar ço de 1998; 177º da Inde pen-
dên cia e 110º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.

Esta tex to não subs ti tui o pu bli ca do no DOU de
4-3-1998
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A so li ci ta ção de V. Exª será aten di da na for ma
do dis pos to no Re gi men to Inter no, Se na dor Anto nio
Car los Va la da res.

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo Lí der ins cri to, o
no bre Se na dor João Ba tis ta Mot ta, pela Li de ran ça do
PPS.

A Mesa so li ci ta de V. Exª a es tri ta ob ser vân cia
do tem po para que os de ma is ora do res pos sam usar
da pa la vra.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, se rei bre ve.

O co mér cio tem uni do po vos e na ções por sé cu-
los. Foi por sua for ça que os por tu gue ses cru za ram
ma res e oce a nos, mes cla ram ra ças e fi ze ram sur gir
no vos pa í ses, sen do que o Bra sil foi o ma i or de les.

Hoje, de po is de 500 anos, es ta mos en tre as dez
ma i o res eco no mi as do pla ne ta, so mos uma na ção
que se des ta ca po lí ti ca e cul tu ral men te na Amé ri ca
La ti na e, mes mo, no ce ná rio in ter na ci o nal. O in ter-
câm bio mer can til, atu al men te in se ri do nos vá ri os sis -
te mas de rede que ca rac te ri zam o de sen vol vi men to
das co mu ni ca ções, dos ser vi ços e dos me i os de
trans por te, trans for mou-se no mais po de ro so ca ta li-
sa dor para os pro ces sos de uni fi ca ção e co o pe ra ção
en tre os po vos.

Assim, é Impres cin dí vel que pos sa mos con tar
com equi pes com pe ten tes na exe cu ção das po lí ti cas
tra ça das para o fo men to da li vre ini ci a ti va e do de sen-
vol vi men to com jus ti ça so ci al. O Bra sil pre ci sa bus car
no vos mer ca dos e es tre i tar suas re la ções co mer ci a is
com o ma i or nú me ro pos sí vel de pa í ses, or ga ni za-
ções e em pre sas de atu a ção glo bal.

A atu a ção do Mi nis té rio do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio Exte ri or – MDIC, ago ra sob o co -
man do do Mi nis tro Luiz Fer nan do Fur lan, in se re-se
nes se con tex to. O Mi nis tro, exe cu ti vo de no tó ria com -
pe tên cia, tem in ti mi da de com o mun do com pe ti ti vo do 
co mér cio ex te ri or, sen do hoje um dos no mes de re fe-
rên cia em ad mi nis tra ção de em pre sas no Bra sil. Ve -
nho a esta tri bu na tes te mu nhar a atu a ção do Mi nis té-
rio do De sen vol vi men to como pro mo tor do co mér cio
ex te ri or bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, aca bo de che gar da mis são em -
pre sa ri al à Rús sia, da qual par ti ci pa ram mais de 300
em pre sá ri os rus sos e 15 di fe ren tes se to res da eco no-
mia bra si le i ra, além de Par la men ta res des ta Casa,
como o Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho. Den tre as vá ri-
as ações do Mi nis té rio para in cre men tar o vo lu me de
nos sas ex por ta ções, tan to para os mer ca dos tra di ci o-

na is quan to para os no vos, o pla ne ja men to de mis-
sões em pre sa ri a is des ta ca-se como ini ci a ti va de in te-
gra ção ime di a ta e fru tí fe ra. Ape nas nes ta mis são, Sr.
Pre si den te, al can ça mos US$15 mi lhões em ne gó ci os
já fe cha dos e ou tros US$230 mi lhões para os pró xi-
mos 12 me ses. Esse vo lu me de ne gó ci os po de ria
acres cen tar, se gun do as em pre sas en vol vi das, no vos
1.100 pos tos de tra ba lho no País. 

O Mi nis té rio de De sen vol vi men to, Indús tria e
Co mér cio Exte ri or pre ten de re a li zar mis sões em pre-
sa ri a is para a Áfri ca do Sul, Aus trá lia, Chi na e Índia;
to dos mer ca dos pro mis so res e pou co ex plo ra dos
pelo Bra sil. Qu e ro lem brar que a pro mes sa do Go ver-
no Lula de ge rar em pre go e ren da pas sa pelo cres ci-
men to do vo lu me de tro cas e, prin ci pal men te, das ex -
por ta ções. As me tas de equi lí brio ma cro e co nô mi co,
es ta bi li da de do mer ca do in ter no e au men to das ta xas
de em pre go da po pu la ção eco no mi ca men te ati va
apóia-se for te men te na me lho ria dos re sul ta dos de
nos sa ba lan ça co mer ci al. E a me lho ra des ses ín di ces
ape nas pode ser al can ça da com em pre i ta das que
agre ga rem os mais di ver sos se to res da so ci e da de
bra si le i ra, mor men te os que par ti ci pam di re ta men te
dos pro ces sos pro du ti vos e das po lí ti cas de de sen vol-
vi men to.

O apo io do Go ver no Fe de ral às ini ci a ti vas do Mi -
nis tro Fur lan ao li de rar mis sões de pros pec ção de no -
vos mer ca dos é lou vá vel e vai ao en con tro das po lí ti-
cas na ci o na is de com ba te ao de sem pre go e à fome.
O cres ci men to auto-sus ten ta do da eco no mia na ci o-
nal, úni ca sa í da para ele var mos o nos so Índi ce de De -
sen vol vi men to Hu ma no, ca re ce não ape nas de ra pi-
dez nas re for mas tri bu tá ria, pre vi den ciá ria, tra ba lhis-
ta e po lí ti ca, mas do apo io in con di ci o nal aos ho mens
e mu lhe res que se de di cam à ca u sa do povo bra si le i-
ro, como faz o Mi nis tro Fur lan na mis são que abra çou.
O tra ba lho e a ca pa ci da de de ini ci a ti va re a li zam ta re-
fas im pen sá ve is, mas nun ca sem o apo io ne ces sá rio
para le gi ti ma ção de suas ações. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Alme i da
Lima, como Lí der, por cin co mi nu tos, para co mu ni ca-
ção ur gen te de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do
art. 14, in ci so II, alí nea a do Re gi men to Inter no.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, re pre sen tan do o povo e o pró prio Esta do
de Ser gi pe, aqui, no Se na do Fe de ral, te nho a hon ra
de, nes te ins tan te, pres tar uma ho me na gem a um
gran de ser gi pa no. No dia de on tem, co me mo rou-se,
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em Ser gi pe, o cen te ná rio de nas ci men to do Dr. He ri-
bal do Dan tas Vi e i ra.

Foi ele Se na dor da Re pú bli ca, por Ser gi pe, nas -
ci do em 1903, na ci da de de Ca pe la, Esta do de Ser gi-
pe. O Dr. He ri bal do Dan tas Vi e i ra, se vivo fos se, com -
ple ta ria 100 anos, nes ta data. 

Ser gi pa no de vida in ten sa e pro fí cua, He ri bal do
Dan tas Vi e i ra era Ba cha rel em Di re i to e, em Ser gi pe,
exer ceu os hon ro sos car gos de Pro mo tor Pú bli co, Se -
cre tá rio de Esta do da Jus ti ça e Se gu ran ça Pú bli ca e
exer ceu tam bém os man da tos de De pu ta do Esta du al;
De pu ta do Fe de ral; Cons ti tu in te, em 1946; Se na dor da 
Re pú bli ca, no pe río do de 1959 a 1867, e por úl ti mo,
exer ceu o car go de Mi nis tro do Tri bu nal de Con tas da
União.

He ri bal do Vi e i ra, como as sim era cha ma do,
tam bém era um ho mem de le tras, pro sis ta e po e ta.
Escre veu, so bre tu do, so bre seus sen ti men tos, seus
amo res e sua fa mí lia. Ho mem de gran de cul tu ra, no -
ta bi li zou-se na ati vi da de po lí ti ca. Por seu ca rá ter fir -
me, ab so lu ta co e rên cia ide o ló gi ca e par ti dá ria, He ri-
bal do Vi e i ra nos de i xou um le ga do de vida pú bli ca
hon ra da e exem plar.

Para mim, pes so al men te, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, é uma gran de hon ra po der ho me na-
geá-lo da qui, des ta Casa, onde ele pon ti fi cou.

Por tan to, em nome do meu Esta do e do povo do
Esta do de Ser gi pe, que ro me so mar às ma ni fes ta-
ções de ho me na gem, à ale gria e ao or gu lho dos ser -
gi pa nos, por um vul to, da es ta tu ra de He ri bal do Vi e i-
ra, ter nas ci do em ter ras de Ser gi pe; mais de per to, no 
Mu ni cí pio de Ca pe la, ci da de de um povo tra ba lha dor,
que tan to ad mi ro.

Somo-me, por tan to, ao povo da mi nha ter ra e aos
seus fa mi li a res pelo cen te ná rio de He ri bal do Vi e i ra.

Agra de ço, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, pela opor tu ni da de de, como ser gi pa no, re pre sen-
tan do o nos so povo e o nos so Esta do, aqui, nes ta
Casa Le gis la ti va, po der pres tar esta ho me na gem de
co me mo ra ção ao cen te ná rio, des te que foi um gran de
ser gi pa no: He ri bal do Dan tas Vi e i ra.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mag no
Mal ta, como Lí der, por cin co mi nu tos, para co mu ni ca-
ção ur gen te, de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do
art. 14, in ci so II, alí nea “a”, do Re gi men to Inter no.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, aca bo de che gar de uma re u nião no
Mi nis té rio dos Trans por tes, em que V. Exª tam bém es -

te ve pre sen te, como Lí der da Ban ca da do seu Esta do;
uma re u nião pro mo vi da pelo Mi nis tro Ander son Ada -
u to com os Lí de res de Ban ca da.

A re u nião foi ex tre ma men te in te res san te, por-
que a mim pa re ce que o Mi nis tro ina u gu rou um mo -
men to novo nes sa re la ção, ex pon do aos par la men ta-
res, lí de res das suas Ban ca das, o que de fato pos su-
em, o que é ne ces sá rio e o que de nós S. Exª ne ces si-
ta para cum prir uma ta re fa pri o ri tá ria no País, que é a
re cu pe ra ção da ma lha viá ria.

Fi quei im pres si o na do, por que fui De pu ta do Fe -
de ral, por qua tro anos, e nun ca vi ma ni fes ta ção como
essa. Aque les que lá es ta vam, al guns com 20 anos no 
Par la men to, elo gi a vam a ati tu de do Mi nis tro, que é do
meu Par ti do.

Fico ex tre ma men te sa tis fe i to, até por que um
dos gran des pro ble mas que te mos no nos so País,
hoje, é a ma lha viá ria, cri mi no sa, em fim de car re i ra,
pre ci san do de re cu pe ra ção ur gen te; obras ina ca ba-
das que pre ci sam ser aca ba das, por que es ta mos cor -
ren do o ris co de per der o in ves ti men to já fe i to por go -
ver nos an te ri o res. Na ver da de, é pre ci so re cu pe rar de 
pron to a ma lha viá ria. Por isso que ro lou var a ati tu de
do Mi nis tro e tam bém os Par la men ta res que lá es ti ve-
ram, pela sua dis po si ção de co o pe rar, num com por ta-
men to de par ce ria, abrin do mão de um per cen tu al de
emen das fe i tas no exer cí cio pas sa do para o atu al, no
sen ti do de que se jam ca na li za das para o tra ta men to
da ma lha viá ria nos Esta dos, que se têm cons ti tu í do
num gran de ris co para os bra si le i ros.

Em se gun do lu gar, Sr. Pre si den te, on tem, na
Sub co mis são de Jus ti ça, dis cu ti mos a ques tão do
por te de arma. Pa re ce uma co i sa pe que na e inex-
pres si va, mas é ex pres si va e sig ni fi ca ti va, de vi do ao
vo lu me de ar mas con tra ban de a das exis ten tes na so -
ci e da de. Na ma i o ria dos cri mes, as ar mas usa das são 
de pe que no ca li bre, 32 ou 38, e saem do País e vol -
tam, con tra ban de a das, pela fron te i ra com o Pa ra guai.
Essas ar mas es tão ser vin do como mo e da de tro ca,
usa das por tra fi can tes na fal ta do di nhe i ro, já que o
trá fi co não tra ba lha com car tão de cré di to, che que
pré-da ta do ou ao por ta dor.

Pre o cu pa-me o fato de ter mos per di do uma vo -
ta ção, que es pe ro re cu pe rar. Nes se sen ti do, que ro fa -
zer um ape lo ao Se na dor Va la da res, pois S. Exª pe diu
vis ta do pro je to vo ta do hoje na Co mis são de Cons ti tu-
i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que tra ta do exa me cri mi no-
ló gi co.

Como dis se, per de mos. Alguns vo ta ram di zen do
que hou ve pres são dos go ver na do res para ame ni zar
a si tu a ção da po pu la ção car ce rá ria. Não é pos sí vel
que nos va mos va ler de um ins tru men to de lei para
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es va zi ar os pre sí di os, quan do, na ver da de, de ve ría-
mos ter pri sões de qua li da de para que os pre sos pu -
des sem cum prir a sua pena com dig ni da de.

Se apro var mos o fim do exa me cri mi no ló gi co,
co lo ca re mos de zes se is mil mar gi na is ime di a ta men te
na rua, des pre pa ra dos para con vi ver com a so ci e da-
de ci vil, sem em pre go, sem mer ca do de tra ba lho. De
pos se des se nú me ro de ar mas pe que nas, sol tas na
so ci e da de como ma te ri al de tro ca, o úni co ca mi nho
que es sas pes so as te rão será o de co lo car uma des -
sas na mão e sair as sal tan do.

Assim, não po de mos, de ma ne i ra ne nhu ma,
abrir mão do exa me cri mi no ló gi co. A so ci e da de re co-
lhe os seus im pos tos para ter se gu ran ça e vai re ce ber
esse pre sen te de gre go.

Se não pu der mos cor ri gir essa si tu a ção, so li ci to
às pes so as que as sis tem à TV Se na do que dis cu tam
o as sun to com os Par la men ta res, por meio de e-ma-
ils, a fim de que pos sa mos, jun tos, sen si bi li zá-los de
ma ne i ra e não co me tam essa in jus ti ça com a so ci e-
da de ci vil.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mag no Mal -
ta, o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 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. José Sar ney,
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, por cin co mi -
nu tos.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o pro ble ma da cri mi na li da de está ba-
ten do re cor des, apa vo ran do fa mí li as e pre o cu pan do au -
to ri da des em todo o País. Estou con ven ci do de que é
pre ci so – além das me di das de emer gên cia ne ces sá ri-
as – re pen sar a nos sa re a li da de atu al.

Da dos di vul ga dos pela im pren sa co lo cam o Bra -
sil no topo de vá ri os ran kings in ter na ci o na is da vi o-
lên cia. Das dez ci da des do mun do com ma i o res ín di-
ces de ho mi cí di os, o Bra sil tem oito – só per de mos o
pri me i ro lu gar para Cali, na Co lôm bia!

Te mos o ter ce i ro ma i or mer ca do mun di al de car -
ros blin da dos!

So zi nho, o Bra sil su pe ra a soma de as sas si na-
tos dos Esta dos Uni dos, Ca na dá, Itá lia, Ja pão, Aus -
trá lia, Por tu gal, Ingla ter ra, Áus tria e Ale ma nha – uma
mé dia anu al de 49 mil ho mi cí di os!

Em re la ção à Amé ri ca La ti na, não é di fe ren te:
nos sa taxa na ci o nal de ho mi cí di os é qua tro ve zes

ma i or que a da Cos ta Rica e nove ve zes su pe ri or à da
Argen ti na!

E ve jam só: o Bra sil tem me nos de 3% da po pu la-
ção mun di al – exa ta men te 2,7% -, mas re gis tra 13%
dos cri mes pra ti ca dos com ar mas em todo o Pla ne ta!!!

O Insti tu to Vox Po pu li apu rou que, em dez ca pi-
ta is bra si le i ras, a po pu la ção con si de ra a ques tão da
se gu ran ça como o pro ble ma nú me ro um da ci da de.

E, como se não bas tas sem tan tas vi das per di-
das, o cus to das mor tes com ar mas con so me 14% do
Pro du to Inter no Bru to da Amé ri ca La ti na, 10% do PIB
do Bra sil e 25% do PIB da Co lôm bia, se gun do da dos
da ONG De sar me.

Os gas tos de se to res da eco no mia para evi tar
as sal tos, por exem plo, são im pres si o nan tes. Ape nas
na área ban cá ria, che gam a um bi lhão de re a is, por
ano. E os pre ju í zos com o que se de i xa de pro du zir
pelo medo de ser atin gi do pela vi o lên cia são in cal cu-
lá ve is.

Me di das ur gen tes de vem ser to ma das para di ri-
mir os te mo res da fa mí lia bra si le i ra, mas isso por si só 
não bas ta. Por trás de todo esse de ba te que ga nha
cor po na so ci e da de, nos me i os de co mu ni ca ção e no
Se na do, está uma ques tão fun da men tal e es tra té gi-
ca, que tem de ser en fren ta da.

Indis cu ti vel men te, uma das mu i tas ca u sas da
cri mi na li da de é o aces so fá cil que as pes so as têm às
ar mas de fogo, des de o ci da dão co mum até o cri mi no-
so. É cla ro que tam bém a de si gual da de so ci al, o ele -
va do ín di ce de de sem pre go, a ur ba ni za ção de sor de-
na da, a im pu ni da de e ou tros fa to res con tri bu em de
for ma de ci si va para o au men to dos cri mes no Bra sil.

A po lê mi ca em re la ção à pro i bi ção de ar mas é
in fla ma da e com ple xa, como mos tra o do cu men tá rio
Ti ros em Co lum bi ne, em exi bi ção nos ci ne mas do
mun do in te i ro e que de nun cia a dura re a li da de fren te
ao ar ma men tis mo da so ci e da de nor te-ame ri ca na.

São inú me ras, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, as pes qui sas que de mons tram que o uso da
arma pelo ci da dão é, an tes de ser um ins tru men to de
sua pro te ção in di vi du al, uma ca u sa de sua mor te pre -
ma tu ra. Em as sal tos, por exem plo, 86% das pes so as
ar ma das que re a gem são atin gi das, mu i tas as sas si-
na das.

O con tra ban do e a ven da ile gal de ar mas são
ou tros nós da ques tão. Esta se ma na mes mo, o Jor-
nal Na ci o nal, da Rede Glo bo, pres tou um ser vi ço às
au to ri da des res pon sá ve is pelo com ba te a es ses ti pos
de cri me: exi biu con tun den te re por ta gem de nun ci an-
do como é fá cil com prar uma arma na fron te i ra com o
Pa ra guai, exa ta men te em Foz do Igua çu e Ci da de do

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  29 13329    141ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



Les te. A re por ta gem, Sr. Pre si den te, mos trou que o
co mér cio de ar mas é li vre. Para fe char ne gó cio, os
ven de do res che gam a dis pen sar a apre sen ta ção de
do cu men tos exi gi dos pelo go ver no pa ra gua io. Na ma -
té ria da TV Glo bo, apa re ce ram es co pe tas, fu zis, re -
vól ve res e pis to las de vá ri os pa í ses. Os pre ços são
em dó lar e se o com pra dor qui ser re ce ber a en co-
men da é co bra da uma taxa de en tre ga. Ve jam a que
pon to che gou a ba na li za ção da ven da de ar mas no
Bra sil!

Não te nho dú vi da de que é pre ci so agir no sen ti-
do de re for çar o con tro le de en tra da e sa í da de ar mas
no País, di fi cul tan do ao má xi mo o seu aces so pelo
ban di tis mo. Além dis so, Srªs e Srs. Se na do res, é ne -
ces sá rio pro i bir a sua ven da para pes so as que pen-
sam fal sa men te es tar pro te gi das, evi tan do mor tes por 
mo ti vos ba na is, evi tan do os cha ma dos cri mes imo ti-
va dos.

Há pou co, o Se na dor Mag no Mal ta di zia que
gran de par te dos cri mes, no Bra sil, acon te ce exa ta-
men te sem mo ti vo. São cri mes que ocor rem em fun -
ção da exis tên cia, no lo cal, de uma arma de fogo.

La men ta vel men te, a si tu a ção bra si le i ra é tão
gra ve que es tu do re cen te das Na ções Uni das con fir-
ma: o Bra sil é lí der mun di al em cri mes re la ci o na dos à
mor te – que in clui ho mi cí di os, aci den tes e su i cí di os –
e, iso la da men te, em aci den tes, rou bos e as sal tos re a-
li za dos com ar mas de fogo. 

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
Sr. Pre si den te, eu ha via pe di do a mi nha ins cri-

ção para fa lar após a Ordem do Dia. La men ta vel men-
te, fui con vi da do a fa lar an tes do iní cio da Ordem do
Dia. Peço um pou co de pa ciên cia por par te de V. Exª
para que eu pos sa con clu ir o meu pro nun ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, po de mos as se gu rar a pa la vra de V.
Exª após a Ordem do Dia.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Já
con cluo, Sr. Pre si den te.

De acor do com o dos siê, o Bra sil é o cam peão
em ca sos de mor tes re la ci o na das com ar mas. Na ou -
tra pon ta está o Ja pão. Em as sal tos e rou bos, o Bra sil
tam bém está na fren te do ran king, com 127 ca sos
por 100 mil ha bi tan tes.

O úl ti mo le van ta men to dis po ní vel da ONU so bre
as ca pi ta is bra si le i ras apon ta que a mé dia de mor tes
pro vo ca das por ar mas che ga a 107 por gru po de 100
mil ha bi tan tes. E, se gun do da dos do Mi nis té rio da
Jus ti ça, em 13 ca pi ta is, no pri me i ro se mes tre de
2002, as ta xas de ho mi cí dio por 100 mil ha bi tan tes

au men ta ram, em re la ção ao pri me i ro se mes tre de
2001.

Na mes ma di re ção, es tu do da Unes co con fir ma:
os mais atin gi dos são os jo vens – 68% dos as sas si na-
tos vi ti mam ado les cen tes en tre 15 e 19 anos.

O Si narm, Srªs e Srs. Se na do res, foi uma ten ta-
ti va im por tan te de ini bir a ba na li za ção do uso da
arma. Mas, in fe liz men te, o pro gra ma, ao en du re cer as 
nor mas para a con ces são do re gis tro e do por te, bu -
ro cra ti zou de ma is, au men tou as exi gên ci as, aca bou
le van do mu i tos por ta do res de ar mas à clan des ti ni da-
de. É por isso que caiu – e mu i to – o re gis tro de ar mas
de fogo em todo o Bra sil. Hoje te mos, no Bra sil, cer ca
de vin te mi lhões de ar mas ile ga is para ape nas um mi -
lhão e se te cen tas mil ar mas le ga is.

Os nú me ros das tra gé di as su ces si vas são far -
tos e con fe rem tí tu los ver go nho sos e hu mi lhan tes. A
gran de ma i o ria tem ori gem, como dis se, na ba na li za-
ção da arma de fogo – 89% dos ho mi cí di os co me ti dos
no Bra sil são pra ti ca dos com ar mas e, des tes, a ma i o-
ria por mo ti vos ba na is, como dis cus sões, rus gas e
bate-bo cas. Nas gran des ci da des, como São Pa u lo,
pas mem, ocor re um ho mi cí dio por hora.

Essa si tu a ção não pode con ti nu ar! E só va mos,
de ma ne i ra co ra jo sa, re sol vê-la quan do res trin gir mos
o uso de ar mas de fogo no Bra sil.

É por isso que apre sen tei um novo pro je to a este 
Se na do Fe de ral, para que pos sa mos, com a par ti ci-
pa ção de to dos, apro fun dar essa dis cus são, por que
mais de 70% dos cri mes – re pi to – são sem ca u sa,
são cri mes imo ti va dos, cri mes que acon te cem por que
ali al guém está por tan do uma arma. Com cer te za, se
aque la pes soa es ti ves se de sar ma da, não te ría mos
um des fe cho fa tal.

Por isso, peço ao Se na do Fe de ral, a to dos os
com pa nhe i ros e com pa nhe i ras e aos Lí de res par ti dá-
ri os para que fa ça mos a apre ci a ção des te pro je to no
mais cur to es pa ço de tem po, para que o Bra sil, de fi ni-
ti va men te, en fren te esse pro ble ma, re sol va o mal pela
raiz e pro í ba a fa bri ca ção da arma de fogo no nos so
País.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pela or -
dem, com a pa la vra a Se na do ra Ide li Sal vat ti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, nós 
nos ins cre ve mos, três Se na do res, no iní cio da ses-
são, para co mu ni ca ções ina diá ve is.

Ocor re que, hoje, foi dada a pa la vra a inú me ros
Lí de res. Mas te nho o en ten di men to de que isso não
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anu la a ins cri ção dos três Se na do res que so li ci ta ram
a pa la vra sem es tar na con di ção de Lí de res...

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esti ma da
Se na do ra Ide li Sal vat ti, in fe liz men te, de acor do com o 
Re gi men to, te mos hora para ini ci ar a Ordem do Dia. O
pra zo des ti na do às co mu ni ca ções ina diá ve is foi con -
su mi do pe los Lí de res.

Des de on tem a Mesa tem fe i to ape lo às Srªs e
aos Srs. Se na do res para que com pre en dam que a
Mesa deve ze lar pelo Re gi men to para que to dos te-
nham opor tu ni da de de fa lar. Infe liz men te, já ul tra pas-
sa mos em 30 mi nu tos a hora re ser va da ao iní cio da
Ordem do Dia, e te mos que cum prir o Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Srª 1ª Se -
cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.

São li dos os se guin tes

REQUERIMENTO Nº 394, DE 2003

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral e con si de ran do o Ato da
Mesa nº 1, de 2001, re que i ro se jam pres ta das pela
Empre sa Trans mis so ra de Ener gia Elé tri ca do Sul do
Bra sil S. A. –ELETROSUL, por in ter mé dio do Mi nis té-
rio das Mi nas e Ener gia, as se guin tes in for ma ções:

1. As ra zões que le va ram a Ele tro sul a pu bli car o 
re la tó rio “100 Dias – Ele tro sul. Os Pri me i ros Pas sos
da Nova Ges tão”.

2. Có pia do pro ce di men to li ci ta tó rio que au to ri-
zou as des pe sas com a con fec ção des se re la tó rio.

3. Qu an to cus tou para a Ele tro sul a pu bli ca ção
do re fe ri do do cu men to.

4. Qu an tos exem pla res fo ram con fec ci o na dos e
para quem es tão sen do dis tri bu í dos.

Jus ti fi ca ção

Mal se ins ta lou na ges tão da em pre sa e a nova
di re to ria da Ele tro sul pa re ce des to ar do cli ma de aus -
te ri da de e ri gor no gas to pú bli co, que o novo go ver no
diz ter im plan ta do na Admi nis tra ção Pú bli ca. A sim-
ples pu bli ca ção do ci ta do re la tó rio, com me ros 100
dias de ges tão ja é, por si só, um acin te à so ci e da de,
que vem so fren do com po lí ti cas de com pres são de
seu po der de com pra, e que es pe ra, como con tra par-
ti da, que o Go ver no dê o seu exem plo de aus te ri da de.
Qu an do se ob ser va a sun tu o si da de do do cu men to
em ques tão, fica a cla ra im pres são de que se tra tou
de um ato de ges tão per du lá rio e con trá rio ao in te res-
se pú bli co. Por essa ra zão, é im por tan te que o Se na-
do no exer cí cio de seu pa pel fis ca li za dor das ações

do Exe cu ti vo, ouça as jus ti fi ca ti vas da Ele tro sul para
esse gas to ex tem po râ neo e su pér fluo.

Cabe lem brar que não há mar ca de 100 dias,
para ne nhum ór gão de ad mi nis tra ção, e que esse
mar co é me ra men te jor na lís ti co.

Empre sa pu bli ca di vul ga re sul ta dos fi nan ce i ros,
e não edi tam mo vi men tos ao des per dí cio, como pode
ser de fi ni do o pan fle to da Ele tro sul.

Sala das Ses sões, 28 de maio de 2003. – Se na dor
Efra im Mo ra is.

(À mesa para de ci são)

REQUERIMENTO Nº 395, DE 2003

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, com bi na do com os arts. 216 e 217 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, e con si de ran do o Ato da
Mesa nº 1, de 2001, so li ci to se jam re que ri das ao Se-
nhor Mi nis tro de Esta do do De sen vol vi men to, Indús tria
e Co mér cio Exte ri or as se guin tes in for ma ções:

1. os fi nan ci a men tos con ce di dos pelo Sis te ma
BNDES, des de 1995, in clu si ve es ti ma ti va para 2003,
dis cri mi na dos por re giões, por es ta dos e por em pre-
sa, in clu si ve atra vés de ope ra ções de no mi na das em
mo e das es tran ge i ras ou ces ta de mo e das;

2. os re pas ses re a li za dos a ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras, a par tir de 1995, in clu si ve es ti ma ti va para 2003,
para fi nan ci a men to à pro du ção, à ex por ta ção, à in-
fra-es tru tu ra, a má qui nas e equi pa men tos, dis cri mi-
na dos por re giões e por es ta dos;

3. os va lo res de de sem bol so efe ti va dos a pro je-
tos nos úl ti mos oito anos, in clu si ve es ti ma ti va para
2003, dis cri mi nan do tam bém as em pre sas be ne fi ciá-
ri as, com re cur sos ad mi nis tra dos pelo Sis te ma
BNDES;

4. ope ra ções fi nan ce i ras de apo io a em pre sas,
que te nham en vol vi do par ti ci pa ção aci o ná ria, tro ca
de ati vos e de ri va ti vos, dis cri mi na das por re giões, por
es ta dos e por em pre sas, des de 1995; in clu si ve es ti-
ma ti va para 2003;

5. dis pên di os efe tu a dos com re pas se de re cur-
sos pro ve ni en tes de or ga nis mos mul ti la te ra is, como
BIRD, BID e Exim bank, para fi nan ci a men to de pro je-
tos no País, des de 1995, in clu si ve es ti ma ti va para
2003, dis cri mi na dos por re giões, por es ta dos e por
em pre sa ou ins ti tu i ção;

6. os fi nan ci a men tos que con ta ram com equa li-
za ção de ta xas de ju ros vol ta das para ex por ta ções,
pro du ção e com pra de má qui nas e equi pa men tos, a
par tir de 1995, in clu si ve es ti ma ti va para 2003, dis cri-
mi na dos por re giões, por es ta dos e por em pre sa.
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Jus ti fi ca ção

Tem o pre sen te re que ri men to o ob je ti vo de ob ter
in for ma ções que irão sub si di ar a vo ta ção do Pro je to
de Lei do Se na do nº 9, de 1999, que es ta be le ce re -
gras de fi nan ci a men to da po lí ti ca na ci o nal de de sen-
vol vi men to re gi o nal e dá ou tras pro vi dên ci as. Tais in -
for ma ções são cru ci a is para fun da men tar a de ci são
so bre o re fe ri do pro je to de lei, que visa ga ran tir, per -
ma nen te men te, re cur sos para fi nan ci a men to de pro -
je tos es sen ci a is para o de sen vol vi men to das Re giões
Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te, com im por tan tes re -
per cus sões na re du ção das de si gual da des in ter-re gi-
o na is, em obe diên cia ao dis pos to no in ci so III do art.
3º da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sala de Ses sões, 28 de maio de 2003. –Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros.

(À mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re que-
ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para de ci-
são, nos ter mos do in ci so III, do art. 216, do Re gi men-
to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 396, DE 2003 

Re que i ro, nos ter mos do nú me ro 12, alí nea “c”,
in ci so II do art. 255 do Re gi men to Inter no, que o
PLC/16/2003, que acres cen ta pa rá gra fos ao art. 7º da 
Lei nº 8.631, de 4 de mar ço de 1993 ( li mi ta a apli ca-
ção de re du tor so bre os sal dos cre do res dos con ces-
si o ná ri os de ener gia elé tri ca na con ta de re sul ta dos a
com pe sar – CRC), seja sub me ti do ao exa me da Co -
mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra.

Sala das Ses sões, 28 de maio de 2003. – Se na-
dor Alo i zio Mer ca dan te, Lí der do Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que-
ri men to lido será pu bli ca do e, opor tu na men te, in clu í-
do em Ordem do Dia.

So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se -
rão li dos pela Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do-
ra Serys Slhes sa ren ko.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 207, DE 2003

Acres cen ta dis po si ti vo no art. 3º da
Lei nº 9.311, de 24 de ou tu bro de 1996,
que “ins ti tui a Con tri bu i ção Pro vi só ria

so bre Mo vi men ta ção ou Trans mis são de
Va lo res e de Cré di tos e Di re i tos de Na tu-
re za Fi nan ce i ra – CPMF, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.”

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen ta-se dis po si ti vo ao in ci so VI do

art. 3º da Lei nº 9.311, de 24 de ou tu bro de 1996.

“art.3º(....)
VI – (...)
f) pes so as com ida de igual ou su pe ri or

a 60 (ses sen ta) anos.”

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

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to de lei tem por ob je ti vo isen tar
as pes so as ido sas da co bran ça da CPMF. A po pu la-
ção ido sa se gun do o Cen so do IBGE em 2000 era de
8,5% da po pu la ção to tal ou 14.536.029 pes so as com
ida de igual ou su pe ri or a ses sen ta anos.

É no tó rio que as di fi cul da des en fren ta das pe los
ido sos bas tan te ele va da, con si de ran do que o ido so
res pon sá vel pelo do mi cí lio no Bra sil, per ce bia um
ren di men to no mi nal men sal mé dio de R$657,00 em
2000. Se di vi dir mos pela si tu a ção do do mi cí lio, o ren -
di men to mé dio ur ba no fi cou em tomo de R$ 739,00,
en quan to que o ren di men to ru ral foi de ape nas
R$297,00.

A si tu a ção eco nô mi ca do ido so pi o ra cada vez
mais, a me di da em que os pre ços dos re mé di os e me -
di ca men tos au men tam de for ma as sus ta do ra. Ape sar
da va ri a ção dos pre ços dos re mé di os em abril, tem
sido in fe ri or à do mês de mar ço, na qual al can çou o ín -
di ce de 4,58%, é con si de ra da bas tan te pe sa da no or -
ça men to fa mi li ar, em es pe ci al no or ça men to do ido so.

O re fe ri do pro je to pre ten de ame ni zar um pou co
o or ça men to fa mi li ar dos ido sos, já que os mes mos
em sua gran de ma i o ria mo vi men tam con tas cor ren te
de vi do ao fato de que per ce bem suas apo sen ta do ri as
por meio de agên ci as ban cá ri as.

Pelo ex pos to aci ma, e de vi do o ele va do al can ce
so ci al des te pro je to, em de cor rên cia do alí vio fi nan ce-
i ro a boa par te dos 13,9 mi lhões de apo sen ta dos bra -
si le i ros que per ce bem um sa lá rio mí ni mo de apo sen-
ta do ria, é que peço a co la bo ra ção dos ilus tres pa res à 
apro va ção do mes mo.

Sala das Ses sões, 28 de maio de 2003. – Se na dor
Pa u lo Paim.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.311, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996

Insti tui a Con tri bu i ção Pro vi só ria
so bre Mo vi men ta ção ou Trans mis são de
Va lo res  e de Cré di tos e Di re i tos de Na tu-
re za Fi nan ce i ra – CPMF, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

Vide Emc nº 21, de 18-3-99
Vide Emc n° 37, de 12-6-02
O Pre si den te da Re pú bli ca Faço sa ber que o Con -

gres so Na ci o nal de cre ta o eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................

Art. 3º A con tri bu i ção não in ci de:
I – no lan ça men to nas con tas da União, dos

Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi os, de suas
au tar qui as e fun da ções;

II – no lan ça men to er ra do e seu res pec ti vo es -
tor no, des de que não ca rac te ri zem a anu la ção de
ope ra ção efe ti va men te con tra ta da, bem como no lan -
ça men to de che que e do cu men to com pen sá vel, e
seu res pec ti vo es tor no, de vol vi dos em con for mi da de
com as nor mas do Ban co Cen tral do Bra sil;

III – no lan ça men to para pa ga men to da pró pria
con tri bu i ção;

IV – nos sa ques efe tu a dos di re ta men te nas con -
tas vin cu la das do Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço – FGTS e do Fun do de Par ti ci pa ção
PIS/PASEP e no sa que do va lor do be ne fí cio do se gu-
ro-de sem pre go, pago de acor do com os cri té ri os pre-
vis tos no art. 5º da Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de
1990;

V – so bre a mo vi men ta ção fi nan ce i ra ou trans -
mis são de va lo res e de cré di tos e di re i tos de na tu re za
fi nan ce i ra das en ti da des be ne fi cen tes de as sis tên cia
so ci al, nos ter mos do § 7º do art. 195 da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

VI – nos lan ça men tos a dé bi to nas con tas-cor-
ren tes de de pó si to cu jos ti tu la res se jam: (Inci so in clu í-
do nela Lei nº 10.306, de 8-11-01)

a) mis sões di plo má ti cas; (Alí nea in clu í da nela
Lei nº 10.306, de 8-11-01)

b) re par ti ções con su la res de car re i ra; (Alí nea in -
clu í da pela Lei nº 10.306, de 8-11-01)

c) re pre sen ta ções de or ga nis mos in ter na ci o na-
is e re gi o na is de ca rá ter per ma nen te, de que o Bra sil
seja mem bro; (Alí nea in clu í da nela Lei nº 10.306, de
8-11-01)

d) fun ci o ná rio es tran ge i ro de mis são di plo má ti-
ca ou re pre sen ta ção con su lar; (Alí nea in clu í da nela
Lei nº 10.306, de 8-11-01)

e) fun ci o ná rio es tran ge i ro de or ga nis mo in ter na-
ci o nal que goze de pri vi lé gi os ou isen ções tri bu tá ri as
em vir tu de de acor do fir ma do com o Bra sil. (Alí nea in -
clu í da nela Lei nº 10.306, de 8-11-01)

§ 1º O Ban co Cen tral do Bra sil, no exer cí cio de
sua com pe tên cia, po de rá ex pe dir nor mas para as se-
gu rar o cum pri men to do dis pos to nes te ar ti go, ob je ti-
van do, in clu si ve por meio de do cu men ta ção es pe cí fi-
ca, a iden ti fi ca ção dos lan ça men tos ob je to da não-in -
ci dên cia. (Pa rá gra fo re nu me ra do nela Lei nº 10.306,
de 8-11-01)

§ 2º O dis pos to nas alí ne as d e e do in ci so VI
não se apli ca aos fun ci o ná ri os es tran ge i ros que te-
nham re si dên cia per ma nen te no Bra sil. (Pa rá gra fo in -
clu í do nela Lei nº 10.306, de 8-11-01)

§ 3º Os mem bros das fa mí li as dos fun ci o ná ri os
men ci o na dos nas alí ne as d e e do in ci so VI, des de
que com eles man te nham re la ção de de pen dên cia
eco nô mi ca e não te nham re si dên cia per ma nen te no
Bra sil, go za rão do tra ta men to es ta be le ci do nes te ar ti-
go. (Pa rá gra fo in clu í do nela Lei nº 10.306, de 8-11-01)

§ 4º dis pos to no in ci so VI não se apli ca aos Con -
su la dos e Côn su les ho no rá ri os. (Pa rá gra fo in clu í do
pela Lei nº 10.306, de 8-11-01)

§ 5º Os Mi nis tros de Esta do da Fa zen da e das
Re la ções Exte ri o res po de rão ex pe dir, em con jun to,
ins tru ções para o cum pri men to do dis pos to no in ci so
VI e nos §§ 2º e 3º (Pa rá gra fo in clu í do nela Lei nº
10.306, de 8-11-01)
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 208, DE 2003

Esta be le ce pe na li da des para o tra-
ba lho es cra vo, al te ra dis po si ti vos do De -
cre to-Lei nº 2.848 de 7 de de zem bro de
1940 –Có di go Pe nal e da Lei nº 5.889 de 8 
de ju nho de 1973, que re gu la o tra ba lho
ru ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O tra ba lho em con di ção aná lo ga à de es -

cra vo será pu ni do nos ter mos des ta lei e das dis po si-
ções do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de
1940 – Có di go Pe nal, da Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho – De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943 e da Lei nº 5.889, de 8 de ju nho de 1973.
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Art. 2º Inci de no cri me pre vis to no art. 149, do
De cre to-Lei nº 2.848 de 7 de de zem bro de 1940 – Có -
di go Pe nal, com a nova re da ção dada por esta lei, su -
je i tan do-se às pe na li da des nele pre vis tas, in de pen-
den te men te das de ma is pe na li da des pre vis tas na
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, quem uti li za, de
qual quer for ma, o tra ba lho de al guém re du zi do à con -
di ção aná lo ga de es cra vo.

Art. 3º O art. 149, do De cre to-Lei nº 2.848 – Có -
di go Pe nal, pas sa a vi ger com a se guin te re da ção:

“Art. 149. Re du zir al guém a con di ção aná lo ga à
de es cra vo:

Pena – Re clu são de 5 a 10 anos e mul ta.

§ 1º Na mes ma pena in cor re quem sub me te al -
guém a tra ba lho em con di ção aná lo ga à de es cra va,
in de pen den te men te do seu con sen ti men to, in te i ra-
men te sub me ti do às suas or dens ou de seu pre pos to,
me di an te fra u de, vi o lên cia ou gra ve ame a ça.

§ 2º A pena pre vis ta no ca put é agra va da de um
sex to a um ter ço se:

I – para uti li zar-se do tra ba lho sob a con di ção
aná lo ga à de es cra vo, o agen te em pre ga como meio
de co a ção a re ten ção de sa lá ri os, do cu men tos pes -
so a is ou con tra tu a is, obri ga ção de uti li zar mer ca do ri-
as ou ser vi ços de de ter mi na do es ta be le ci men to com
a fi na li da de de im pos si bi li tar o pa ga men to de dí vi da e
o des li ga men to da ví ti ma.

II – a ví ti ma for me nor de 18 anos, ido sa, ges tan-
te, in dí ge na ou por ta do ra de de fi ciên cia fí si ca ou
men tal. “(NR)

Art. 4º Inci de no cri me pre vis to no art. 207, do
De cre to-Lei nº 2.848 de 7 de de zem bro de 1940 – Có -
di go Pe nal, com a nova re da ção dada nes ta lei, su je i-
tan do-se às pe na li da des nele pre vis tas, in de pen den-
te men te das pe na li da des pre vis tas na Con so li da ção
das Leis do Tra ba lho, quem re cru ta, ali cia ou trans-
por ta tra ba lha do res para aten der es ta be le ci men to
onde o tra ba lha dor ve nha a ser sub me ti do a tra ba lho
em con di ção aná lo ga à de es cra vo.

Art. 5º O art. 207 do De cre to-Lei nº 2.848 de 7 de
de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal pas sa a vi ger com
a se guin te re da ção:

“Art. 207. Ali ci ar tra ba lha do res, com o fim de
levá-los de uma para ou tra lo ca li da de do ter ri tó rio na -
ci o nal:

Pena – De ten ção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e
mul ta.

Pa rá gra fo úni co. A pena é au men ta da de um
sex to a um ter ço se:

I – o re cru ta men to, ali ci a men to ou trans por te do
tra ba lha dor é fe i to me di an te fra u de ou co bran ça de

qual quer quan tia do tra ba lha dor, ou não as se gu rar

con di ções de seu re tor no ao lo cal de ori gem, ou ain -

da, ti ver como des ti no es ta be le ci men to onde o tra ba-
lha dor ve nha a ser sub me ti do a tra ba lho em con di ção

aná lo ga a de es cra vo.

II – a ví ti ma é me nor de 18 anos, ido sa ges tan te,

in dí ge na ou por ta do ra de de fi ciên cia fí si ca ou men-
tal.“(NR)

Art. 6º A au to ri da de ad mi nis tra ti va que me di an te
fis ca li za ção cons ta tar a exis tên cia de tra ba lho em
con di ção aná lo ga à de es cra vo, nos ter mos des sa lei,
in de pen den te men te das pe na li da des ad mi nis tra ti vas
e de ma is pro ce di men tos obri ga tó ri os, co mu ni ca rá
ime di a ta men te o fato ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral,
Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho e Po lí cia Fe de ral, para
as me di das le ga is ca bí ve is no âm bi to de suas com pe-
tên ci as.

Art. 7º Fica ve da da a con ces são de fi nan ci a-
men to, de qual quer es pé cie, por par te da União ou de
en ti da de por ela con tro la da, di re ta ou in di re ta men te,
bem como a par ti ci pa ção em li ci ta ções nos ter mos da 
Lei nº 8.666 de 21-6-93, à pes soa ju rí di ca de di re i to
pri va do con de na da em pro ces so ad mi nis tra ti vo em
de cor rên cia da uti li za ção do tra ba lho em con di ção
aná lo ga à de es cra vo.

Pa rá gra fo úni co. Para os efe i tos do dis pos to
nes te ar ti go, o in te res sa do po de rá com pro var sua re -
gu la ri da de para par ti ci par de li ci ta ção ou ha bi li tar-se
a con ces são de fi nan ci a men to, me di an te de cla ra ção
pró pria, sob as pe nas da lei, de que não foi con de na-
do em pro ces so ad mi nis tra ti vo re la ci o na do ao tra ba-
lho em con di ção aná lo ga à de es cra vo.

Art. 8º Se rão apre en di dos, pela au to ri da de ad -
mi nis tra ti va com pe ten te, os equi pa men tos e ins tru-
men tos em pre ga dos no tra ba lho em con di ção aná lo-
ga à de es cra vo e os pro du tos dele re sul tan te, as sim
como os bens e equi pa men tos uti li za dos no trans por-
te de tra ba lha do res des ti na dos a es ta be le ci men tos
onde ve nham a ser sub me ti dos a essa con di ção.

Pa rá gra fo úni co. Os bens ou pro du tos a que se
re fe re o ca put, con clu í do o pro ce di men to ad mi nis tra-
ti vo ou ju di ci al ca bí vel, de ve rão ser le va dos a le i lão,
re ver ten do o re sul ta do em prol dos co fres da União,
que o des ti na rá, pre fe ren ci al men te, ao apa re lha men-
to da fis ca li za ção do tra ba lho.
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Art. 9º O art. 18 da Lei nº 5.889, de 8 de ju nho de
1973, pas sa a vi ger com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 18. ........................
§ 1º .............................
§ 2º .............................
§ 3º .............................

§ 4º Será pu ni do com mul ta de R$2.500,00 (dois 
mil e qui nhen tos re a is) por tra ba lha dor, o em pre ga dor
ru ral que, di re ta men te ou me di an te pre pos to:

I – re cru tar tra ba lha do res fora da lo ca li da de de
exe cu ção do tra ba lho, me di an te fra u de ou co bran ça
de qual quer dí vi da do tra ba lha dor;

II – não as se gu rar con di ções do seu re tor no ao
lo cal de ori gem;

III – ven der aos seus em pre ga dos mer ca do ri as
ou ser vi ços a pre ços su pe ri o res ao de cus to, bem
como os co a gir ou in du zir para que se uti li zem de seu
ar ma zém ou ser vi ços;

IV – efe tu ar des con tos não pre vis tos em lei, não
efe tu ar o pa ga men to de dé bi tos tra ba lhis tas no pra zo
le gal, co a gir ou re ter do cu men tos, com a fi na li da de de 
man ter o tra ba lha dor no lo cal da exe cu ção dos ser vi-
ços.

§ 5º Na hi pó te se do pa rá gra fo an te ri or, con si de-
ra-se res cin di do o con tra to de tra ba lho in di re ta men te,
de ven do o pa ga men to das ver bas res ci só ri as ocor rer
no pra zo de 5 (cin co) dias, sob pena de pa ga men to
das mul tas pre vis tas no § 8º, do art. 477, da CLT.

§ 6º As mul tas pre vis tas no § 4º se rão apli ca das
pelo De le ga do Re gi o nal do tra ba lho no pra zo má xi mo
de 60 (ses sen ta) dias, de ven do ser en ca mi nha da có -
pia dos au tos de in fra ção e re la tó rio de ins pe ção à
Pro cu ra do ria da Re pú bli ca com atri bu i ção para atu a-
ção no lo cal da in fra ção e à Pro cu ra do ria Re gi o nal do
Tra ba lho, tão logo re ce bi dos na De le ga cia Re gi o nal
do Tra ba lho, sob pena de res pon sa bi li da de.

§ 7º Em caso de re in ci dên cia, em ba ra ço ou re -
sis tên cia à fis ca li za ção, em pre go de ar ti fí cio ou si mu-
la ção com o ob je ti vo de fra u dar a lei, a mul ta será apli -
ca da em do bro.

§ 8º A mul ta será di mi nu í da à me ta de quan do o
em pre ga dor pro vi den ci ar, no pra zo do § 5º, o pa ga-
men to dos va lo res de vi dos aos em pre ga dos, in clu in-
do as obri ga ções re la ti vas ao Fun do de Ga ran tia do
Tem po de Ser vi ço e à Pre vi dên cia So ci al, con for me
apu rar a fis ca li za ção.“(NR)

Art. 10. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Pas sa do mais de um sé cu lo do ad ven to da “Lei
Áu rea”, per sis te em nos so país a cha ga do tra ba lho
es cra vo. Se gun do le van ta men to efe tu a do pelo Mi nis-
té rio do Tra ba lho e Empre go, so men te de 1995 a
2001, 156 ope ra ções de fis ca li za ção re sul ta ram na li -
ber ta ção de mais de 3.400 tra ba lha do res sub me ti dos
a tra ba lho es cra vo.

Não obs tan te tão lou vá vel mis são, pou quís si-
mos têm sido os ca sos em que os res pon sá ve is por
tão odi o sa prá ti ca che gam a ser iden ti fi ca dos, pro ces-
sa dos ou mu i to me nos con de na dos. Se, por um lado,
em mu i tas opor tu ni da des se tor na im pos sí vel iden ti fi-
car o be ne fi ciá rio de tal tra ba lho, quan do isso é pos sí-
vel, a pena apli ca da, no caso de even tu al con de na ção
dos res pon sá ve is, tem sido in fe ri or a 4 anos de re clu-
são, o que pos si bi li ta a sua subs ti tu i ção por pena al -
ter na ti va.

A cons ta ta ção des sa si tu a ção le vou-nos a con -
ce ber e ela bo rar o pre sen te pro je to de lei. A prin ci pal
di fi cul da de que se apre sen ta tem sido a ti pi fi ca ção do
cri me de tra ba lho es cra vo, ra zão pela qual o mi nis té-
rio pú bli co tem se va li do da des cri ção ge né ri ca de
“Re du zir al guém á con di ção aná lo ga à de es cra vo,
con ti da no art. 149 do Có di go Pe nal, para dali ex tra ir a 
es pé cie de tra ba lho em con di ção aná lo ga à de es cra-
vo. Isso se mos tra re le van te por quan to o tra ba lho es -
cra vo se apre sen ta de di ver sas for mas e cir cuns tân ci-
as. Assim, se cons ta ta o tra ba lho es cra vo em vá ri as
re giões do país, des de as mais re mo tas, onde se re -
cru tam tra ba lha do res sob fal sas pro mes sas de em-
pre go no cam po, para apri si o ná-los em pro pri e da des
ru ra is de di fi cí li mo aces so, e por tan to im pos si bi li tan-
do seu re tor no aos lo ca is de ori gem, como tam bém
nos gran des cen tros, em que se apri si o nam es tran ge-
i ros ile ga is para tra ba lhar em fá bri cas clan des ti nas de 
CDs, rou pas, sa pa tos, etc. A cada dia sur gem for mas
mais so fis ti ca das de dis far çar esta con di ção de es cra-
vos, des de a mera re ten ção de do cu men tos e a obri -
ga ção de con tra ir dí vi das em es ta be le ci men tos de
for ma a im pe dir-lhes o des li ga men to an tes de sal da-
do o dé bi to, que aca ba por se tor nar ir res ga tá vel, à
cons ti tu i ção de ver da de i ros “bun kers” sub ter râ ne os,
do ta dos de al tís si ma tec no lo gia, onde li te ral men te se
en car ce ram tra ba lha do res, ge ral men te ori en ta is, ví ti-
mas de má fi as.

A com ple xi da de das for mas do tra ba lho es cra vo
nos pre o cu pa, em ra zão das di fi cul da des de sua exa -
ta con fi gu ra ção, aca ban do em úl ti ma ins tân cia por
con tri bu ir para a im pu ni da de. Com esse ob je ti vo, de fi-
ni mos ex pli ci ta men te o tra ba lho es cra vo como sen do
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aque le re a li za do sob a con di ção aná lo ga à de es cra-
vo, in clu in do-o, como já o faz a ju ris pru dên cia, no cri -
me ti pi fi ca do no art. 149 do Có di go Pe nal. Além dis so,
es ta mos pro pon do al te ra ção da pena co mi na da, pas -
san do-a para 5 a 10 anos de re clu são mais mul ta, vi -
san do, as sim, im pos si bi li tar a sua subs ti tu i ção por
pena al ter na ti va, o que acar re ta va ab so lu ta sen sa ção
de im pu ni da de.

Des tar te, op ta mos por man ter o ca put do art.
149, do Có di go Pe nal, que se re por ta ge ne ri ca men te
a “re du zir al guém a con di ção aná lo ga à de es cra vo”,
com a in clu são de pa rá gra fo di re ta men te re la ci o na do
à con di ção em que se dá o tra ba lho es cra vo, e es pe ci-
fi can do em ou tros pa rá gra fos as de ma is con di ções
agra van tes do de li to ori gi nal. Des sa for ma, se por al -
gum mo ti vo não se pu der con fi gu rar de ter mi na do fato
como tra ba lho es cra vo, nos ter mos dos pa rá gra fos,
es ta ria o de li to atin gi do pela for ma ge né ri ca do ca put,
su je i tan do o agen te à pena de re clu são su pe ri or a
qua tro anos e por tan to, im pos sí vel de ser subs ti tu í da
por pena res tri ti va de di re i to.

Ou tra pre o cu pa ção foi para a ale ga ção de que o
con sen ti men to da ví ti ma ex clu i ria o cri me, usu al em
nos sa ju ris pru dên cia, ra zão pela qual in se ri mos a ex -
pres são “in de pen den te men te de seu con sen ti men to”
no § 1º do art. 149 do Có di go Pe nal.

Da mes ma for ma, o art. 207 do Có di go Pe nal
me re ce ser al te ra do, na me di da em que, não obs -
tan te a lou vá vel in ten ção do le gis la dor em pu nir o
ali ci a dor de tra ba lha do res para tra ba lhar em ou-
tras re giões, trans por tan do-o me di an te pa ga men-
to, para em se gui da aban do ná-lo sem con di ção de
re tor no aos lo ca is de ori gem, nos pa re ce que
quan do tal ali ci a men to, trans por te ou re cru ta men-
to se der em pro ve i to de es ta be le ci men to onde se
dê o tra ba lho es cra vo, evi den te men te que tal cri me
deve ser pu ni do com ma i or ri gor, daí a nova re da-
ção pro pos ta.

No ar ti go 6º pro po mos que a au to ri da de ad -
mi nis tra ti va que to mar co nhe ci men to, atra vés da
ati vi da de fis ca li za do ra, da exis tên cia de tra ba lho
es cra vo, de ve rá co mu ni car ime di a ta men te as ou-
tras en ti da des es ta ta is com fun ção de com ba ter tal 
prá ti ca, de modo a pro vo car uma atu a ção in te gra-
da en tre as di ver sas ins ti tu i ções en vol vi das na ma -
té ria.

Con si de ra mos tam bém im por tan te evi tar que
em pre sas, que se va lham de tra ba lho es cra vo, pos-
sam se be ne fi ci ar de in ves ti men tos e con tra tos pú bli-

cos, o que de for ma in di re ta co í be tal prá ti ca. Essa
pro pos ta foi in ser ta no ar ti go 7º.

Jul ga mos ain da que uma das for mas mais efi ca-
zes de com ba ter a es cra vi dão la bo ral se ria de ses ti-
mu lar tal “em pre en di men to” em to das as suas fa ses.
Ou seja, pres si o nar os agen tes des te sis te ma des de
o ali ci a men to, in clu in do o trans por te e os pro du tos do
tra ba lho es cra vo. Nes te sen ti do, énos sa pro pos ta que 
os bens e pro du tos re la ci o na dos se jam apre en di dos
pelo Po der Pú bli co, sen do ao fi nal dos pro ce di men tos
ca bí ve is le i lo a dos e que seu re sul ta do seja re ver ti do
em prol do apa re lha men to da fis ca li za ção do tra ba-
lho.

Aí es ta ri am com pre en di dos, des de os ve í cu los
uti li za dos no trans por te, os equi pa men tos e má qui-
nas uti li za dos na pro du ção, como tam bém os pro du-
tos fru tos do tra ba lho es cra vo. Esta é a in ten ção do
art. 8º.

Fi nal men te, em aten di men to e em in te i ra con cor-
dân cia com o bri lhan te tra ba lho co or de na do pela Se -
cre ta ria de Esta do dos Di re i tos Hu ma nos, vin cu la da ao 
Mi nis té rio da Jus ti ça, e a Orga ni za ção Inter na ci o nal do 
Tra ba lho, com a par ti ci pa ção de vá ri as en ti da des pú bli-
cas e pri va das en vol vi das no pro ble ma, que cul mí nou
com a ela bo ra ção do do cu men to “Aper fe i ço a men to
Le gis la ti vo para o Com ba te ao Tra ba lho Escra vo”, fru to
da Ofi ci na de Tra ba lho re a li za da 18 e 19 de ju nho de
2002, em Bra sí lia-DF, pro pu se mos a al te ra ção do art.
18 da lei nº 5.889/73, para o fim de es ta be le cer mul tas
co e ren tes com a gra vi da de dos cri mes tra ta dos nes sa
Lei. Enten dem aque les es pe ci a lis tas que se fa zem ne -
ces sá ri as me di das no sen ti do de pe na li zar eco no mi-
ca men te os que se apro ve i tam da que la si tu a ção, as -
sim como dar ga ran ti as para a efe ti va apli ca ção de tais
pe na li da des, atri bu in do-lhes va lo res su pe ri o res ao mí -
ni mo ne ces sá rio para ins cri ção na dí vi da ati va da
União, pos si bi li tan do as sim a res pec ti va exe cu ção fis -
cal. Estes são os ter mos do art. 9º, em que aco lhe mos
por in te i ro aque la pro pos ta.

Espe ra mos as sim, con tar com a aco lhi da dos
Se nho res Se na do res e de ma is mem bros do Con-
gres so Na ci o nal, para a apro va ção do pre sen te
Pro je to de Lei que visa aper fe i ço ar o sis te ma ju rí di-
co bra si le i ro, es ta be le cen do dis po si ções es pe cí fi-
cas para pu nir se ve ra men te o tra ba lho es cra vo em
nos so país.

 Sa las das Ses sões, 28 de maio de 2003. –
Se na dor Tas so Je re is sa ti.
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LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848,
 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i-
ção que lhe con fe re o art. 180 da Cons ti tu i ção, de cre-
ta a se guin te lei:
....................................................................................

CAPÍTULO VI
Dos Cri mes Con tra a Li ber da de Indi vi du al

SEÇÃO I
Dos Cri mes Con tra a Li ber da de Pes so al

Re du ção a con di ção aná lo ga à de es cra vo
Art. 149. Re du zir al guém a con di ção aná lo ga à

de es cra vo:
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.

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

TÍTULO IV
Dos Cri mes Con tra a Orga ni za ção do Tra ba lho

Ali ci a men to de tra ba lha do res de um lo cal para
ou tro do ter ri tó rio na ci o nal

Art. 207. Ali ci ar tra ba lha do res, com o fim de
levá-los de uma para ou tra lo ca li da de do ter ri tó rio na -
ci o nal:

Pena – de ten ção de um a três anos, e mul ta.

§ 1º Incor re na mes ma pena quem re cru tar tra -
ba lha do res fora da lo ca li da de de exe cu ção do tra ba-
lho, den tro do ter ri tó rio na ci o nal, me di an te fra u de ou
co bran ça de qual quer quan tia do tra ba lha dor, ou, ain -
da, não as se gu rar con di ções do seu re tor no ao lo cal
de ori gem.

§ 2º A pena é au men ta da de um sex to a um ter -
ço se a ví ti ma é me nor de de zo i to anos, ido sa, ges -
tan te, in dí ge na ou por ta do ra de de fi ciên cia fí si ca ou
men tal.

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

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Apro va a Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 180 da Cons ti tu i ção, de cre ta:

TÍTULO I
Intro du ção

Art. 1º Esta Con so li da ção es ta tui as nor mas que 
re gu lam as re la ções in di vi du a is e co le ti vas de tra ba-
lho, nela pre vis tas.
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Res ci são

Art. 477. É as se gu ra do a todo em pre ga do, não
exis tin do pra zo es ti pu la do para a ter mi na ção do res -
pec ti vo con tra to, e quan do não haja ele dado mo ti vo
para ces sa ção das re la ções de tra ba lho, o di re to de
ha ver do em pre ga dor uma in de ni za ção, paga na base 
da ma i or re mu ne ra ção que te nha per ce bi do na mes -
ma em pre sa. (Re da ção dada pela Lei nº 5.584, de
26-6-70)

§ 1º O pe di do de de mis são ou re ci bo de qui ta-
ção de res ci são, do con tra to de tra ba lho, fir ma do por
em pre ga do com mais de 1 (um) ano de ser vi ço, só
será vá li do quan do fe i to com a as sis tên cia do res pec-
ti vo Sin di ca to ou pe ran te a au to ri da de do Mi nis té rio
do Tra ba lho e Pre vi dên cia So ci al. (Pa rá gra fo in clu í do
pela Lei nº 5.562, de 12-12-68 e al te ra do pela Lei nº
5.584, de 26-6-70)

§ 2º O ins tru men to de res ci são ou re ci bo de qui -
ta ção, qual quer que seja a ca u sa ou for ma de dis so lu-
ção do con tra to, deve ter es pe ci fi ca da a na tu re za de
cada par ce la paga ao em pre ga do e dis cri mi na do o
seu va lor, sen do vá li da a qui ta ção, ape nas, re la ti va-
men te às mes mas par ce las. (Pa rá gra fo in clu í do pela
Lei nº 5.562, de 12-12-68 e al te ra do pela Lei nº 5.584,
de 26-6-70)

§ 3º Qu an do não exis tir na lo ca li da de ne nhum
dos ór gãos pre vis tos nes te ar ti go, a as sis tên cia será
pres ta da pelo Re pre sen te do Mi nis té rio Pú bli co ou,
onde hou ver, pelo De fen sor Pú bli co e, na fal ta ou im -
pe di men to des te, pelo Juiz de Paz. (Pa rá gra fo in clu í-
do pela Lei nº 5.562, de 12-12-68 e al te ra do pela Lei
nº 5.584, de 26-6-70)

§ 4º O pa ga men to a que fi zer jus o em pre ga do
será efe tu a do no ato da ho mo lo ga ção da res ci são do
con tra to de tra ba lho, em di nhe i ro ou em che que vi sa-
do, con for me acor dem as par tes, sal vo se o em pre ga-
do for anal fa be to, quan do o pa ga men to so men te po -
de rá ser fe i to em di nhe i ro. (Pa rá gra fo in clu í do pelo
De cre to-Lei nº 766, de 15-8-69 e al te ra do pela Lei nº
5.584, de 26-6-70)

§ 5º Qu al quer com pen sa ção no pa ga men to de
que tra ta o pa rá gra fo an te ri or não po de rá ex ce der o
equi va len te a um mês de re mu ne ra ção do em pre ga-
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do. (Pa rá gra fo in clu í do pelo De cre to-Lei nº 766, de
15-8-69 e al te ra do pela Lei nº 5.584, de 26-6-70)

§ 6º O pa ga men to das par ce las cons tan tes do
ins tru men to de res ci são ou re ci bo de qui ta ção de ve rá
ser efe tu a do nos se guin tes pra zos: (Pa rá gra fo in clu í-
do pela Lei nº 7.855, de 24-10-1989)

a) até o pri me i ro dia útil ime di a to ao tér mi no do
con tra to; ou

b) até o dé ci mo dia, con ta do da data da no ti fi ca-
ção da de mis são, quan do da au sên cia do avi so pré -
vio, in de ni za ção do mes mo ou dis pen sa de seu cum -
pri men to.

§ 7º O ato da as sis tên cia na res ci são con tra tu al
(§ 1º e 2º) será sem ônus para o tra ba lha dor e em pre-
ga dor. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 7.855, de
24-10-1989)

§ 8º A inob ser vân cia do dis pos to no § 6º des te
ar ti go su je i ta rá o in fra tor à mul ta de 160 BTN, por tra -
ba lha dor, bem as sim ao pa ga men to da mul ta a fa vor
do em pre ga do, em va lor equi va len te ao seu sa lá rio,
de vi da men te cor ri gi do pelo ín di ce de va ri a ção do
BTN, sal vo quan do, com pro va da men te, o tra ba lha dor
der ca u sa à mora. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº
7.855, de 24-10-1989)

§ 9º (VETADO). (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº
7.855, de 24-10-1989)
....................................................................................

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Re gu la men ta o art. 37, in ci so XXI, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor mas
para li ci ta ções e con tra tos da Admi nis-
tra ção Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:

CAPÍTULO I
Das Dis po si ções Ge ra is

SEÇÃO I
Dos Prin cí pi os

Art. 1º Esta lei es ta be le ce nor mas ge ra is so bre
li ci ta ções e con tra tos ad mi nis tra ti vos per ti nen tes a
obras, ser vi ços, in clu si ve de pu bli ci da de, com pras,
ali e na ções e lo ca ções no âm bi to dos Po de res da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí-
pi os.
....................................................................................

LEI Nº 5.889, DE 8 DE JUNHO DE 1973

Esta tui nor mas re gu la do ras do tra-
ba lho ru ral.

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

Art. 18. As in fra ções aos dis po si ti vos des ta Lei
e aos da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, sal vo
as do Tí tu lo IV, Ca pí tu los I, III, IV, VIII e IX se rão pu -
ni das com mul ta de 1/10 (um dé ci mo) a 10 (dez) sa -
lá ri os mí ni mos re gi o na is, se gun do a na tu re za da in -
fra ção e sua gra vi da de, apli ca da em do bro, nos ca-
sos de re in ci dên cia, opo si ção à fis ca li za ção ou de-
sa ca to à au to ri da de.

§ 1º A fal ta de re gis tro de em pre ga dos ou o seu
re gis tro em li vros ou fi chas não ru bri ca das e le ga li za-
das, na for ma do art. 42, da Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho, su je i ta rá a em pre sa in fra to ra à mul ta de 1
(um) sa lá rio mí ni mo re gi o nal por em pre ga do em si tu-
a ção ir re gu lar.

§ 2º Tra tan do-se de in fra tor pri má rio, a pe na li da-
de, pre vis ta nes te ar ti go, não ex ce de rá de 4 (qua tro)
sa lá ri os mí ni mos re gi o na is.

§ 3º As pe na li da des se rão apli ca das pela au to ri-
da de com pe ten te do Mi nis té rio do Tra ba lho e da Pre -
vi dên cia So ci al, de acor do com o dis pos to no Tí tu lo
VII, da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho.
....................................................................................

(Às co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia e de Assun tos So ci a is, ca ben-
do à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209 , DE 2003

Dá nova re da ção a dis po si ti vos da Lei 
nº 9.613, de 3 de mar ço de 1998, ob je ti van-
do tor nar mais efi ci en te a per se gui ção pe-
nal dos cri mes de la va gem de di nhe i ro.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 9.613, de 3 de mar ço de 1998,

pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 1º Ocul tar ou dis si mu lar a na tu re-
za, ori gem, lo ca li za ção, dis po si ção, mo vi-
men ta ção ou pro pri e da de de bens, di re i tos
ou va lo res pro ve ni en tes, di re ta ou in di re ta-
men te, das se guin tes in fra ções:

..............................................................
II – cri me de ter ro ris mo e seu fi nan ci a-

men to;
..............................................................
VII – cri me ou con tra ven ção pra ti ca do

por or ga ni za çao cri mi no sa;
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..............................................................
IX – cri mes de trá fi co de se res hu ma-

nos e le no cí nio;
X  – cri me con tra a or dem tri bu tá ria;
XI – con tra ven ções pre vis tas nos arts.

48, 50, 51, 52, 53 e 58 do De cre to-Lei nº
3.688, de 3 de ou tu bro de 1941.

..............................................................
§ 5º A pena será re du zi da de um a

dois ter ços e co me ça rá a ser cum pri da em
re gi me aber to, po den do o juiz de i xar de apli -
cá-la ou subs ti tuí-la, a qual quer tem po, por
pena res tri ti va de di re i tos, se o au tor, co-au -
tor ou par ti ci pe co la bo rar es pon ta ne a men te
com as au to ri da des, pres tan do es cla re ci-
men to que con du zam à apu ra ção das in fra-
ções pe na is e de sua au to ria ou à lo ca li za-
ção dos bens, di re i tos ou va lo res ob je to do
cri me.

§ 6º  Na hi pó te se do § 5º des te ar ti go,
não se la vra rá ter mo nos au tos da ne go ci a-
ção au to ri za da pelo juiz e pelo Mi nis té rio
Pú bli co. (NR)”

“Art. 4º. ..................................................
§ 3º Ne nhum pe di do de res ti tu i ção

será co nhe ci do sem o com pa re ci men to pes -
so al do acu sa do, po den do o juiz de ter mi nar
a prá ti ca de atos ne ces sá ri os à con ser va-
ção de bens, di re i tos ou va lo res.

§ 5º O Mi nis té rio Pú bli co fun da men ta rá
ao juiz o não re que ri men to da apre en são ou 
se qües tro de bens, di re i tos ou va lo res du-
ran te o in qué ri to po li ci al, po den do o juiz, se
não es ti ver de acor do, ado tar a me di da pre -
vis ta no art. 28 do De cre to-Lei nº 3.689, de
3 de ou tu bro de 1941. (NR)”

“Art. 10. .................................................

..............................................................
§ 4º As pes so as re fe ri das no ad. 9º ga -

ran ti rão para que não fi que re gis tra do em
seus sis te mas a iden ti fi ca ção do fun ci o ná rio
que ca das trou a ope ra ção sus pe i ta. (NR)”

“Art. 11... ...............................................

..............................................................
§ 4º As in for ma ções, ob je to de que bra

de si gi lo, en ca mi nha dus às au to ri da des
com pe ten tes pe las pes so as re fe ri das no art.
9º, se rão com ple tas, in te li gí ve is e ana lí ti cas.
(NR)”

“Art. 15 . ................................................

§ 1º A que bra do si gi lo ban cá rio será
con ce di da pela au to ri da de ju di ci al para toda 
a ope ra ção de in ves ti ga ção, não sen do ne-
ces sá rio re no va ção do pe di do quan do dela
sur gi rem no vos sus pe i tos e no vos bens, di-
re i tos ou va lo res que me re çam in ves ti ga ção
pró pria, de ven do o juiz com pe ten te ser co-
mu ni ca do.

§ 2º Infor ma ções me ra men te ca das tra-
is de cli en tes e usuá ri os po dem ser for ne ci-
das às au to ri da des com pe ten tes sem a ne -
ces si da de de pré via au to ri za ção ju di ci al.
(NR)”

“Art. 16. O COAF será com pos to por
ser vi do res pú bli cos de re pu ta ção ili ba da e
re co nhe ci da com pe tên cia, de sig na dos em
ato do Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, den -
tre os in te gran tes do qua dro de pes so al efe -
ti vo do Ban co Cen tral do Bra sil, da Co mis-
são de Va lo res Mo bi liá ri os, da Su pe rin ten-
dên cia de Se gu ros Pri va dos, da Pro cu ra do-
ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal, da Se cre ta-
ria da Re ce i ta Fe de ral, do Mi nis té rio Pú bli-
co, de ór gão de in te li gên cia do Po der Exe-
cu ti vo, do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral
e do Mi nis té rio da Re la ções Exte ri o res,
aten den do, nes ses três úl ti mos ca sos, à in -
di ca ção dos res pec ti vos Mi nis tros de Esta-
do. (NR)”

Art. 2º Re vo ga-se o art. 3º da Lei nº 9.613, de
3 de mar ço de 1998.

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

Jus ti fi ca ção

Con si de ran do o bem ju rí di co tu te la do por nos sa
Lei de La va gem de Di nhe i ro – o sis te ma eco nô mi-
co-fi nan ce i ro do país –, mais pre ci sa men te a es ta bi li-
da de e a nor ma li da de do mer ca do, po de mos iden ti fi-
car vá ri as de fi ciên ci as, gran de par te ge ra do ra de pro -
ble mas prá ti cos, o que aca ba por to mar a lei ine xe qüí-
vel ou me nos efi caz do que po de ria ser.

Em pri me i ro lu gar, o art. 1º ex clu ia as con tra ven-
ções pe na is. O jogo do bi cho, por exem plo, uma das
ma i o res cha gas da cri mi na li da de na ci o nal, é am pla-
men te usa do para a la va gem de di nhe i ro e não é pre -
vis to na lei como in fra ção an te ce den te. Assim, se um
bi che i ro in tro duz pro ven tos do jogo no sis te ma fi nan-
ce i ro para ocul tar ou dis si mu lar a ori gem, não es ta rá
pra ti can do cri me ne nhum, por ma i or que seja o mon -
tan te. Ou tro exem plo são as má qui nas de caça-ní-
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que is, que se pro li fe ram pelo país. E tí pi co jogo de
azar cu jos pro ven tos po dem ser in je ta dos no sis te ma
fi nan ce i ro sem ris co de in cri mi na ção, pois o jogo é
não é cri me, mas mera con tra ven ção pe nal.

Por tan to, a pre sen te pro pos ta in clui no rol de in -
fra ções an te ce den tes as con tra ven ções pas sí ve is de
se rem usa das como meio para a la va gem de di nhe i ro,
como, além das ci ta das, lo te ri as não au to ri za das e o
co mér cio clan des ti no de obras de arte.

Tam bém era iló gi ca a au sên cia no rol do art. 1º
dos cri mes con tra a or dem tri bu tá ria. Só a so ne ga ção
na área da Pre vi dên cia está em tomo de 40%. Isso
sig ni fi ca ria, em 2002, cer ca de R$ 28 bi lhões. Os la ti-
fun diá ri os, que de ve ri am pa gar R$ 2 bi lhões de ITR
por ano, não che gam a pa gar R$ 300 mi lhões, dada a
fal ta de es tru tu ra de fis ca li za ção da Re ce i ta Fe de ral.
São mon tan tes que, além de acar re ta rem en ri que ci-
men to ilí ci to, são su fi ci en tes para de ses ta bi li zar o
bem ju rí di co tu te la do pela Lei.

Ou tra au sên cia in jus ti fi ca da é o trá fi co de se res
hu ma nos, par ti cu lar men te o trá fi co de mu lhe res, e o le -
no cí nio, mu i to co muns no Bra sil e con si de ra dos, de po is
do nar co trá fi co e do trá fi co de ar mas, o ter ce i ro se tor do
cri me or ga ni za do mais lu cra ti vo no mun do.

Alte ra ções fun da men ta is des te Pro je to de Lei
re fe rem-se, ain da, à de la ção pre mi a da e ao blo que io
do di nhe i ro sujo. Na pri me i ra, a pro pos ta pre vê ex-
pres sa men te a pos si bi li da de de não se la vrar ter mo
nos au tos no caso do art. 1º, § 5º, pois mu i tos acu sa-
dos re lu tam em de la tar com pa nhe i ros peio fato de, na 
prá ti ca ju di ciá ria bra si le i ra, as tran sa ções pe na is te-
rem que ser re du zi das a ter mo.

O blo que io do di nhe i ro sujo, por sua vez, é fun -
da men tal. Se não o for, o di nhe i ro fi nan ci a rá no vas
ações cri mi no sas. To da via, o Mi nis té rio Pú bli co não
está se guin do à ris ca o ca put do art. 4º pois vem
abrin do in qué ri tos po li ci a is sem blo que ar os va lo res.
A pro pos ta em tela for ça urna mu dan ça de cul tu ra ju -
di ciá ria, pois o pro mo tor ago ra terá que di zer por que
não efe ti vou o blo que io, sob pena de ser in di ca do ou -
tro para fazê-lo.

Me ca nis mo efi ci en te de com ba te ao cri me cri a-
do pela Lei ti nha sido a ex clu são, em seu art. 2º, § 2º,
dos efe i tos do art. 366 do Có di go de Pro ces so Pe nal,
que diz que o pro ces so será sus pen so sem pre que o
réu, ci ta do por edi tal, não com pa re cer e não cons ti tu ir
de fen sor. Ape sar de ser o pri me i ro dis po si ti vo pe nal
bra si le i ro a pre ver jul ga men to à re ve lia, não vem sen -
do apli ca do, pois o le gis la dor co me teu gros se i ro erro

de téc ni ca le gis la ti va a ao anu lar os efe i tos des se dis -
po si ti vo no art. 4º, § 3º vol tan do a dar vi gên cia, para
os efe i tos da Lei, ao art. 366. A pre sen te pro pos ta cor -
ri ge esse erro.

Ou tro óbi ce le gal era a im pos si bi li da de de fi an-
ça. To man do a la va gem de di nhe i ro cri me ina fi an çá-
vel, a Lei ti rou do Esta do um me ca nis mo efi caz de re -
cu pe ra ção, por exem plo, de di nhe i ro pú bli co des vi a-
do. O juiz po de ria se va ler des se me ca nis mo para co -
brar al tas fi an ças, o que mi ni mi za ria as per das oca si-
o na das por cri mes pra ti ca dos con tra o sis te ma fi nan-
ce i ro na ci o nal e con tra a ad mi nis tra ção pú bli ca. Nes -
se sen ti do, este Pro je to de Lei re vo ga o art. 3º da Lei
de La va gem de Di nhe i ro.

Vá ri os são os em pe ci lhos prá ti cos, ob je to de
pre o cu pa ção por par te da pre sen te pro pos ta, os qua -
is o Ju di ciá rio, o Mi nis té rio Pú bli co e a po lí cia têm en -
con tra do no com ba te ao cri me de la va gem de di nhe i-
ro. Entre eles, po dem ser ci ta dos: a re ni tên cia das ins -
ti tu i ções ban cá ri as e ou tros ór gãos, tais como em pre-
sas te le fô ni cas, Re ce i ta Fe de ral, en tre ou tros, em for -
ne cer in for ma ções, mes mo que so men te ca das tra is,
so bre cli en tes e/ou usuá ri os, sob a re pi sa da ale ga ção
de si gi lo; o en ca mi nha men to de in for ma ções, ob je to
de que bra de si gi lo, in com ple tas e ile gí ve is, en se jan-
do re i te ra das co bran ças; a in fle xi bi li da de da que bra
do si gi lo ban cá rio, pois para cada re qui si ção de do cu-
men tos ou in for ma ção é ne ces sá ria nova que bra de
si gi lo, o que tor na a per se cu ção pe nal in su por ta vel-
men te mo ro sa.

A pro pos ta em apre ço re sol ve, ain da, o pro -
ble ma do re ce io de fun ci o ná ri os de ban cos em re -
gis trar tran sa ções sus pe i tas em seus sis te mas, te -
men do fu tu ras re pre sá li as, pois suas ma trí cu las
ge ral men te fi cam ca das tra das jun ta men te com o
re gis tro fe i to.

Por fim, é de suma im por tân cia in clu ir o Mi nis té-
rio Pú bli co no qua dro do Con se lho de Con tro le de Ati -
vi da des Fi nan ce i ras (Coaf). O per fil dos ór gãos par ti-
ci pan tes re al men te tor na inex pli cá vel a au sên cia do
Par quet, ain da mais con si de ran do que o Coaf ab sor-
veu vá ri as atri bu i ções que de ve ri am ser de sem pe-
nha das por ele.

Este Pro je to de Lei é de fun da men tal im por tân-
cia para se oti mi zar a per se cu ção pe nal dos cri mes
de la va gem de di nhe i ro no Bra sil. to ma do a Lei ex-
pres si va men te mais efi caz e útil para a so ci e da de.

Sala das Ses sões, 28 de maio de 2003. – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998

Dis põe so bre os cri mes de “la va-
gem” ou ocul ta ção de bens, di re i tos e va -
lo res; a pre ven ção da uti li za ção do sis te-
ma fi nan ce i ro para os ilí ci tos pre vis tos
nes ta Lei cria o Con se lho de Con tro le de
Ati vi da des Fi nan ce i ras – COAF, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:

CAPÍTULO I
Dos Cri mes de “La va gem” ou Ocul ta ção de

Bens, Di re i tos e Va lo res

Art. 1º Ocul tar ou dis si mu lar a na tu re za, ori gem,
lo ca li za ção, dis po si ção, mo vi men ta ção ou pro pri e da-
de de bens, di re i tos ou va lo res pro ve ni en tes, di re ta ou 
in di re ta men te, de cri me:

I – de trá fi co ilí ci to de subs tân ci as en tor pe cen-
tes ou dro gas afins;

II – de ter ro ris mo;
III – de con tra ban do ou trá fi co de ar mas, mu ni-

ções ou ma te ri al des ti na do á sua pro du ção;
IV – de ex tor são me di an te se qües tro;
V – con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca, in clu si ve a

exi gên cia, para si ou para ou trem, di re ta ou in di re ta-
men te, de qual quer van ta gem, como con di ção ou pre ço
para a prá ti ca ou omis são de atos ad mi nis tra ti vos;

VI – con tra o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal;
VII – pra ti ca do por or ga ni za ção cri mi no sa;
VIII – pra ti ca do por par ti cu lar con tra a ad mi nis-

tra ção pú bli ca es tran ge i ra (arts. 337-B, 337-C e
337-D do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de
1940 – Có di go Pe nal). (Inci so in clu í do pela Lei nº
10.467, de 11-6-02)

Pena: re clu são de três a dez anos e mul ta.
§ 1º Incor re na mes ma pena quem, para ocul tar

ou dis si mu lar a uti li za ção de bens, di re i tos ou va lo res
pro ve ni en tes de qual quer dos cri mes an te ce den tes
re fe ri dos nes te ar ti go:

I – os con ver te em ati vos lí ci tos;
II – os ad qui re, re ce be, tro ca, ne go cia, dá ou re -

ce be em ga ran tia, guar da, tem em de pó si to, mo vi-
men ta ou trans fe re;

III – im por ta ou ex por ta bens com va lo res não
cor res pon den tes aos ver da de i ros.

§ 2º Incor re, ain da, na mes ma pena quem:

I – uti li za, na ati vi da de eco nô mi ca ou fi nan ce i ra,
bens, di re i tos ou va lo res que sabe se rem pro ve ni en-
tes de qual quer dos cri mes an te ce den tes re fe ri dos
nes te ar ti go;

II – par ti ci pa de gru po, as so ci a ção ou es cri tó rio
ten do co nhe ci men to de que sua ati vi da de prin ci pal ou 
se cun dá ria é di ri gi da à prá ti ca de cri mes pre vis tos
nes ta lei.

§ 3º A ten ta ti va é pu ni da nos ter mos do pa rá gra-
fo úni co do art. 14 do Có di go Pe nal.

§ 4º A pena será au men ta da de um a dois ter -
ços, nos ca sos pre vis tos nos in ci sos I a VI do ca put
des te ar ti go, se o cri me for co me ti do de for ma ha bi tu-
al ou por in ter mé dio de or ga ni za ção cri mi no sa.

§ 5º A pena será re du zi da de um a dois ter ços e
co me ça rá a ser cum pri da em re gi me aber to, po den do
o juiz de i xar de apli cá-la ou subs ti tuí-la por pena res -
tri ti va de di re i tos, se o au tor, co-au tor ou par tí ci pe co -
la bo rar es pon ta ne a men te com as au to ri da des, pres -
tan do es cla re ci men tos que con du zam à apu ra ção
das in fra ções pe na is e de sua au to ria ou à lo ca li za ção
dos bens, di re i tos ou va lo res ob je to do cri me.
....................................................................................

Art. 4º O juiz de ofí cio, a re que ri men to do Mi-
nis té rio Pú bli co, ou re pre sen ta ção da au to ri da de po -
li ci al, ou vi do o Mi nis té rio Pú bli co em vin te e qua tro
ho ras, ha ven do in dí ci os su fi ci en tes po de rá de cre tar,
no cur so do in qué ri to ou da ação pe nal, a apre en-
são ou o se qües tro de bens, di re i tos ou va lo res do
acu sa do, ou exis ten tes em seu nome, ob je to dos cri -
mes pre vis tos nes ta lei, 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.

§ 1º As me di das as se cu ra tó ri as pre vis tas nes te
ar ti go se rão le van ta das se a ação pe nal não for ini ci a-
da no pra zo de cen to e vin te dias, con ta dos da data
em que fi car con clu í da a di li gên cia.

§ 2º O juiz de ter mi na rá a li be ra ção dos bens, di -
re i tos e va lo res apre en di dos ou se qües tra dos quan do
com pro va da a li ci tu de de sua ori gem.

§ 3º Ne nhum pe di do de res ti tu i ção será co nhe-
ci do sem o com pa re ci men to pes so al do acu sa do, po -
den do o juiz de ter mi nar a prá ti ca de atos ne ces sá ri os
à con ser va ção de bens, di re i tos ou va lo res, nos ca sos
do art. 366 do Có di go de Pro ces so Pe nal.

§ 4º A or dem de pri são de pes so as ou da apre -
en são ou se qües tro de bens, di re i tos ou va lo res, po -
de rá ser sus pen sa pelo juiz, ou vi do o Mi nis té rio Pú bli-
co, quan do a sua exe cu ção ime di a ta pos sa com pro-
me ter as in ves ti ga ções.
....................................................................................
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Da Iden ti fi ca ção dos Cli en tes e 
Ma nu ten ção de Re gis tros

Art. 10. As pes so as re fe ri das no art. 9º:
I – iden ti fi ca rão seus cli en tes o man te rão ca das-

tro atu a li za do, nos ter mos de ins tru ções ema na das
das au to ri da des com pe ten tes;

II – man te rão re gis tro de toda tran sa ção em mo -
e da na ci o nal, ou es tran ge i ra, tí tu los e va lo res mo bi liá-
ri os, tí tu los de cré di to, me ta is, ou qual quer ati vo pas -
sí vel de ser con ver ti do em di nhe i ro, que ul tra pas sar li -
mi te fi xa do pela au to ri da de com pe ten te e nos ter mos
de ins tru ções por esta ex pe di das;

III – de ve rão aten der, no pra zo fi xa do pelo ór gão
ju di ci al com pe ten te, as re qui si ções for mu la das pelo
Con se lho cri a do pelo art. 14, que se pro ces sa rão em
se gre do de jus ti ça.

§ 1º Na hi pó te se de o cli en te cons ti tu ir-se em pes -
soa ju rí di ca, a iden ti fi ca ção re fe ri da no in ci so I des te ar -
ti go de ve rá abran ger as pes so as fí si cas au to ri za das a
re pre sen tá-la, bem como seus pro pri e tá ri os.

§ 2º Os ca das tros e re gis tros re fe ri dos nos in ci sos
I e lI des te ar ti go de ve rão ser con ser va dos du ran te o pe -
río do mí ni mo de cin co anos a par tir do en cer ra men to da 
con ta ou na con clu são da tran sa ção, pra zo este que po -
de rá ser am pli a do pela au to ri da de com pe ten te.

§ 3º O re gis tro re fe ri do no in ci so II des te ar ti go
será efe tu a do tam bém quan do a pes soa fí si ca ou ju rí di-
ca, seus en tes li ga dos, hou ver re a li za do, em um mes mo
mês-ca len dá rio, ope ra ções com uma mes ma pes soa,
con glo me ra do ou gru po que, em seu con jun to, ul tra pas-
sem o li mi te fi xa do pela au to ri da de com pe ten te.

CAPÍTULO VII
Da Co mu ni ca ção de Ope ra ções Fi nan ce i ras

Art. 11. As pes so as re fe ri das no art. 9º:
I – dis pen sa rão es pe ci al aten ção às ope ra ções

que, nos ter mos de ins tru ções ema na das das au to ri-
da des com pe ten tes, pos sam cons ti tu ir-se em sé ri os
in dí ci os dos cri mes pre vis tos nes ta lei, ou com eles
re la ci o nar-se;

II – de ve rão co mu ni car, abs ten do-se de dar aos
cli en tes ciên cia de tal ato, no pra zo de vin te e qua tro
ho ras, às au to ri da des com pe ten tes:

a) to das as tran sa ções cons tan tes do in ci so II do 
art. 10 que ul tra pas sa rem li mi te fi xa do, para esse fim,
pela mes ma au to ri da de e na for ma e con di ções por
ela es ta be le ci das;

b) a pro pos ta ou a re a li za ção de tran sa ção pre -
vis ta no in ci so I des te ar ti go.

§ 1º As au to ri da des com pe ten tes, nas ins tru-
ções re fe ri das no in ci so I des te ar ti go, ela bo ra rão re -
la ção de ope ra ções que, por suas ca rac te rís ti cas, no
que se re fe re às pa res en vol vi das, va lo res, for ma de

re a li za ção, ins tru men tos uti li za dos, ou pela fal ta de
fun da men to eco nô mi co ou le gal, pos sam con fi gu rar a 
hi pó te se nele pre vis ta.

§ 2º As co mu ni ca ções de boa-fé, fe i tas na for ma
pre vis ta nes te ar ti go, não acar re ta rão res pon sa bi li da-
de ci vil ou ad mi nis tra ti va.

§ 3º As pes so as para as qua is não exis ta ór gão
pró prio fis ca li za dor ou re gu la dor fa rão as co mu ni ca-
ções men ci o na das nes te ar ti go ao Con se lho de Con -
tro le das Ati vi da des Fi nan ce i ros – COAF e na for ma
por ele es ta be le ci da.
....................................................................................

Art. 15. O COAF co mu ni ca rá às au to ri da des
com pe ten tes para a ins ta u ra ção dos pro ce di men tos
ca bí ve is, quan do con clu ir pela exis tên cia de cri mes
pre vis tos nes ta lei, e fun da dos in dí ci os de sua prá ti-
ca, ou de qual quer ou tro ilí ci to.

Art. 16. O COAF será com pos to por ser vi do res
pú bli cos de re pu ta ção ili ba da e re co nhe ci da com pe-
tên cia, de sig na dos em ato do Mi nis tro de Esta do da
Fa zen da, den tre os in te gran tes do qua dro de pes so al
efe ti vo do Ban co Cen tral do Bra sil, da Co mis são de
Va lo res Mo bi liá ri os, da Su pe rin ten dên cia de Se gu ros
Pri va dos, da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o-
nal, da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, de ór gão de in -
te li gên cia do Po der Exe cu ti vo, do De par ta men to de
Po lí cia Fe de ral e do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o-
res, aten den do, nes ses três úl ti mos ca sos, à in di ca-
ção dos res pec ti vos Mi nis tros de Esta do.

§ 1º O Pre si den te do Con se lho será no me a do
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, por in di ca ção do Mi nis-
tro de Esta do da Fa zen da.

§ 2º Das de ci sões do COAF re la ti vas às apli ca-
ções de pe nas ad mi nis tra ti vas ca be rá re cur so ao Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 210, DE 2003

Dis põe so bre a isen ção do Impos to
so bre Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI) na
aqui si ção de au to mó ve is por en ti da de
be ne fi cen te de as sis tên cia so ci al para
trans por te es co lar de pes so as por ta do-
ras de de fi ciên cia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 8.989, de fe ve re i ro de 1995, pas -

sa a vi go ra acres ci da do ar ti go 1º-A:
...........................................................................
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Art. 1- A   Fi cam isen tos do Impos to so bre Pro -
du tos Indus tri a li za dos (IPI) au to mó ve is de pas sa ge i-
ros, quan do ad qui ri dos por en ti da de be ne fi cen te de
as sis tên cia so ci al, para trans por te es co lar de pes so-
as por tado ras de de fi ciên cia, pre en chi dos os se guin-
tes re qui si tos:

I – não dis tri bu í rem qual quer par ce la de seu pa -
tri mô nio ou de suas ren das, a tí tu lo de lu cro ou par ti ci-
pa ção no seu re sul ta do;

II – apli ca rem in te gral men te, no País, os seus re -
cur sos na ma nu ten ção de seus ob je ti vos ins ti tu ci o na is;

III – man te rem es cri tu ra ção de suas re ce i tas e
des pe sas em li vros re ves ti dos de for ma li da des ca pa-
zes de as se gu rar sua exa ti dão.
....................................................................................

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

Jus ti fi ca ção

O pre sen te Pro je to de Lei tem o es co po de su -
prir omis são da Lei nº 8.989/95.Em que pese a emen -
ta da Lei nº 8.989/95 tra zer a isen ção de IPI na aqui si-
ção de ve í cu lo au to mo tor por pes soa fí si ca por ta do ra
de de fi ciên cia e para trans por te es co lar, os ar ti gos
que se se gui ram no re fe ri do di plo ma não dis ci pli na-
ram esta se gun da hi pó te se, de for ma a pos si bi li tar a
isen ção quan do os ve í cu los fo rem ad qui ri dos por en ti-
da de be ne fi cen te de as sis tên cia so ci al, para trans-
por te es co lar.

Com efe i to, este Pro je to tem a pre ten são de es -
ta be le cer a igual da de ma te ri al en tre as pes so as, ou
seja, tra tar igual men te os igua is e de si gual men te os
de si gua is, na me di da de suas de si gual da des. A isen -
ção de IPI na aqui si ção de ve í cu los por en ti da de be -
ne fi cen te de as sis tên cia so ci al, des ti na do ao trans-
por te es co lar de pes so as por ta do ras de de fi ciên cia,
ob je ti va a efe ti vi da de dos di ta mes cons ti tu ci o na is, em 
es pe ci al o exer cí cio do di re i to à edu ca ção pe las pes -
so as por ta do ras de ne ces si da des es pe ci a is.

A Cons ti tu i ção da Re pú bli ca tem como um de
seus fun da men tos a dig ni da de da pes soa hu ma na
(art. 10, III), bem como, por um de seus ob je ti vos, pro -
mo ver a in te gra ção à vida co mu ni tá ria das pes so as
por ta do ras de de fi ciên cia (art. 203, IV).

O po der pú bli co, ou tros sim, deve as se gu rar o ple -
no exer cí cio dos di re i tos in di vi du a is das pes so as por ta-
do ras de de fi ciên cia, e sua efe ti va in te gra ção so ci al,
con si de ra dos os va lo res bá si cos de igual da de de tra ta-
men to e opor tu ni da de, da jus ti ça so ci al, do res pe i to e do 
bem-es tar e pro cu ran do, ain da, afas tar as dis cri mi na-
ções e pre con ce i tos de qual quer es pé cie.

Esta si tu a ção pre ju di ca o exer cí cio do di re i to de
lo co mo ção pe las pes so as por ta do ras de de fi ciên cia,
e, so bre tu do, o di re i to à edu ca ção, vis to que, em re -
gra, a lo co mo ção até a es co la ne ces si ta de ve í cu lo
es pe ci al.

Fi nal men te, o acrés ci mo do dis po si ti vo em epí -
gra fe (1º-A) es ta be le ce como re qui si tos para que a
en ti da de usu frua a isen ção le gal, aque les tra zi dos
pelo art. 14 do Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal, quan do
dis ci pli na a imu ni da de de im pos tos so bre o pa tri mô-
nio, ren da ou ser vi ços de ins ti tu i ções de as sis tên cia
so ci al.

Sala das Ses sões, 28 de maio de 2003. – Se na dor
Flá vio Arns.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995

Dis põe so bre isen ção do Impos to so-
bre Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI) na aqui-
si ção de au to mó ve is para uti li za ção no
trans por te au tô no mo de pas sa ge i ros, bem
como por pes so as por ta do ras de de fi ciên-
cia fí si ca e aos des ti na dos ao trans por te
es co lar, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado-
tou a Me di da Pro vi só ria nº 856, de 1995, que o Con -
gres so Na ci o nal apro vou, e eu, José Sar ney, Pre si-
den te do Se na do Fe de ral, para os efe i tos do dis pos to
no pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
pro mul go a se guin te lei:

Art. 1º Fi cam isen tos do Impos to so bre Pro du tos
Indus tri a li za dos (IPI) os au to mó ve is de pas sa ge i ros
de fa bri ca ção na ci o nal de até 127 HP de po tên cia
bru ta (SAE), de no mí ni mo qua tro por tas, in clu si ve a
de aces so ao ba ga ge i ro, mo vi dos a com bus tí ve is de
ori gem re no vá vel, quan do ad qui ri dos por:

I – mo to ris tas pro fis si o na is que exer çam, com -
pro va da men te, em ve í cu lo de sua pro pri e da de ati vi-
da de de con du tor au tô no mo de pas sa ge i ros, na con -
di ção de ti tu lar de au to ri za ção, per mis são ou con ces-
são do Po der Pú bli co e que des ti nam o au to mó vel à
uti li za ção na ca te go ria de alu guel (táxi);

II – mo to ris tas pro fis si o na is au tô no mos ti tu la res
de au to ri za ção, per mis são ou con ces são para ex plo-
ra ção do ser vi ço de trans por te in di vi du al de pas sa ge-
i ros (táxi), im pe di dos de con ti nu ar exer cen do essa ati-
vi da de em vir tu de de des tru i ção com ple ta, fur to ou
rou bo do ve í cu lo, des de que des ti nem o ve í cu lo ad -
qui ri do à uti li za ção na ca te go ria de alu guel (táxi);

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  29 13343    155ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



III – co o pe ra ti vas de tra ba lho que se jam per mis-
si o ná ri as ou con ces si o ná ri as de trans por te pú bli co de 
pas sa ge i ros, na ca te go ria de alu guel (táxi), des de
que tais ve í cu los se des ti nem à uti li za ção nes sa ati vi-
da de;

IV – pes so as que, em ra zão de se rem por ta do-
ras de de fi ciên cia fí si ca, não pos sam di ri gir au to mó-
ve is co muns.

Pa rá gra fo úni co. A exi gên cia para aqui si ção de
au to mó vel de qua tro por tas e de até 127 HP de po tên-
cia bru ta (SAE) não se apli ca aos de fi ci en tes fí si cos
de que tra ta o in ci so IV do ca put des te ar ti go.

Art. 2º O be ne fí cio de tra ta o art. 1º so men te po -
de rá ser uti li za do uma vez, sal vo se o ve í cu lo ti ver
sido ad qui ri do há mais de três anos, caso em que o
be ne fí cio po de rá ser uti li za do uma se gun da vez.

Art. 3º A isen ção será re co nhe ci da pela Se cre ta-
ria da Re ce i ta Fe de ral do Mi nis té rio da Fa zen da, me -
di an te pré via ve ri fi ca ção de que o ad qui ren te pre en-
che os re qui si tos pre vis tos nes ta lei.

Art. 4º Fica as se gu ra da a ma nu ten ção do cré di to
do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI) re la ti vo
às ma té ri as-pri mas, aos pro du tos in ter me diá ri os e ao
ma te ri al de em ba la gem efe ti va men te uti li za dos na in-
dus tri a li za ção dos pro du tos re fe ri dos nes ta lei.

Art. 5º O im pos to in ci di rá nor mal men te so bre
qua is quer aces só ri os op ci o na is que não se jam equi -
pa men tos ori gi na is do ve í cu lo ad qui ri do.

Art. 6º A ali e na ção do ve í cu lo, ad qui ri do nos ter -
mos des ta lei ou das Leis nºs 8.199, de 28 de ju nho de 
1991, e 8.843, de 10 de ja ne i ro de 1994, an tes de três
anos con ta dos da data de sua aqui si ção, a pes so as
que não sa tis fa çam às con di ções e aos re qui si tos es -
ta be le ci dos nos re fe ri dos di plo mas le ga is, acar re ta rá
o pa ga men to pelo ali e nan te do tri bu to dis pen sa do,
atu a li za do na for ma da le gis la ção tri bu tá ria.

Pa rá gra fo úni co. A inob ser vân cia do dis pos to
nes te ar ti go su je i ta ain da o ali e nan te ao pa ga men to
de mul ta e ju ros mo ra tó ri os pre vis tos na le gis la ção
em vi gor para a hi pó te se de fra u de ou fal ta de pa ga-
men to do im pos to de vi do.

Art. 7º No caso de fa le ci men to ou in ca pa ci ta ção
do mo to ris ta pro fis si o nal al can ça do pe los in ci sos I e II 
do art. 1º des ta lei, sem que te nha efe ti va men te ad -
qui ri do ve í cu lo pro fis si o nal, o di re i to será trans fe ri do
ao côn ju ge, ou ao her de i ro de sig na do por esse ou
pelo ju í zo, des de que seja mo to ris ta pro fis si o nal ha bi-
li ta do e des ti ne o ve í cu lo ao ser vi ço de táxi.

Art. 8º Fi cam con va li da dos os atos pra ti ca dos
com base na Me di da Pro vi só ria nº 790, de 29 de de -
zem bro de 1994.

Art. 9º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção, vi go ran do até 31 de de zem bro de 1995.

Art. 10. Re vo gam-se as Leis nºs 8.199, de 1991,
e 8.843, de 1994.

Se na do Fe de ral, 24 de fe ve re i ro de 1995; 174º
da Inde pen dên cia e 107º da Re pú bli ca. – Se na dor
José Sar ney, Pre si den te.
....................................................................................

LEI Nº 10.182, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001

Res ta u ra a vi gên cia da Lei nº 8.989,
de 24 de fe ve re i ro de 1995, que dis põe
so bre a isen ção do Impos to so bre Pro du-
tos Indus tri a li za dos (IPI) na aqui si ção de
au to mó ve is des ti na dos ao trans por te au -
tô no mo de pas sa ge i ros e ao uso de por -
ta do res de de fi ciên cia fí si ca, re duz o im -
pos to de im por ta ção para os pro du tos
que es pe cí fi ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 2.068-38, de 2001, que o
Con gres so Na ci o nal apro vou, e eu, Anto nio Car los
Ma ga lhães, Pre si den te, para os efe i tos do dis pos to
no pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
pro mul go a se guin te Lei:

Art. 1º É res ta u ra da a vi gên cia da Lei nº 8.989,
de 24 de fe ve re i ro de 1995, que, com as al te ra ções
de ter mi na das pelo art. 29 da Lei nº 9.317, de 5 de de -
zem bro de 1996, pas sa a vi go rar até 31 de de zem bro
de 2003.

§ 1º No pe río do de 1º de ou tu bro a 31 de de zem-
bro de 1999, a vi gên cia da Lei nº 8.989, de 1995, ob -
ser va rá as pres cri ções con ti das no art. 2º da Lei nº
9.660, de 16 de ju nho de 1998.

§ 2º É man ti da a isen ção fis cal aos por ta do res
de de fi ciên cia fí si ca na for ma do art. 1º, in ci so IV, da
Lei nº 8.989, de 1995, para aqui si ção de ve í cu los mo -
vi dos a qual quer com bus tí vel.

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 8.989, de 1995, al te ra-
do pelo art. 29 da Lei nº 9.317, de 5 de de zem bro de
1996, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 1º Fi cam isen tos do Impos to so bre Pro du-
tos Indus tri a li za dos (IPI) os au to mó ve is de pas sa ge i-
ros de fa bri ca ção na ci o nal de até 127 HP de po tên cia
bru ta (SAE), de no mí ni mo qua tro por tas, in clu si ve a
de aces so ao ba ga ge i ro, mo vi dos a com bus tí ve is de
ori gem re no vá vel, quan do ad qui ri dos por:

....................................................................................
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Pa rá gra fo úni co. A exi gên cia para aqui -
si ção de au to mó vel de qua tro por tas e de
até 127 HP de po tên cia bru ta (SAE) não se
apli ca aos de fi ci en tes fí si cos de que tra ta o
in ci so IV do ca put des te ar ti go.” (NR)

Art. 3º A Lei nº 9.660, de 1998, pas sa a vi go rar
com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 1º ...................................................
§ 2º Exclu em-se da obri ga to ri e da de

pre vis ta nes te ar ti go os ve í cu los com po nen-
tes da fro ta das For ças Arma das, os de re-
pre sen ta ção dos ti tu la res dos Po de res da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os e, con for me dis pu ser re gu la-
men to, aque les des ti na dos à pres ta ção de
ser vi ços pú bli cos em fa i xas de fron te i ra e lo -
ca li da des des pro vi das de abas te ci men to
com com bus tí ve is re no vá ve is.” (NR)

“Art. 2º ..................................................
§ 3º Fica ex clu í do da obri ga to ri e da-

de pre vis ta no ca put des te ar ti go o ve í cu-
lo na ci o nal des ti na do ao in te gran te de
mis sões di plo má ti cas, de re par ti ções con -
su la res de car re i ra e de de le ga ções es pe-
ci a is acre di ta das jun to ao Go ver no bra si-
le i ro, bem as sim ao fun ci o ná rio, pe ri to,
téc ni co ou con sul tor de re pre sen ta ções
de or ga nis mos in ter na ci o na is ou re gi o na-
is de ca rá ter per ma nen te, dos qua is o
Bra sil seja mem bro, ou am pa ra do por
acor dos in ter na ci o na is ce le bra dos pelo
Bra sil, ob ser va do o prin cí pio da re ci pro ci-
da de quan do ca bí vel, des de que de na ci-
o na li da de es tran ge i ra e não pos sua re si-
dên cia per ma nen te no Bra sil.” (NR)

Art. 4º O dis pos to no art. 2º des ta Lei so men te
se apli ca a par tir de 1º de ja ne i ro de 2000.

Art. 5º Fica re du zi do em qua ren ta por cen to o
im pos to de im por ta ção in ci den te na im por ta ção de
par tes, pe ças, com po nen tes, con jun tos e sub con jun-
tos, aca ba dos e semi-aca ba dos, e pne u má ti cos.

§ 1º O dis pos to no ca put apli ca-se ex clu si va men te
às im por ta ções des ti na das aos pro ces sos pro du ti vos
das em pre sas mon ta do ras e dos fa bri can tes de:

I – ve í cu los le ves: au to mó ve is e co mer ci a is
le ves;

II – ôni bus;

III – ca mi nhões;

IV – re bo ques e semi-re bo ques;

V – chas sis com mo tor;

VI – car ro ce ri as;

VII – tra to res ro do viá ri os para semi-re bo ques;

VIII - tra to res agrí co las e co lhe i ta de i ras;

IX - má qui nas ro do viá ri as; e

X - au to pe ças, com po nen tes, con jun tos e sub -
con jun tos ne ces sá ri os à pro du ção dos ve í cu los lis ta-
dos nos in ci sos I a IX, in clu í dos os des ti na dos ao mer -
ca do de re po si ção.

§ 2º O dis pos to nos arts. 17 e 18 do De cre to-Lei
nº 37, de 18 de no vem bro de 1966, e no De cre to-Lei
nº 666, de 2 de ju lho de 1969, não se apli ca aos pro -
du tos im por ta dos nos ter mos des te ar ti go, ob je to de
de cla ra ções de im por ta ções re gis tra das a par tir de 7
de ja ne i ro de 2000.

Art. 6º A fru i ção da re du ção do im pos to de im -
por ta ção de que tra ta esta Lei de pen de de ha bi li ta ção
es pe cí fi ca no Sis te ma Inte gra do de Co mér cio Exte ri-
or – SISCOMEX.

Pa rá gra fo úni co. A so li ci ta ção de ha bi li ta ção
será fe i ta me di an te pe ti ção di ri gi da à Se cre ta ria de
Co mér cio Exte ri or do Mi nis té rio do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio Exte ri or, con ten do:

I – com pro va ção de re gu la ri da de com o pa ga-
men to de to dos os tri bu tos e con tri bu i ções so ci a is fe -
de ra is;

II – có pia au ten ti ca da do car tão de ins cri ção no
Ca das tro Na ci o nal de Pes soa Ju rí di ca;

III – com pro va ção, ex clu si va men te para as em -
pre sas fa bri can tes dos pro du tos re la ci o na dos no in ci-
so X do § 1º do ar ti go an te ri or, de que mais de cin-
qüen ta por cen to do seu fa tu ra men to lí qui do anu al é
de cor ren te da ven da des ses pro du tos, des ti na dos à
mon ta gem e fa bri ca ção dos pro du tos re la ci o na dos
nos in ci sos I a X do ci ta do § 1º e ao mer ca do de re po-
si ção.

Art. 7º Fi cam con va li da dos os atos pra ti ca dos
com base na Me di da Pro vi só ria nº 2.068-37,de 27 de
de zem bro de 2000.

Art. 8º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Con gres so Na ci o nal, 12 de fe ve re i ro de 2001;
180º da Inde pen dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 211, DE 2003

Insti tui a data de 5 de de zem bro como 
o “Dia Na ci o nal da Pas to ral da Cri an ça”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o dia 5 de de zem bro de cada

ano como o Dia Na ci o nal da Pas to ral da Cri an ça.
Art. 2º O Po der Exe cu ti vo e a Con fe rên cia Na ci-

o nal dos Bis pos do Bra sil – CNBB ado ta rão as ne ces-
sá ri as pro vi dên ci as para or ga ni zar e exe cu tar as ati vi-
da des per ti nen tes à ce le bra ção da data.

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

Jus ti fi ca ção

A Pas to ral da Cri an ça é um or ga nis mo de Ação
So ci al da Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil
– CNBB, com pos ta por uma rede de so li da ri e da de
for ma da por mais de 150 mil pes so as ca pa ci ta das,
tra ba lhan do vo lun ta ri a men te em todo o Bra sil no
com ba te à des nu tri ção e à mor ta li da de in fan til e bus -
can do a me lho ria da qua li da de de vida das cri an ças
bra si le i ras. Aten de ges tan tes e cri an ças ca ren tes in -
de pen den te de cren ça re li gi o sa ou po lí ti ca.

Em se tem bro de 1993, a Pas to ral da Cri an ça ini -
ci a va suas ati vi da des no mu ni cí pio de Flo res tó po lis,
no Esta do do Pa ra ná, de sen vol ven do uma me to do lo-
gia pró pria que une a fé com a vida, te tido como cen -
tro a cri an ça em con tex to fa mi li ar e co mu ni tá rio. São
18 anos de sen vol ven do me to do lo gia que mul ti pli ca
co nhe ci men tos e am plia os la ços de so li da ri e da de,
for ta le cen do a rede de vo lun tá ri os que pro vê o au to-
de sen vol vi men to dos po bres, vi san do sua pró pria li -
ber ta ção. Esta me to do lo gia con ta com três gran des
mo men tos de in ter câm bio de in for ma ções que aju-
dam no for ta le ci men to da so li da ri e da de: 1º – vi si tas
do mi ci li a res men sa is, re a li za das por lí de res a cada
fa mí lia acom pa nha da; 2º – Dia do peso, quan do cada
co mu ni da de se re ú ne para pe sar as suas cri an ças,
esse dia se trans for ma no mo men to de ce le bra ção da
vida; 3º – Re u niões que en vol vem to dos os lí de res de
uma mes ma co mu ni da de para re fle tir e ava li ar o tra -
ba lho do mês an te ri or.

Atu al men te, se gun do da dos do 2º tri mes tre de
2001, por mês, são acom pa nha das, em mé dia,
77.750 ges tan tes e 1.602.843 cri an ças ca ren tes me -
no res de seis anos de ida de, que vi vem nos bol sões
de po bre za e mi sé ria tan to ru ra is quan to ur ba nos.
São 1.107.650 fa mí li as acom pa nha das em 32.265
co mu ni da des or ga ni za das em 3.403 mu ni cí pi os de
to dos es ta dos bra si le i ros.

A Pas to ral da Cri an ça de sen vol ve uma sé rie de
ações bá si cas de sa ú de, nu tri ção, edu ca ção e ações
de ci da da nia em fa vor da cri an ça e da ges tan te. Os fa -

mi li a res das cri an ças acom pa nha das, es pe ci al men te
as mães, apren dem a va lo ri zar e tra ba lhar com vi gi-
lân cia nu tri ci o nal, a iden ti fi car pro ble mas de des nu tri-
ção, es ti mu lar o ale i ta men to ma ter no, al ter na ti vas ali -
men ta res, con tro le de do en ças res pi ra tó ri as e di ar-
réia, uso do soro ca se i ro, pre ven ção de do en ças se-
xu al men te trans mis sí ve is e de aci den tes do més ti cos,
edu ca ção es sen ci al e ou tras ações que pro pi ci am o
de sen vol vi men to in te gral da cri an ça.

Além dis so, a Pas to ral da Cri an ça tam bém tra -
ba lha com ações de edu ca ção para a Paz. Des de ou -
tu bro de 1999, com o lan ça men to da cam pa nha, seus 
li de res co mu ni tá ri os pas mam a re a li zar ações de pre -
ven ção da vi o lên cia con tra a cri an ça no am bi en te fa -
mi li ar. Mais de um mi lhão de fa mí li as são ori en ta das
men sal men te so bre ati tu des que aju dam a me lho rar o 
re la ci o na men to fa mi li ar e a cons tru ir uma cul tu ra de
Paz.

De to dos os vo lun tá ri os, 132.195 são lí de res co -
mu ni tá ri os, pes so as sim ples, em sua ma i o ria mu lhe-
res, mu i tas anal fa be tas, que vi vem tias pró pri as co-
mu ni da des. Eles são tre i na dos e acom pa nha dos pe -
las 6.510 equi pes de co or de na ção, es pa lha das por
todo o país, em téc ni cas aces sí ve is de ações bá si cas
de sa ú de, nu tri ção, edu ca ção e ci da da nia e ori en tam
as mães, fa mi li a res e de ma is in te res sa dos.

RESULTADOS ALCANÇADOS

A mor ta li da de in fan til na Pas to ral da Cri an ça é
de 13 óbi tos no pri me i ro ano de vida para cada mil
nas ci dos vi vos. Se gun do o re la tó rio Si tu a ção da
Infân cia Bra si le i ra 2001, do Uni cef, em 1999, a mor ta-
li da de in fan til no País foi de 34,6 mor tes no pri me i ro
ano de vida para cada mil cri an ças nas ci das vi vas.
Um as pec to sig ni fi ca ti vo é que a Pas to ral atua ex clu-
si va men te em bol sões de po bre za e mi sé ria, onde a
mé dia de mor ta li da de in fan til cos tu ma ser até o do bro
da taxa na ci o nal. Entre ou tras con quis tas, tam bém
está a re du ção da des nu tri ção a 6% en tre 1,5 mi lhão
de cri an ças acom pa nha das em todo o Bra sil.

PROJETOS COMPLEMENTARES

1. Pro je tos de Ge ra ção de Ren da. A Pas to ral da
Cri an ça re pas sa re cur sos a gru pos fa mi li a res sem
op ção de ren da e ca pa ci ta es sas pes so as na ati vi da-
de es co lhi da. Ate o mo men to, já fo ram be ne fi ci a dos
1.540 pro je tos, tan to de pro du ção quan to de co mer ci-
a li za ção de pro du tos, tais como hor tas co mu ni tá ri as,
con fec ção de rou pas, cri a ção de ani ma is, ar te sa na to,
for nos co mu ni tá ri os, en tre ou tros.

2. Alfa be ti za ção de Jo vens e Adul tos. São cur -
sos des ti na dos a lí de res co mu ni tá ri os, fa mí li as e
mem bros das co mu ni da des aten di das pela Pas to ral
da Cri an ça. A me to do lo gia, por meio da uti li za ção de
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pa la vras ge ra do ras, está in se ri da no con tex to das
ações bá si cas de sa ú de, edu ca ção, vi gi lân cia nu tri ci-
o nal e ci da da nia. Atu al men te, são cer ca de 38 mil alu -
nos ma tri cu la dos no pro je to de al fa be ti za ção de jo-
vens e adul tos no País in te i ro.

3. Re bi dia – Rede Bra si le i ra de Infor ma ção e
Do cu men ta ção so bre a Infân cia e Ado les cên cia. Visa
a qua li da de de in for ma ção para a im ple men ta ção de
po lí ti cas pú bli cas que as se gu rem o bem-es tar e a
qua li da de de vida das cri an ças e ado les cen tes do
país. As in for ma ções, quan do bem uti li za das, po dem
re pre sen tar uma im por tan te fer ra men ta de tra ba lho,
mo bi li za ção e con tro le so ci al.

Há ain da ou tros pro gra mas com ple men ta res
como o de Sa ú de Men tal Co mu ni tá ria, Pro gra ma de
Se gu ran ça Ali men tar, Pla ne ja men to Fa mi li ar Na tu ral,
Con tro le So ci al e co mu ni ca ção, que cons ta da pro du-
ção de ví de os e ma te ri a is edu ca ti vos im pres sos, as -
sim como um pro gra ma se ma nal de rá dio, in ti tu la do
“Viva a Vida” de 15 mi nu tos de du ra ção, trans mi ti do
por 1.367 emis so ras em todo o país, e um Jor nal com
ti ra gem bi mes tral de 250 mil exem pla res.

Os cus tos to ta is da Pas to ral da Cri an ça para
aten der todo esse uni ver so de pes so as, du ran te um
ano, são com pa ra dos aos gas tos que o go ver no tem
com 108 dias de um úni co hos pi tal fe de ral. Equi va le a
me nos de um real por cri an ça ao mês. Os dois prin ci-
pa is par ce i ros da Pas to ral da Cri an ça são o Mi nis té rio
da Sa ú de, que arca com cer ca de 80% dos re cur sos
uti li za dos pela en ti da de, e o pro gra ma Cri an ça Espe -
ran ça (Rede Glo bo/Uni cef), que re pas sa anu al men te
à Pas to ral da Cri an ça 27% do que é ar re ca da do.

A par tir des sa ex pe riên cia bra si le i ra, a Pas to ral
da Cri an ça está co la bo ran do para a me lho ria da si tu-
a ção em ou tros pa í ses, trans fe rin do tec no lo gia e es ti-
mu lan do o sur gi men to des se tra ba lho em ou tros pa í-
ses la ti no-ame ri ca nos, como Argen ti na, Bo lí via, Chi -
le, Co lôm bia, Equa dor, Pa ra guai, Peru e Ve ne zu e la e
afri ca nos, como Ango la, Gu i né-Bis sau e Mo çam bi-
que. A par tir des te ano, a Pas to ral da Cri an ça tam bém
co me ça a ser uma re a li da de no Ti mor Les te, Ásia.

Nada mais opor tu no que es co lher uma data me -
di an te a ado ção de um dia de di ca do a ho me na ge ar o
re le van te tra ba lho de sen vol vi do pela Pas to ral da Cri -
an ça e, nes se sen ti do, ele ge mos a data de 5 de de -
zem bro, Dia Inter na ci o nal do Vo lun tá rio, ten do em vis -
ta que a Pas to ral da Cri an ça soma mais de 150 mil vo -
lun tá ri os no país.

Sala das Ses sões, 28 de maio de 2003. – Se na dor
Flá vio Arns.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 212, DE 2003

Insti tui a data de 16 de no vem bro,
como o “Dia Na ci o nal dos Osto mi za dos”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o dia 16 de no vem bro de

cada ano como o Dia Na ci o nal dos Osto mi za dos.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -

bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Até me a dos dos anos 70, a ques tão da Pes soa
Por ta do ra de Osto mia no Bra sil era en ca mi nha da
ape nas pe los mé di cos ou pro fis si o na is con si de ra dos
“es pe ci a lis tas” na área. Em 1979, de vi do ao pro ces so
de or ga ni za ção mun di al de sen ca de a do pela ONU, ao 
ins ti tu ir 1981 como o ano Inter na ci o nal da Pes soa
Por ta do ra de De fi ciên cia (AIPD), al guns gru pos or ga-
ni za dos di ri gi dos por Por ta do res de De fi ciên cia das
vá ri as áre as co me ça ram a se re u nir para tam bém
par ti ci par di re ta men te des te pro ces so.

A prin ci pal ca rac te rís ti ca do mo vi men to que sur -
gia era a re pre sen ta ção dos ca sos pe las pró pri as
pes so as por ta do ras de de fi ciên cia e não mais pe los
es pe ci a lis tas. Toda a es tru tu ra foi or ga ni za da e ge ri da
pe las pró pri as pes so as por ta do ras de de fi ciên cia sob
o lema “Ple na Par ti ci pa ção e Igual da de” — lan çan do
no Bra sil o mo vi men to de auto-aju da em tor no de um
gru po até en tão tu te la do pelo Esta do e pe las ins ti tu i-
ções as sis ten ci a is.

Em 1985, foi fun da da a So ci e da de Bra si le i ra
dos Osto mi za dos no dia 16 de no vem bro, em São Pa -
u lo, du ran te a re a li za ção do 35º Con gres so Bra si le i ro
de Co lo proc to lo gia no en tão cha ma do “Fó rum dos
Osto mi za dos”, apro va do pe las as so ci a ções exis ten-
tes na épo ca: Esta dos do Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo,
Go iás, Ce a rá e o Rio Gran de do Sul, in te gran do-se ao 
mo vi men to na ci o nal pela ple na par ti ci pa ção e igual -
da de de opor tu ni da des.

Pa ra le la men te ao mo vi men to de auto-aju da, e
como con se qüên cia de suas re i vin di ca ções, o go ver-
no co me çou a se es tru tu rar vi san do cri ar uma po lí ti ca
em fa vor das pes so as por ta do ras de de fi ciên cia. in-
clu si ve as os to mi za das. Em 1987, o en tão Pre si den te
cri ou por de cre to a CORDE – Co or de na do ria Na ci o-
nal para a Inte gra ção das Pes so as Por ta do ras de De -
fi ciên cia fato pos te ri or men te pelo Con gres so Na ci o-
nal em ou tu bro de 1989 atra vés da Lei nº 7.853.

Esta Lei não só abor da a ques tão dos di re i tos da 
pes soa por ta do ra de de fi ciên cia como de fi ne como
cri me a dis cri mi na ção.
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O tra ba lho das li de ran ças das as so ci a ções de
os to mi za dos foi de ci si vo para uma das prin ci pa is eta -
pas des ta luta tra va da nos anos 80: uma mu dan ça de
pos tu ra em re la ção às pes so as por ta do ras de
OSTOMIA.

Su pe ran do obs tá cu los, fo ram sen do cri a das as
as so ci a ções es ta du a is e a idéia da Jor na da Bra si le i ra
de Osto mi za dos cri ou cre di bi li da de en tre pro fis si o na-
is de sa ú de, os to mi za dos, fa mi li a res e la bo ra tó ri os.
Re a li za da a cada dois anos, fez cres cer o nú me ro de
as so ci a ções e nú cle os pelo país.

A ca mi nha da de luta pela ci da da nia ple na le vou
à cri a ção do DIA MUNDIAL DOS OSTOMIZADOS
(IOA), co me mo ra do a cada três anos, a par tir de
1993. Di ver sas as so ci a ções es ta du a is pos su em atra -
vés de leis es ta du a is o DIA DO OSTOMIZADO, dia
este de di ca do a di vul gar en tre pro fis si o na is e so ci e-
da de a sua re a li da de.

Pas so a pas so, a or ga ni za ção dos os to mi za dos
foi cri an do for ça e dan do vi si bi li da de às suas ações.
Em 9 de se tem bro de 1993, o Mi nis té rio da Sa ú de pu -
bli ca a Por ta ria nº 116, que ga ran te o aten di men to
com o for ne ci men to de equi pa men tos aos os to mi za-
dos e, em se gui da, no dia 14 ou tu bro de 1993, pu bli ca
a Por ta ria nº 146, que es ta be le ce a ro ti na do aten di-
men to aos os to mi za dos no ser vi ço pú bli co, in clu in do
as bol sas co le to ras na ta be la de Órte ses e Pró te ses
do SUS (Sis te ma Úni co de Sa ú de).

Per ce be-se que, cada vez mais as au to ri da des
e pro fis si o na is de sa ú de es tão se sen si bi li zan do para
a cons tru ção de po lí ti cas pú bli cas que in cor po rem as
pes so as os to mi za das.

Por tudo isso, nada mais opor tu no que es co lher
uma data me di an te a ado ção de um dia de di ca do a
ho me na ge ar o re le van te tra ba lho de sen vol vi do pela
So ci e da de Bra si le i ra dos Osto mi za dos e, nes se sen -
ti do, ele ge mos a data de 16 de no vem bro, como o Dia
Na ci o nal dos Osto mi za dos.

Sala das Ses sões, em 28 de maio de 2003. –
Se na dor Flá vio Arns.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os pro je-
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 397, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 222 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, a in ser ção em ata de voto
de con gra tu la ções para o atle ta, jo ga dor de bas que te,
Oscar Schmidt, que nes ta se gun da-fe i ra anun ci ou a
sua re ti ra da das qua dras, após 32 anos de car re i ra e
49.783 pon tos; e de con quis tar os tí tu los sul-ame ri ca no
em 1977, 1983 e 1985, pela se le ção bra si le i ra; e do
Mun di al de Clu bes, em 1979, pelo Sí rio.

Jus ti fi ca ção

Qu e bran do inú me ros os re cor des, um dos ma i o-
res jo ga do res de bas que te do Bra sil, se ren deu ao
úni co ad ver sá rio que não con se guiu der ro tar: O tem -
po. Aos 45 anos, de i xou as qua dras para de fi ni ti va-
men te vi rar his tó ria. “Vivi meus úl ti mos anos como um 
ve ge tal. Pas sei na cama, des can san do, ou na qua dra,
jo gan do. Ago ra, que ro ter a li ber da de de po der ir ao ci -
ne ma e fa zer algo sem pre ci sar cor rer. É di fí cil di zer
ade us. Gos ta ria de fa zer tudo de novo, de re co me çar,
mas sei que não é pos sí vel.”

Ao lon go de sua car re i ra, ele sus ten tou a im-
pres si o nan te mé dia de 32,4 pon tos por jogo, mé dia
que ne nhum ou tro jo ga dor pos sui. Com toda uma vida 
de di ca da ao bas que te, Oscar jo gou no ex te ri or por 13
anos e vol tou para o Bra sil para par ti ci par de sua
quin ta olim pía da. Em Atlan ta ele foi o ces ti nha da
com pe ti ção com uma mé dia de pon tos que che gou
per to dos 30 por jogo.

Jo gou pela se le ção na ci o nal em 326 par ti das,
fa zen do 7.693 pon tos. Con quis tou cam pe o na tos
Sul-Ame ri ca nos, Mun di a li tos, mas o Pan Ame ri ca no
de Indi a ná po lis foi sem dú vi da a ma i or con quis ta de
Oscar pela se le ção.

Oscar ul tra pas sou a mar ca dos 1.000 pon tos
em olim pía das, um re cor de fan tás ti co. Após o jogo
con tra a Croá cia (em que al can çou os 1.000 pon tos)
Oscar en tre gou sua ca mi sa e a bola do jogo au to gra-
fa da para ser ex pos ta para sem pre no Hall of Fame, o 
mu seu do bas que te lo ca li za do em Spring fi eld, onde
são ho me na ge a dos os ma i o res jo ga do res de bas-
que te de to dos os tem pos. Até hoje, ape nas 10 jo ga-
do res não ame ri ca nos re ce be ram esta hon ra, e
Oscar é o úni co que nun ca jo gou na NBA.

Em 1997 Oscar foi Se cre tá rio Mu ni ci pal de
Espor tes de São Pa u lo. Em 1998, dis pu tou a ca de i ra
do Se na do por São Pa u lo, ten do en tão ob ti do o se-
gun do lu gar com 5.752.202 vo tos, e se con du zi do
com mu i to res pe i to e al ti vez na cam pa nha, de di can-
do-se so bre tu do à ques tão dos es por tes e me i os de
pre ve nir o con su mo de dro gas, va lo ri zan do so bre mo-
do a mi nha pró pria ele i ção.

No úl ti mo dia da car re i ra, Oscar vi veu o que con -
si de rou ser “uma gran de emo ção”: o Fla men go “apo -
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sen tou” a ca mi sa 14. Uma de suas má go as era não
ter sua ca mi sa eter ni za da no Bra sil. “Por essa não es -
pe ra va. Qu e rem me man dar para o hos pi tal de tan ta
emo ção.” Oscar já ha via re ce bi do essa ho me na gem
das duas equi pes ita li a nas em que atu ou – o Ca ser ta
imor ta li zou a ca mi sa 18; o Pa via, a 11.

Oscar de i xa as qua dras com a cer te za do de ver
cum pri do. O fu tu ro ain da não está de fi ni do. Por en-
quan to, quer con ti nu ar a dar pa les tras em em pre sas.
Um de seus so nhos é cons tru ir um Cen tro de Tre i na-
men to para en si nar cri an ças a jo gar bas que te.

Oscar sai de qua dra, e com ele a ca mi sa 14.
Sala das Ses sões,  28 de maio de 2003. – Se na dor

Edu ar do Su plicy.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-

dên cia en ca mi nha rá os vo tos de con gra tu la ções.
So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos

pela Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko.

São li dos os se guin tes

REQUERIMENTO Nº 398, DE 2003

Nos ter mos do art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, com bi na do com o art. 216, in ci so I, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, Re que i ro que a Mesa so li ci-
te à mi nis tra de Mi nas e Ener gia, que, ou vi da a Ane el e
a Ita i pu, pres te as se guin tes in for ma ções:

1) O con su mi dor bra si le i ro está sen do con vo ca-
do a pa gar mais uma con ta, con fir man do as de nún ci-
as que já apre sen tei?

2) Esta ria o Pre si den te de Ita i pu for mu lan do po lí ti-
cas pú bli cas e man dan do a con ta à so ci e da de bra si le i ra
a re ve lia do Go ver no e do Con gres so Na ci o nal?

3) A me di da não cons ti tui pa ga men to dis far ça do
por ser vi ços já pres ta dos ou um ges to de gra ti dão
com um for ne ce dor ami go, pra ti ca do sem li ci ta ção?

4) A fal ta de trans pa rên cia e de li ber da de aos
con su mi do res e o re tor no ao pas sa do no se tor elé tri-
co con du zi do pelo MME re sul ta rá em ônus cada vez
ma i o res para a so ci e da de?

Jus ti fi ca ção

Li es tar re ci do na co lu na Pa i nel da Fo lha de São 
Pa u lo do dia 27 de maio, nota que só con fir ma as pre -
o cu pa ções que apre sen tei re cen te men te a esta casa.

Se gun do a nota, a Ita i pu Bi na ci o nal, pre si di da
por um ex-de pu ta do do PT que ab di cou do man da to
para as su mir a em pre sa, pre ten de con tra tar o mar -
que te i ro da cam pa nha pre si den ci al para pro du zir e
ve i cu lar cam pa nha pu bli ci tá ria in ter na ci o nal es ti mu-
lan do o tu ris mo na re gião de Foz do Igua çu.

Não bas tas se a pro du ção do ma te ri al pu bli ci tá-
rio a im pren sa tem es pe cu la do e o pró prio site na in -
ter net de Ita i pu tem di vul ga do um con jun to de ações
não vin cu la das ao se tor elé tri co que se ri am im ple-
men ta das pela es ta tal.

Ocor re que Ita i pu, re sul ta do de um tra ta do in ter-
na ci o nal, não se sub me te à fis ca li za ção da Ane el ou
do TCU e tem seus cus tos to tal men te re pas sa dos aos 
con su mi do res bra si le i ros, sen do, por tan to, ter re no
fér til para abu sos e des man dos tra ves ti dos de po lí ti-
cas de sen vol vi men tis tas.

Sala das Ses sões, 28 de maio de 2003. – Se na dor
Arthur Vir gí lio.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 399, DE 2003

Nos ter mos do dis pos to no art. 216 do Re gi men-
to Inter no do Se na do Fe de ral, com bi na do com o art.
50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, re que i ro seja en ca-
mi nha da à Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do
dos Trans por tes a se guin te so li ci ta ção de in for ma-
ções a res pe i to da re cu pe ra ção da Pon te Pre si den te
Du tra que in ter li ga as ci da des de Pe tro li na/PE e Ju a-
ze i ro/BA:

1) Por que as obras se en con tram pa ra li sa das?
2) Qual a si tu a ção dos re cur sos des ti na dos à

res ta u ra ção da pon te?
3) Que ações fo ram to ma das para su pe ra ção

das res tri ções im pos tas ao flu xo de trá fe go?
4) Que ações emer gen ci a is es tão sen do ado ta-

das di an te da si tu a ção crí ti ca em que se en con tra atu -
al men te a pon te de po is da rup tu ra dos ca bos de pro -
ten são?

Jus ti fi ca ção

A obra d’arte es pe ci al que in ter li ga as ci da de de
Pe tro li na/PE e Ju a ze i ro/BA, pos sui uma ex ten são de
801m e mais 250m de aces sos, o vo lu me de trá fe go
da re fe ri da obra atin ge o mon tan te de 30.000 ve í cu-
los/dia. Esta Pon te é de vi tal im por tân cia para a eco -
no mia da re gião do Vale do São Fran cis co, onde ocor -
re um vo lu me de ex por ta ção da pro du ção de fru tas da 
or dem de 150.000.000,00 (cen to e cin qüen ta mi lhões
de re a is/ano). Con si de ran do que o flu xo de trá fe go na
re fe ri da pon te já apre sen ta va gran des res tri ções, face 
ao ele va do vo lu me de trá fe go, no ano de 2001 foi li ci-
ta da a res ta u ra ção e alar ga men to da re fe ri da pon te,
sen do ven ce do ra do cer ta me, o Con sór cio for ma do
pe las em pre sas OAS/ESTE, de no mi na do de Con tra-
to PD- 04-030-2001.
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No ano de 2002, foi ini ci a da a obra de res ta u ra-
ção sen do exe cu ta do nes se ano cer ca de 14% do ci -
ta do con tra to. Por fal ta de li be ra ção de re cur sos a ci ta-
da obra foi pa ra li sa da na data de 31-1-2003. No iní cio
des te mês a ação cri mi no sa de vân da los pro vo cou a
rup tu ra de ca bos de pro ten são, pon do em ris co a es -
ta bi li da de da es tru tu ra da re fe ri da pon te.

Por esta ra zão, ten do em vis ta a ne ces si da de da 
ur gen te re gu la ri za ção do flu xo de trá fe go na re fe ri da
pon te face ao gran de im pac to na eco no mia da re gião
do Vale do São Fran cis co, re que i ro do Mi nis té rio dos
Trans por tes as in for ma ções aci ma so li ci ta das.

Sala das Ses sões, 28 de maio de 2003. – Se na dor
José Jor ge.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re que-
ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para de ci-
são, nos ter mos re gi men ta is.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se à

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 377, de 2003, art. 336, II)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 2, de 2003 (nº
7.241/2002, na Casa de ori gem), de ini ci a ti-
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que dis põe
so bre a ali e na ção por do a ção de uma Cor -
ve ta da Ma ri nha do Bra sil, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs 491 e
492, de 2003, das Co mis sões

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio;

– de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na -
ci o nal, Re la to ra ad hoc: Se na do ra Pa trí cia
Sa bo ya Go mes.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de-
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en-
cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs. Se na do ras e 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 2, DE 2003
(Nº 7.241/2002, na Casa de ori gem)

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

Dis põe so bre  a ali e na ção por do a ção
de uma Cor ve ta da Ma ri nha do Bra sil.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º  Fica au to ri za do o Mi nis té rio da De fe sa a

efe tu ar a do a ção da Cor ve ta “Pu rus” da Ma ri nha do
Bra sil para a Re pú bli ca da Na mí bia .

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 2:

PARECER Nº 494, DE 2003
(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 494, de 2003, da Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
João Alber to Sou za, so bre a Men sa gem nº
94, de 2003 (nº 164/2003, 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
Anto nio Ce zar Pe lu so para exer cer o car go
de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos

ter mos do dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 101 da
Cons ti tu i ção, com bi na do com o art. 288, in ci so III, do
Re gi men to Inter no, a ma té ria de pen de, para sua
apro va ção, do voto fa vo rá vel da ma i o ria ab so lu ta da
com po si ção da Casa, de ven do a vo ta ção ser fe i ta
pelo pro ces so ele trô ni co.

Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com o dis -
pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi men to Inter no,
deve ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

A Pre si dên cia de ter mi na à Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa que pre pa re o com pu ta dor de vo ta ção.

Peço às Srªs Se na do ras e aos Srs. Se na do res
que se en con tram em seus ga bi ne tes ou em ou tras
de pen dên ci as da Casa que com pa re çam ao ple ná rio.
Esta mos pro ce den do à vo ta ção se cre ta des ti na da à
es co lha de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

As Srªs Se na do ras e os Srs. Se na do res já po -
dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta pelo pa i nel ele -
trô ni co.)

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre -
si den te, so li ci to a pre sen ça dos Se na do res do Blo co
e o voto na ma té ria.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Se na-
dor Tião Vi a na pede a pre sen ça, no ple ná rio, dos
mem bros do Blo co.

Re i te ro às Srªs Se na do ras e aos Srs. Se na do-
res o ape lo para que com pa re çam ao ple ná rio. Esta -
mos pro ce den do à vo ta ção para a es co lha do De sem-
bar ga dor Anto nio Ce zar Pe lu so, in di ca do pelo Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca para ocu par o car go de Mi -
nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

A vo ta ção é se cre ta, na for ma da Cons ti tu i ção,
com voto no mi nal. Escla re ço ao Ple ná rio que a vo ta-
ção é por ma i o ria ab so lu ta, na for ma re gi men tal.

Mais uma vez, ape lo às Srªs Se na do ras e aos
Srs.Se na do res que se en con tram em seus ga bi ne tes
ou em ou tras de pen dên ci as da Casa para que com -
pa re çam ao ple ná rio. Faço esse ape lo aos Se na do res
dos Esta dos de Mato Gros so do Sul, Go iás, Ro ra i ma
e Pa ra í ba e do Dis tri to Fe de ral. (Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia vai en cer rar a vo ta ção. (Pa u sa.)

Está en cer ra da a vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 57 Srs. Se na do res; e NÃO 03.

Hou ve 01 abs ten ção.
To tal: 61 vo tos.
A in di ca ção do nome do Sr. Anto nio Ce zar Pe lu-

so foi apro va da.
Será fe i ta a co mu ni ca ção ao Pre si den te da Re -

pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3:

PARECER Nº 495, DE 2003
(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 495, de 2003, da Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Mar ce lo Cri vel la, so bre a Men sa gem nº 95,
de 2003 (nº 165/2003, 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
Car los Au gus to Ayres de Fre i tas Brit to para
exer cer o car go de Mi nis tro do Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral.

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, sen do
Re la tor o Se na dor Mar ce lo Cri vel la.

Em dis cus são o pa re cer, que é fa vo rá vel.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -

co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para
dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga-
lhães) – Tem V.Ex.ª a pa la vra para dis cu tir o pa re cer.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor) –
Sr. Pre si den te, no dia da vo ta ção des ta ma té ria na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, en-
con tra va-me vi a jan do em mis são de sig na da pela
Mesa do Se na do e, por isso, não pude não só vo tar
como tam bém fa zer os elo gi os me re ci dos ao Dr. Car -
los Brit to, cuja de sig na ção para o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral en cheu de or gu lho to dos os ser gi pa nos, Se -
na do res e Par la men ta res.

A so ci e da de ser gi pa na se re go zi ja com essa no -
me a ção his tó ri ca para o nos so Esta do, de vez que o
Dr. Car los Brit to exer ceu com mu i ta in te li gên cia e
com pe tên cia a ca de i ra de pro fes sor uni ver si tá rio em
Ser gi pe. Tra ta-se de um ho mem co nhe ci do em todo o
Bra sil pe las pa les tras nas qua is abor da prin ci pal men-
te a ques tão cons ti tu ci o nal bra si le i ra, sen do um dos
ma i o res es pe ci a lis tas bra si le i ros nes sa ma té ria.

De ou tro lado, Sr. Pre si den te, tra ta-se de um ho -
mem avan ça do do pon to de vis ta das con quis tas so ci-
a is que o Bra sil há mu i tos al me ja al can çar.

Te mos cer te za ab so lu ta de que a sua pre sen ça
no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, a mais alta Cor te do

nos so País, irá en gran de cer as le tras ju rí di cas do Bra -
sil e que ali to ma rá po si ções con sen tâ ne as com as
tra di ções da que la Cor te e com o pro je to de que bra da 
de si gual da de, hoje, exis ten te em nos so País. Sem
dú vi da al gu ma, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, com a
ce le ri da de pro ces su al e com a jus te za de suas de ci-
sões, ha ve rá de con tri bu ir para o for ta le ci men to da
con di ção so ci al em nos so País, da nos sa de mo cra-
cia, e, aci ma de tudo, para que o Po der Ju di ciá rio,
cada vez mais, ga nhe um con ce i to ma i or pe ran te a
nos sa so ci e da de.

Por isso, que ria, nes te ins tan te, con gra tu lar-me
com o Dr. Car los Au gus to Ayres de Fre i tas Brit to, a
quem te nho a sa tis fa ção de em pres tar o meu apo io,
nes ta ses são his tó ri ca, dar o meu voto e de se jar mu i-
to su ces so na sua ati vi da de que, te nho cer te za, será
pro fí cua e be né fi ca para o povo bra si le i ro, para as le -
tras ju rí di cas do Bra sil.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te!
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Não ha-

ven do mais ora do res, en cer ro a dis cus são.
Em vo ta ção.
A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos

ter mos do dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 101 da
Cons ti tu i ção, com bi na do com o art. 288, in ci so III, do
Re gi men to Inter no, a ma té ria de pen de, para sua
apro va ção, do voto fa vo rá vel da ma i o ria ab so lu ta da
com po si ção da Casa, de ven do a vo ta ção ser fe i ta
pelo pro ces so ele trô ni co.

Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com o dis -
pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi men to Inter no,
deve ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

A Pre si dên cia de ter mi na à Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa que pre pa re o com pu ta dor de vo ta ção. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta pelo sis te ma ele -
trô ni co.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Enquan to
aguar da mos os Srs. Se na do res vo ta rem, gos ta ria de
co mu ni car à Casa que se en con tram no ple ná rio os
ato res Oswal do Lou za da e Car mem Sil va, que aca-
bam de par ti ci par de au diên cia pú bli ca na Sub co mis-
são Tem po rá ria do Ido so, cri a da re cen te men te. Atu al-
men te, tra mi tam na Casa 56 pro je tos re la ti vos aos
ido sos, pro pon do a ins ti tu i ção do Esta tu to do Ido so, o
es ta be le ci men to de cota mí ni ma de aces so a car gos
e em pre gos pú bli cos, in cen ti vos fis ca is para em pre-
sas que con tra ta rem tra ba lha do res com mais de 50
anos, con ces são de des con to no pre ço de in gres sos
para even tos cul tu ra is e em pas sa gens aé re as, e
aces so gra tu i to aos par ques na ci o na is.

A Casa agra de ce a vi si ta hon ro sa dos ato res,
que co la bo ram com nos sos tra ba lhos. (Pal mas.)

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor De mós te nes Tor res pela or dem.
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, au sen tei-me da ses são
jus ta men te para par ti ci par, na Sub co mis são dos Ido -
sos, da ho me na gem a eles, e per di a vo ta ção do Mi -
nis tro Pe lu so. Se ain da for pos sí vel, gos ta ria que V.
Exª con sig nas se meu voto fa vo ra vel men te ao Mi nis-
tro. A vo ta ção já acon te ceu.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Infe liz-
men te, pelo Re gi men to, não po de mos fazê-lo,

como V. Exª, ju ris ta, sabe. Mas a Ata re gis tra rá a po si-
ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Está en -
cer ra da a vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 65 Srs. Se na do res; e NÃO 3.
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Hou ve 2 abs ten ções.
To tal: 70 vo tos.
Apro va do o nome do Sr. Car los Au gus to Ayres

de Fre i tas Brit to.
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. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -

si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE(José Sar ney) – Tem V. Exª 

a pa la vra pela or dem.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or -

dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro
re gis trar meu voto oral men te, por que não con se gui
vo tar in fe liz men te.

SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Ata re gis-
tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 4:

PARECER Nº 496, DE 2003
(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 496, de 2003, da Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Cé sar Bor ges, so bre a Men sa gem nº 96, de
2003 (nº 166/2003, 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 Jo a-
quim Be ne di to Bar bo sa Go mes para exer cer
o car go de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral.

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, sen do o
Re la tor o Se na dor Cé sar Bor ges.

Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa)
Tem a pa la vra o Se na dor Pe dro Si mon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para dis cu-

tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, não pos so de i xar de ex ter nar a emo -
ção que há nes ta Casa, em to dos nós, na vo ta ção,
nes te mo men to.

Esse ilus tre ho mem pú bli co teve uma atu a ção
sen sa ci o nal na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia e me re ceu o apla u so e o res pe i to de to dos
que lá se en con tra vam. Mas é im por tan te sa li en tar
que aqui vo ta re mos a in di ca ção do nome de um gran -
de ju ris ta e gran de ho mem pú bli co para mem bro do
Su pre mo Tri bu nal. Hoje, gra ças a Deus, de uma vez
por to das, es ta mos fa zen do uma tre men da re pa ra ção
de uma in jus ti ça cru el da nos sa his tó ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Com a pa la vra o Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (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, que ro ape nas re pe tir aqui em voz
alta o que já dis se ao Dr. Jo a quim. Espe ro que meus
fi lhos ou meus ne tos vi vam num país onde a no me a-
ção de uma pes soa da raça ne gra para um tri bu nal
su pe ri or seja um fato tão ba nal, tão cor ri que i ro que
não me re ça ne nhum re gis tro.

Era so men te isso, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua

em dis cus são. (Pa u sa.)
Com a pa la vra o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE(Blo co/PT – SP.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
con si de ro este um mo men to im por tan te da de mo cra-
cia, na me di da em que o Po der Le gis la ti vo re fe ren da,
ho mo lo ga e apro va mem bros do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral in di ca dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca. Foi mu i-
to fe liz a com bi na ção dos per fis en ca mi nha dos. Com -
pe tên cia, uma lon ga vida de di ca da ao tema do Di re i to,
da Jus ti ça. Cada um con tri bu in do na sua área, na sua
his tó ria, com sua com pe tên cia es pe cí fi ca, fa zen do
uma mo di fi ca ção ex tre ma men te rica e pro mis so ra na
com po si ção do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Qu e ro des ta car so bre tu do a vo ta ção que es ta-
mos fa zen do nes te mo men to por que é, em si mes ma,
a afir ma ção da auto-es ti ma e do res pe i to que as ins ti-
tu i ções bra si le i ras pre ci sam ter a um seg men to tão im -
por tan te da nos sa so ci e da de que nem sem pre teve, ao 
lon go da his tó ria, po lí ti cas de afir ma ção po si ti vas que
per mi tam eli mi nar, de fi ni ti va men te, to das as for mas de 
dis cri mi na ção ain da pre sen tes no mer ca do de tra ba lho
e no co ti di a no de uma par te do nos so povo. Por tan to, é
um gran de mo men to e uma fe li ci da de úni ca en con trar
um ju ris ta com pe ten te e sé rio que re pre sen ta o povo
ne gro, que tem um pa pel im por tan tís si mo na cons tru-
ção da nos sa his tó ria mas que não tem es ta do pre sen-
te nas ins ti tu i ções que di ri gem o País com a re pre sen-
ta ti vi da de, com a pre sen ça e com a con tri bu i ção que
de ram na cons tru ção des ta Na ção. É um belo mo men-
to da Re pú bli ca esta vo ta ção.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Sibá Ma cha do, para dis -
cu tir.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu
não po de ria fi car ca la do num mo men to como este.
Nos pou cos dias de ex pe riên cia nes ta Casa, as sis ti
ao de ba te so bre as quo tas para pes so as da raça ne -
gra no aces so às ins ti tu i ções de en si no su pe ri or.

A in di ca ção do Dr. Jo a quim Be ne di to para o Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral é um mar co his tó ri co para o
Bra sil, para esta Casa e para to dos os bra si le i ros.
Nes te caso, não se tra ta de quo tas, mas de me re ci-
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men to to tal e ab so lu to. A in di ca ção des ta pes soa ma -
ra vi lho sa para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral terá, acre -
di to, a una ni mi da de des ta Casa.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Com a pa la vra o 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, apro -
ve i to esta opor tu ni da de para cum pri men tar o Pre si den-
te Luiz Iná cio Lula da Sil va pe las três ex tra or di ná ri as in -
di ca ções para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral dos Srs.
Anto nio Ce zar Pe lu so, Car los Au gus to Ayres de Fre i tas
Brit to e Jo a quim Be ne di to Bar bo sa Go mes.

Em fun ção do ex tra or di ná rio sig ni fi ca do da in di-
ca ção do Sr. Jo a quim Be ne di to Bar bo sa Go mes para
o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, hou ve, Sr. Pre si den te, na 
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, uma
ma ni fes ta ção de gran de re le vân cia his tó ri ca por par te
do Vice-Pre si den te do Se na do, Se na dor Pa u lo Paim.
E ten do em con ta que, na qua li da de de Vice-Pre si-
den te, o Se na dor Pa u lo Paim se guiu há pou co para a
Pre si dên cia da Câ ma ra dos De pu ta dos a fim de
acom pa nhar os ato res Car mem Sil va e Osval do Lou -
za da, eu gos ta ria de su ge rir a V. Exª, Pre si den te José
Sar ney, que avi sas se o Vice-Pre si den te, Se na dor Pa -
u lo Paim, so bre esta vo ta ção. S. Exª cer ta men te gos -
ta ria de par ti ci par dela.(Pa u sa.)

Pre si den te José Sar ney, dado que o Vice-Pre si-
den te, Se na dor Pa u lo Paim, foi até a Pre si dên cia da
Câ ma ra, so li ci to que S. Exª pos sa ser avi sa do da pre -
sen te vo ta ção an tes de ser en cer ra da.(Pa u sa.)

Não sei se V. Exª com pre en deu, Sr. Pre si den te.
É ne ces sá ria uma pro vi dên cia de pron to jun to à Se -
cre ta ria da Mesa para que o Se na dor Pa u lo Paim não
per ca a vo ta ção por que foi cum prir a mis são de acom -
pa nhar os ato res ho me na ge a dos. S. Exª pre ci sa sa -
ber o que está ocor ren do. Esta vo ta ção é es pe ci al-
men te im por tan te para S. Exª. Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua
em dis cus são.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta. Em
se gui da, con ce de rei a pa la vra ao Se na dor João Ca pi-
be ri be.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para dis cu-
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro
ma ni fes tar a hon ra dos mi ne i ros pela in di ca ção do
Pro fes sor Jo a quim Be ne di to Bar bo sa Go mes.

O pro fes sor Jo a quim é de Pa ra ca tu, foi es tu dan-
te da Esco la Antô nio Car los. Saiu de lá aos 16 anos e
veio mo rar em Bra sí lia, onde teve uma vida de di ca da
aos es tu dos. Tor nou-se um gran de ju ris ta. Foi ao Rio
de Ja ne i ro e lá mos trou seu gran de ta len to, o que o le -
vou a ser in di ca do pelo Pre si den te Lula ao Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral. So mos mu i to gra tos ao Pre si den te
por essa in di ca ção e fi ca mos hon ra dos com a pre sen-
ça do ago ra Mi nis tro Jo a quim en tre os no mes ilus tres

do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, tais como os dos Mi nis-
tros Car los Ve lo so e Ma u rí cio Cor re ia.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor João Ca pi be ri be.
Se na dor Edu ar do Su plicy, ao con ce der a pa la-

vra aos ora do res es ta mos aten den do, de uma ma ne i-
ra in di re ta, a so li ci ta ção de V. Exª.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro ma ni fes tar a mi nha
sa tis fa ção, a mi nha ale gria pelo ges to do Pre si den te
Lula ao in di car o Dr. Jo a quim Be ne di to Bar bo sa Go -
mes para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Tra ta-se de um
mar co na his tó ria po lí ti ca do País e um re co nhe ci-
men to à con tri bu i ção dos afro-des cen den tes na for -
ma ção da so ci e da de bra si le i ra. Hoje es ta mos co me-
çan do a cons tru ir o que con si de ro fun da men tal na de -
mo cra cia bra si le i ra: re co nhe cer e con vi ver com as di -
fe ren ças. O ges to do Pre si den te e a de ci são des ta
Casa re co nhe cem a ne ces si da de de cons tru ir mos a
de mo cra cia, con vi ven do com as di fe ren ças e res pe i-
tan do-as.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua

em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)
Antes de en cer rar a dis cus são, a Mesa tam bém

de se ja di zer à Casa que esta é uma ses são his tó ri ca
por que nun ca no Se na do ti ve mos opor tu ni da de de
apro var na mes ma ses são três mi nis tros para o Su-
pre mo Tri bu nal Fe de ral.

E no que diz res pe i to ao Dr. Jo a quim Be ne di to
Bar bo sa Go mes, além de to das as vir tu des aqui res -
sal ta das pe los Srs. Se na do res, gos ta ria de lem brar
aque le pro vér bio chi nês que diz que toda cor ri da co -
me ça no pri me i ro pas so, e o pri me i ro pas so do Sr. Jo -
a quim Be ne di to Bar bo sa Go mes, de tão bri lhan te bi o-
gra fia, foi como grá fi co do Se na do Fe de ral.

As Srªs e os Srs. Se na do res po dem vo tar.
A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos

ter mos do dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 101 da
Cons ti tu i ção, com bi na do com o art. 288, in ci so III, do
Re gi men to Inter no, a ma té ria de pen de, para sua
apro va ção, do voto fa vo rá vel da ma i o ria ab so lu ta da
com po si ção da Casa, de ven do a vo ta ção ser fe i ta
pelo pro ces so ele trô ni co.

Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com o dis -
pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi men to Inter no,
deve ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

A Pre si dên cia de ter mi na à Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa que pre pa re o com pu ta dor de vo ta ção. (Pa u sa)

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta.)
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Está en -

cer ra da a vo ta ção. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 66 Srs. Se na do res; e Não 3.

Hou ve uma abs ten ção.
To tal: 70 vo tos.
Apro va da a in di ca ção do nome do Sr. Jo a quim

Be ne di to Bar bo sa Go mes.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Pre si den te

da Re pú bli ca.
O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO) – So li ci to a 

pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce-

do a pa la vra ao Se na dor João Ri be i ro pela or dem.
O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO. Pela or -

dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
que ro jus ti fi car, pe ran te a Mesa, a mi nha au sên cia:
eu es ta va numa au diên cia e, la men ta vel men te,
não pude par ti ci par das duas pri me i ras vo ta ções.
Por isso, peço a V. Exª que con sig ne o meu voto fa -
vo rá vel às duas in di ca ções an te ri or men te vo ta das.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Ata
re gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) –
So li ci to a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Ael ton Fre i tas pela or -
dem.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, da mes ma for ma, eu tam bém es ta va numa
au diên cia com o Mi nis tro Miro Te i xe i ra e gos ta ria
de re gis trar meu voto “sim” nas duas pri me i ras vo -
ta ções.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Ata re -
gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – So li ci-
to a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Mag no Mal ta pela or dem.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, mi nha
má qui na não fun ci o nou na úl ti ma vo ta ção. Por isso,
eu gos ta ria que fos se re gis tra do em Ata meu voto
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Será re -
gis tra da a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – So li ci to
a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Alber to Sil va pela or dem.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
tam bém de se jo in for mar que che guei na úl ti ma
hora por que es ta va numa au diên cia e que ro re gis-
trar meu voto “sim” e jus ti fi car mi nha au sên cia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Se-
na dor Alber to Sil va jus ti fi cou sua au sên cia.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) –
So li ci to a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Au gus to Bo te lho pela or -
dem.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
eu tam bém gos ta ria de jus ti fi car mi nha au sên cia
por es tar com o Mi nis tro Miro Te i xe i ra. Meu voto é
“sim” nas duas pri me i ras in di ca ções.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os Ana is

re gis tra rão a ma ni fes ta ção de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22, DE 1999

(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 22, de 1999,
ten do com pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Pe dro Si mon, que dá nova re da ção ao in -
ci so LXXVI do art. 5° da Cons ti tu i ção Fe -
de ral (gra tu i da de para o re gis tro e pri me i-
ra emis são de cer ti dão de nas ci men to,
ca sa men to e óbi to), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 161, 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 Íris Re -
zen de.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to Inter -
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no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te

três ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as con se cu ti vas,

em fase de dis cus são em se gun do tur no, quan do
po de rão ser ofe re ci das emen das que não en vol vam

o mé ri to.
Trans cor re hoje a ter ce i ra e úl ti ma ses são de

dis cus são.
Está em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) –Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor

Pe dro Si mon, V. Exª pede a pa la vra para dis cu tir?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) –Sim, Sr.

Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -

la vra V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para dis cu-

tir. Sem re vi são do ora dor.) – Te nho re ce bi do, Sr. Pre -
si den te, al gu mas ma ni fes ta ções en tra nhan do a pro-
pos ta e in da gan do como fi ca rá a si tu a ção re fe ren te
aos ór gãos que te rão de fa zer tais cer ti dões. Res pon-
di que o Go ver no ha ve rá de en con trar uma so lu ção
para que os ta be li o na tos e os ór gãos que te rão de dar 
a cer ti dão de nas ci men to, a cer ti dão de ca sa men to e
o ates ta do de óbi to gra tu i ta men te te nham uma com -
pen sa ção ao cum pri rem essa nor ma cons ti tu ci o nal.

Na ver da de, vol to a re pe tir, essa vo ta ção é his tó-
ri ca para o Bra sil. Um país que fala em Fome Zero e
em ter mi nar com o de sem pre go tem qua ren ta mi-
lhões de bra si le i ros que nas cem, vi vem, tra ba lham e
mor rem sem ter cer ti dão de nas ci men to, car te i ra de
tra ba lho e, fi nal men te, ates ta do de óbi to. Isso é in-
com pre en sí vel.

Ne nhu ma pes qui sa ou aná li se que se faça nes -
te País terá foro de ve ra ci da de, por que to das são fe i-
tas de i xan do à mar gem as fa ve las do Rio, as zo nas da 
mi sé ria. As pes so as que fa zem as pes qui sas do Ibo -
pe ou as do Go ver no já sa bem que não adi an ta ir a
es ses lu ga res, pois, lá em cima, nin guém tem nome,
ou me lhor, nome re gis tra do. Não adi an ta ir ao mor ro,
por que lá em cima mora gen te que não exis te, que
não exis te ju ri di ca men te.

O Pre si den te Lula fa lou em ga ran tir a ci da da nia
a to dos os bra si le i ros e dis se que não quer ver ne-
nhum bra si le i ro sem três re fe i ções por dia. Eu di ria ao
Pre si den te que, an tes de ter as re fe i ções diá ri as, a
pes soa deve ter um nome, ter uma car te i ri nha, ter um

re gis tro para que pos sa exis tir ju ri di ca men te. Vi ve mos
em um país em que essa é a re a li da de. Con vi ve mos,
re pi to, com qua ren ta mi lhões de pes so as que não
exis tem ju ri di ca men te. E nós acha mos que isso é nor-
mal.

O Go ver no pas sa do, jus ti ça seja fe i ta, ten tou
equa ci o nar essa ques tão por in ter mé dio de um
pro je to de lei, o qual, po rém, foi der ru ba do pelo Tri-
bu nal. É por isso que, aten den do a uma sé rie de
su ges tões, pro pu se mos a emen da cons ti tu ci o nal,
que, por sua pró pria na tu re za, tem a ga ran tia de
que será cum pri da. As en ti da des te rão de obe de-
cer a ela. 

Sei que apro va re mos essa pro pos ta, sei que a
Câ ma ra tam bém a apro va rá. Essa é uma da que las
nor mas que o Go ver no não pode per mi tir que não
seja cum pri da. Deve exe cu tá-la ime di a ta men te para
hon ra do Go ver no e dig ni da de da Na ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Edu ar-
do Si que i ra Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PSDB – TO. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pre -
ten do ser bre ve. Des de o iní cio do meu man da to,
tive opor tu ni da de de di zer da tri bu na, al gu mas ve -
zes, que fo mos ca pa zes de es ta be le cer no País,
por meio do Re na vam, uma fór mu la ex tra or di ná-
ria para as se gu rar, em qual quer pon to do ter ri tó-
rio na ci o nal, a iden ti fi ca ção de ve í cu lo au to mo tor
com a ob ten ção de to dos os da dos do ve í cu lo,
como nome do pro pri e tá rio, sé rie de fa bri ca ção,
ano e mo de lo, em me nos de cin co mi nu tos. O pro -
pri e tá rio de ve í cu lo rou ba do e aban do na do em
qual quer mu ni cí pio po de rá ver o seu ve í cu lo pro -
te gi do pelo Esta do den tro de um dos pá ti os de
uma de le ga cia ou do De tran. Com re la ção à cri an-
ça, Sr. Pre si den te, a si tu a ção é di fe ren te. Eu dis se
nes ta Casa, em mu i tas opor tu ni da des, que po de-
mos fa zer a ex pe riên cia não nas me no res ci da-
des, mas em to das as ca pi ta is. Então ve re mos
que uma cri an ça fica um, dois, três, qua tro dias
aban do na da na rua, sem qual quer cu i da do, sem
que se te nha co nhe ci men to da sua ori gem ou de
qual quer re gis tro dela.
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Fui além, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
ao di zer que, no com ba te a de ter mi na das pes tes e
en de mi as, até os cães re ce bem aten ção. Há car ro ci-
nhas que vão às ruas bus cá-los e levá-los para um lu -
gar ade qua do para que se jam va ci na dos e fi quem
sob pro te ção do Esta do. No en tan to, não con se gui-
mos fa zer nada ain da em ter mos igua is para as nos -
sas cri an ças.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con si de ro
a apro va ção des se pro je to um pas so, ain da que tar -
dio, para mu dar essa si tu a ção. Con cor do to tal men te
com a luta do Se na dor Pe dro Si mon e com as pa la-
vras de S. Exª, as qua is en dos so. A apro va ção des se
pro je to en se ja à po pu la ção mais po bre de to dos os
Esta dos bra si le i ros a opor tu ni da de de, no mí ni mo, dar 
o pri me i ro pas so para a ci da da nia, que é a cer ti dão de 
nas ci men to, o que ain da é mu i to pou co, Sr. Pre si den-
te. Enal te ço o tra ba lho de al gu mas Se na do ras de di-
ca das ao pro ble ma da cri an ça, como Pa trí cia Sa bo ya
Go mes, Lú cia Vâ nia, Iris de Ara ú jo e Ana Jú lia Ca re-
pa. Co me mo ro jun to com S. Exªs e com esta Casa a
apro va ção des se pro je to. Era o que ti nha a di zer, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Alme i-
da Lima.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Para dis -
cu tir. 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, con-
gra tu lo-me com o Se na dor Pe dro Si mon pela ini ci-
a ti va que hon ra a to dos nós e ao Se na do Fe de ral,
com cer te za.

Ra ti fi co e cor ro bo ro as pa la vras de V. Exª.
Enten do que, apro va da e pro mul ga da esta emen da à
Cons ti tu i ção, ca be rá tão-so men te, como dis se V. Exª,
ao Po der Exe cu ti vo des te País fa zer cum pri-la. Como
ad vo ga do mi li tan te que tam bém sou, co nhe ço re la ti-
va men te os tra ba lhos do re gis tro pú bli co dos car tó ri-
os des te País, mais de per to os do Esta do de Ser gi pe,
onde sem pre mi li tei.

Te nho cer te za ab so lu ta de mi nha po si ção, até
mes mo como de cor rên cia do re ce bi men to de al guns
e-ma ils que nos fo ram en ca mi nha dos, numa lin gua-
gem que ex pres sa va de ses pe ro, por ta be liões e ofi ci-

a is do re gis tro de pes so as na tu ra is, mos tran do a con -
ve niên cia da não-apro va ção des ta emen da. Qu e ro di -
zer a V. Exª, de viva voz, que já exer ci o meu di re i to de
voto, Se na dor Pe dro Si mon, e vo tei “sim” pela apro va-
ção des sa pro pos ta, por ser de gran de mé ri to para a
na ci o na li da de bra si le i ra. Se hou ver di fi cul da des na
apli ca bi li da de em re la ção àque les que te rão obri ga-
ção de cum pri-la, que o Exe cu ti vo es ta be le ça as nor -
mas ne ces sá ri as para a sua exe cu ção, mas que seja
ga ran ti da a gra tu i da de para o re gis tro e o for ne ci men-
to da pri me i ra cer ti dão de nas ci men to, das cer ti dões
de ca sa men to e de óbi to, como é a pro pos ta de V. Exª.

Eram ape nas es sas as con si de ra ções, Sr. Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes.

A SRª PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE. Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Se na dor Pe dro
Si mon, que ro jun tar a mi nha pa la vra a to dos os
que me an te ce de ram, pa ra be ni zan do S. Exª, que é
co nhe ci do nes ta Casa e nes te País pe las ini ci a ti-
vas em bus ca de uma so ci e da de mais jus ta e me -
lhor. Agra de ço as pa la vras do Se na dor Edu ar do Si-
que i ra Cam pos, que aca ba tam bém de fri sar aque -
le tra ba lho ao qual pro cu ra mos nos de di car. Como
re pre sen tan te da Fren te Par la men tar dos Di re i tos
da Cri an ça e do Ado les cen te, re gis tro que essa é
uma con quis ta im por tan te, sig ni fi ca ti va para nós
que tra ba lha mos em de fe sa das cri an ças e dos
ado les cen tes. Esta mos cor ri gin do uma in jus ti ça
con tra mi lhões de cri an ças que se quer têm o di re i-
to de ter a ci da da nia ga ran ti da, a opor tu ni da de
ago ra de po der es tar ma tri cu la dos em uma es co la,
de se rem be ne fi ci a dos por pro gra mas in clu si ve
por pro gra mas do Go ver no.

A exem plo dis so, Sr. Pre si den te, pas so a re la-
tar o que ocor reu no Esta do do Ce a rá. Ape sar de
ser um Esta do po bre, onde há mu i tas di fi cul da des,
fi ze mos um mu ti rão, in clu si ve com os do nos de
car tó ri os, que fo ram sen sí ve is a essa ca u sa, e
con se gui mos que as cri an ças ti ves sem sua cer ti-
dão de nas ci men to ga ran ti da.

Por tan to, cum pri men to, mais uma vez, o Se na-
dor Pe dro Si mon por essa ini ci a ti va. Te nho cer te za de
que, a par tir des te ins tan te, es ta re mos cor ri gin do uma 
gran de in jus ti ça que era co me ti da com as nos sas cri -
an ças.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Não ha-
ven do mais ora do res, en cer ro a dis cus são.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, se for pos sí vel, peço a V. Exª
que aguar de mais dois mi nu tos, pois a Se na do ra He -
lo í sa He le na está sa in do do ga bi ne te para vo tar a ma -
té ria em ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Tião Vi a na, du ran te o pro ces so de vo ta ção, ha ve rá
tem po su fi ci en te para que a Se na do ra He lo í sa He le-
na che gue ao ple ná rio.

De acor do com o dis pos to no art. 60, § 2º, da
Cons ti tu i ção, com bi na do com o art. 288, in ci so II, do
Re gi men to Inter no, a ma té ria de pen de, para sua
apro va ção, do voto fa vo rá vel de três quin tos da com -
po si ção da Casa, de ven do a vo ta ção ser fe i ta pelo
pro ces so ele trô ni co.

A Pre si dên cia de ter mi na à Se cre ta ria-Ge ral
da Mesa que pre pa re o com pu ta dor de vo ta ção.
(Pa u sa)

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)
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, eu tam bém gos ta ria de me ma ni fes tar
a res pe i to do pro je to do Se na dor Pe dro Si mon, pois o
con si de ro de gran de re le vân cia, so bre tu do na apli ca-
ção dos pro gra mas so ci a is que vêm sen do de sen vol-
vi dos pelo Po der Exe cu ti vo tan to no Go ver no an te ri or
e, mais in ten sa men te, no atu al Go ver no. Nas re giões
mais lon gín quas, mais ca ren tes, as pes so as têm di fi-
cul da de em apre sen tar seus res pec ti vos do cu men-
tos.

A pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção do Se na-
dor Pe dro Si mon irá uni ver sa li zar ao ci da dão o di re i to
aos seus res pec ti vos do cu men tos, como um pas so
fun da men tal para que to dos es te jam efe ti va men te re -
gis tra dos. No dia em que che gar mos à con di ção – o
que es pe ro ocor ra em bre ve – de uma ren da bá si ca
para to dos, como um di re i to à ci da da nia, ob vi a men te
será im por tan te que to dos te nham a do cu men ta ção
res pec ti va.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, para en ca mi-
nhar a ma té ria.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o PMDB
vo ta rá fa vo ra vel men te e ho me na ge ia o Se na dor Pe -
dro Si mon por pro por ma té ria de sig ni fi ca ti va im por-
tân cia para a con so li da ção da ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Peço aos Srs. Se na do res que
se en con tram em ou tras de pen dên ci as da Casa que 
com pa re çam ao ple ná rio. (Pa u sa.)

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Para en -
ca mi nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, que ro de i xar re gis tra do o meu voto. Faz-se ne -
ces sá ria essa in ter ven ção por que na vo ta ção em
pri me i ro tur no des sa emen da cons ti tu ci o nal, pro -
je to da ma i or im por tân cia, de au to ria do Se na dor
Pe dro Si mon, hou ve uma fa lha ele trô ni ca no pa i-
nel e – acre di to eu – no pró prio ope ra dor, no
caso, eu. Vo tei er ra do. Fui o úni co voto con trá rio à 
ma té ria. Enten do que va leu a pena mi nha jus ti fi-
ca ti va ao au tor da pro pos ta, com quem es ti ve
pes so al men te. Re al men te, deve-se per mi tir que,
além do re gis tro de nas ci men to, o ci da dão bra si-
le i ro te nha opor tu ni da de de ter a cer ti dão de óbi -
to. Pa re ce até que mu i tos Esta dos e o pró prio Go -
ver no Fe de ral, o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da
Sil va, têm en ca mi nha do pro pos ta se me lhan te. Já
é ro ti na o tra ba lho per ma nen te dos go ver nos fe-
de ral, es ta du al e mu ni ci pal no sen ti do de dar
opor tu ni da de à po pu la ção de ter a sua do cu men-
ta ção em dia. Sa be mos, to da via, como aqui foi
as si na la do, das dis tân ci as en tre as re giões, en tre
as ci da des. Te nho cer te za de que, com a apro va-
ção des se pro je to – essa foi uma ten ta ti va do Go -
ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
in fe liz men te não co lo ca da em prá ti ca por uma de -
ci são ju di ci al –, por una ni mi da de, o be ne fí cio
será de gran de va lia para a po pu la ção bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Está en -
cer ra da a vo ta ção. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 69 Srs. Se na do res; e NÃO, 01.

Não hou ve abs ten ção.
To tal de vo tos: 70.
Apro va da.
A ma té ria vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-

ça e Ci da da nia para a re da ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, ofe re cen do a re da ção fi nal à Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 22, de 1999, que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Alber to Sil va.

É lido o se guin te

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA

PARECER Nº 590, DE 2003

Re da ção fi nal da Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção n° 22, de 1999.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia apre sen ta a re da ção fi nal da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 22, de 1999, que dá nova re da ção
ao in ci so LXXVI do art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sala de Re u niões da Co mis são, 28 de maio de
2003. – Se na dor Edi son Lo bão, Pre si den te – Se na-
dor Tas so Je re is sa ti – Se na dor Ga ri bal di Alves Fi -
lho, Re la tor – Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa – Se na-
dor Alme i da Lima – Se na dor José Jor ge – Se na dor
João Ba tis ta Mot ta – Se na dor Ge ral do Mes qui ta
Jú ni or – Se na dor Siba Ma cha do – Se na dor Mar ce lo
Cri vel la – Se na do ra Serys Slhes sa ren ko – Se na dor
Cé sar Bor ges.

ANEXO AO PARECER Nº 590, DE 2003

Re da ção fi nal da Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 22, de 1999.

EMENDA CONSTITUIÇÃO Nº , DE 2003

Alte ra  o in ci so LXXVI do art. 5º da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para as se gu rar a
gra tu i da de da cer ti dão de nas ci men to, da 
cer ti dão de ca sa men to e da cer ti dão de
óbi to.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta-
dos e do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
§ 3º do art. 60 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
pro mul gam a se guin te Emen da ao tex to
cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O in ci so LXXVI 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……………………………… .........
LXXVI – são gra tu i tos o re gis tro e a

pri me i ra emis são dos do cu men tos:
a) cer ti dão de nas ci men to;
b) cer ti dão de ca sa men to;
c) cer ti dão de óbi to;
...................................................” (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.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 6:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 44, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta de 
Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de 1999)

Dis cus são, em pri me i ro tur no, da Pro-
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Sér gio Ma cha do, que dá nova re da-
ção ao art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti-
tu in do o voto fa cul ta ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor Iris Re zen de, fa vo rá vel à
ma té ria, e pelo ar qui va men to da Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de 1999,
que tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio
do Se na dor Pe dro Si mon.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as con se cu ti vas,
em fase de dis cus são em pri me i ro tur no, quan do po -
de rão ser ofe re ci das emen das as si na das por um
ter ço, no mí ni mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus são.
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Dis cus são, em con jun to, da Pro pos ta e da
emen da.

Com a pa la vra o Se na dor Mar co Ma ci el.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Para dis cu-

tir.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo fa -
zer al gu mas con si de ra ções so bre a pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal de au to ria do ex-Se na dor Sér -
gio Ma cha do. Em que pese o apre ço pes so al que te -
nho por S. Exª, não pos so to da via con cor dar com os
ob je ti vos des sa pro pos ta.

So bre a ques tão no âm bi to es tri ta men te bra si le-
i ro, cito uma fra se de Adam Pze worsk. Ele diz que “a
gran de no vi da de dos úl ti mos du zen tos anos no que
diz res pe i to à de mo cra cia foi o voto”. Ve ri fi que-se que
a uni ver sa li za ção do voto co me çou em 1848 na Fran -
ça. Qu an do es ta be le ceu a uni ver sa li za ção do voto, a
Fran ça ti nha ins cri tos ape nas oi to cen tos mil ele i to res.
Dois me ses após, pas sou a con tar com vin te e dois
mi lhões de ele i to res, o que sig ni fi ca di zer que o ci da-
dão apre cia exer ci tar o di re i to do voto que é, em mi -
nha opi nião, o pri me i ro di re i to de ci da da nia.

A par tir da uni ver sa li za ção do di re i to do voto,
ocor re ram ou tras trans for ma ções ex tre ma men te po-
si ti vas nes se cam po, e men ci o na ria duas que me re-
cem es pe ci al des ta que: o pri me i ro foi o es ta be le ci-
men to do voto se cre to para que se pro te ges se o ci da-
dão na ex pres são de sua von ta de, li vre, con se qüen te-
men te, de qua is quer cons tran gi men tos; a se gun da foi 
per mi tir o voto da mu lher.

O voto se cre to tam bém foi aco lhi do no Bra sil, já
na Re pú bli ca Ve lha, mas, so bre tu do, após a Re vo lu-
ção de Trin ta. Daí por que his to ri a do res, com pro pri e-
da de, di zem ser a Re vo lu ção de Trin ta um mo vi men to
dos mais pro fun dos que o Bra sil co nhe ceu, por que
teve um ob je ti vo mo der ni za dor. Uma de suas con se-
qüên ci as foi o Có di go Ele i to ral de 1932, que de ter mi-
nou que o voto, além de uni ver sal, pas sas se a ser efe -
ti va men te se cre to. É ló gi co que al guém po de rá di zer
que, na Re pú bli ca Ve lha, o voto já era se cre to, mas o
era fa cul ta ti va men te. Assim, nem sem pre, o ci da dão,
po dia ou ti nha con di ções de ma ni fes tar li vre men te a
sua von ta de, mor men te nas áre as mais dis tan tes das
gran des ci da des, nos cha ma dos “bur gos po dres”.

Além dis so, Sr. Pre si den te, o di re i to de voto co -
nhe ceu uma ou tra gran de con quis ta, quan do per mi tiu
que as mu lhe res tam bém ti ves sem aces so a ele. E é
bom lem brar, por opor tu no, que o Bra sil foi um dos pri -
me i ros pa í ses do mun do que as se gu ra ram à mu lher o 
di re i to do voto, so bre tu do se com pa rar mos quan tos
pa í ses ti dos como mo de la res no cam po da De mo cra-
cia, in clu si ve a Su í ça, que só as se gu rou o di re i to de

voto à mu lher, se não es tou equi vo ca do, em 1958.
Por tan to, po de mos di zer que o di re i to de voto no Bra -
sil é am plo, mes mo por que em me a dos da dé ca da de
80, as se gu ra mos tam bém o di re i to de voto ao anal fa-
be to.

À épo ca eu era Mi nis tro da Edu ca ção, e al gu-
mas pes so as ques ti o na ram o fato de eu ha ver me ma -
ni fes ta do a fa vor do di re i to de tal me di da. Argu men tei
que o anal fa be to tra ba lha, paga im pos to, e que, cer ta-
men te, as se gu rar-lhe o di re i to de voto é algo ín si to à
ci da da nia, que é o de cons ti tu ir o go ver no. Se bem
que, sa be mos, ci da da nia ple na só se ob te nha com
aces so ao que os pe da go gos cha mam de “cul tu ra le -
tra da” e, hoje às mo der nas tec no lo gi as que a in for má-
ti ca pos si bi li ta.

Mais adi an te, a Cons ti tu i ção de 1988, en se jou o
voto fa cul ta ti vo aos ma i o res de 16 e me no res de 18
anos. Tudo isso fez com que o Bra sil se cons ti tu ís se
em um país que se or gu lha de ser hoje, no mun do oci -
den tal, o País que tem, de po is dos Esta dos Uni dos, o
ma i or nú me ro de ele i to res. So mos o se gun do ma i or
co lé gio ele i to ral de todo o mun do oci den tal.

Po de mos afir mar que há no Bra sil hoje uma de -
mo cra cia que não é mais aque la plan ta ten ra de que
fa la va Otá vio Man ga be i ra. Ao con trá rio, é uma de mo-
cra cia ro bus ta, uma ár vo re que já lan çou pro fun das
ra í zes no te ci do so ci al bra si le i ro.

Avan ça mos mu i to, no cha ma do exer cí cio do di -
re i to do voto, mas é bom lem brar que ele não é ape -
nas um di re i to, é tam bém um de ver, por que o ci da dão
não pode fi car in di fe ren te aos gran des pro ble mas da
sua so ci e da de, da sua na ção, do seu país, so bre tu do
da que las ques tões per ti nen tes ao Esta do e ao seu
bra ço po lí ti co, o go ver no. Daí por que o Bra sil hou ve
por bem, logo cedo, como vi mos, es ta be le cer que o
voto de ve ria ser obri ga tó rio. Essa é uma con quis ta in -
cor po ra da ao Di re i to Ele i to ral Bra si le i ro há qua se 80
anos, e nós não po de mos, por tan to, sob o ris co de re -
pre sen tar um re tro ces so, dela ab di car por que per mi te
que o ele i tor, so bre tu do numa so ci e da de ain da mu i to
de si gual, ain da não su fi ci en te men te in for ma da, cons -
ci en ti ze-se de que a sua par ti ci pa ção atra vés do voto
é in dis pen sá vel para que te nha mos um go ver no que
seja re al men te ex pres são do que rer da so ci e da de.
Por ou tro lado, a obri ga to ri e da de do voto, exi ge, es pe-
ci al men te do can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca
co nhe cer o país todo. E, ao per cor rer o país todo, ele
se ha bi li ta para me lhor re sol ver os pro ble mas do país.

Cer ta fe i ta, Anto i ne Sa int-Exu pery dis se que o
es sen ci al é in vi sí vel aos olhos. É ló gi co que não se
tem uma vi são ple na da re a li da de sim ples men te
olhan do. Mas, cer ta men te, atra vés de nos sos olhos
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con se gui mos en xer gar mu i ta co i sa, isto é, re ti rar mu i-
tas ob ser va ções.

Assim, o ci da dão ao che gar à con di ção de pri -
me i ro man da tá rio do País, es ta rá in for ma do so bre o
que é o País, suas di fe ren tes re giões, as áre as onde
as ca rên ci as são ma i o res e iden ti fi ca as áre as prós -
pe ras.

Por tan to, o voto obri ga tó rio tem, a meu ver, um
enor me sen ti do pe da gó gi co. Ele, de al gu ma for ma, tor -
na o ci da dão mais par ti ci pa ti vo e, de ou tra par te, exi ge
do can di da to que ele vi si te todo o País, es pe ci al men te
as re giões mais po bres, em bo ra nem sem pre mais po -
pu lo sas, por tan to de me nor nú me ro de ele i to res.

Por isso, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de di zer que 
con si de ro mu i to im por tan te que man te nha mos o voto
obri ga tó rio. Pode ser pa ra do xal que al guém que in te-
gre um par ti do so ci al li be ral, como é o meu caso, ve -
nha de fen der o voto obri ga tó rio. Mas en ten do que,
quan do se fala no ver da de i ro con ce i to de li be ra lis mo,
fala-se, so bre tu do, na afir ma ção da ci da da nia. E a ci -
da da nia se ma te ri a li za pela par ti ci pa ção de to dos na
vida po lí ti ca. Enten do que so men te há so ci e da de ver -
da de i ra men te de mo crá ti ca, quan do tem um go ver no
cons ti tu í do pela ma i o ria da sua po pu la ção, re pre sen-
ta ti vo de uma von ta de na ci o nal.

Re cor do-me que, na dé ca da de 1940 do sé cu lo
pas sa do, Gil ber to Ama do, em uma en tre vis ta, dis se
que no Impé rio, a re pre sen ta ção não era au tên ti ca,
mas ti nha re pre sen ta ti vi da de. É ver da de! É bom in sis-
tir: quan to mais au tên ti ca e ex pres si va for a re pre sen-
ta ção, ma i or sua re pre sen ta ti vi da de.

Obser vo, Sr. Pre si den te, que, nos pa í ses que
não pra ti cam o sis te ma de voto obri ga tó rio, o com pa-
re ci men to se re duz sig ni fi ca ti va men te. Vou exem pli fi-
car com os Esta dos Uni dos, que são, há mu i to tem po,
ti dos como uma de mo cra cia con so li da da ao lon go de
mais de dois sé cu los. Mas é bom lem brar que os
Esta dos Uni dos con se gui ram, cons tru ir, a par tir de
1776, uma na ção de mo crá ti ca; to da via eles co me-
tem, a meu ver, um gran de equí vo co em não exi gir a
obri ga to ri e da de do voto, pois isso faz com que, cada
vez mais, se re du za o com pa re ci men to aos ple i tos.
Isso se ob ser va nas ele i ções pre si den ci a is. Toda vez
que há uma ele i ção pre si den ci al nos Esta dos Uni dos,
o gran de es for ço dos can di da tos não é pe dir os vo tos
so men te; é, so bre tu do, pe dir igual men te para que o
ele i tor com pa re ça. E, nas ele i ções para as fun ções le -
gis la ti vas, o com pa re ci men to ain da é mais re du zi do.

No úl ti mo ple i to re a li za do nos Esta dos Uni dos
para o Con gres so Na ci o nal, só 36% dos ele i to res vo -
ta ram. Isso en fra que ce e mu i to a re pre sen ta ção. Há
quem diga que a re pre sen ta ção viva uma gra ve cri se.

E essa não é uma ques tão ex clu si va men te bra si le i ra;
di ria até que essa é uma ques tão que se ob ser va
mun di al men te. Po de ria lem brar que as ins ti tu i ções na 
Eu ro pa exis tem or ga ni za ções não go ver na men ta is
que pos su em ma i or nú me ro de fi li a dos do que mu i tos
par ti dos po lí ti cos, numa de mons tra ção que o ele i tor
está pro cu ran do ou tros ca mi nhos.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Mar co Ma ci el, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Con ce do
um apar te ao no bre Lí der, Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – É uma aula
de his tó ria po lí ti ca para o Ple ná rio do Se na do Fe de ral
e para o Bra sil. É mu i to di fí cil con tri bu ir além do que V.
Exª diz no seu pro nun ci a men to, mas gos ta ria de
fazê-lo lem bran do um fato que de mons tra a co e rên cia
his tó ri ca da ex po si ção de V. Exª. Na dé ca da de 60, o
eixo cen tral da luta do mo vi men to ne gro era o alis ta-
men to ele i to ral, como um ins tru men to de li ber da de,
ins tru men to efe ti vo da con quis ta cí vi ca e de um mo -
de lo de mo crá ti co mais am plo. Só de se ja va dar essa
pe que na con tri bu i ção ao fan tás ti co pro nun ci a men to
que V. Exª faz na tar de de hoje.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Qu e ro
agra de cer a V. Exª as ge ne ro sas pa la vras pro fe ri das a 
res pe i to des te meu de sa ta vi a do pro nun ci a men to. V.
Exª con tri bu iu com va li o so ar gu men to para a de fe sa
de meu pon to de vis ta, na me di da em que lem brou a
po si ção do mo vi men to ne gro nor te-ame ri ca no.

Devo di zer tam bém a V. Exª e ao Ple ná rio que,
se ob ser var mos a re a li da de do nos so País, fi ca re mos
cada vez mais cons ci en tes de que o voto tem aju da-
do, e mu i to, para que fa ça mos a cor re ta pe da go gia
ele i to ral e, mais do que isso, uma pe da go gia cí vi ca.
Os ci da dãos se cons ci en ti zam, por meio do voto, dos
pro ble mas da Na ção e do Go ver no. E isso na tu ral-
men te con cor re mu i to para que ele ve mos os ní ve is de 
par ti ci pa ção po lí ti ca e de in te gra ção cul tu ral de nos so
povo.

Sr. Pre si den te, so men te on tem ob ser vei que
esta ma té ria es ta ria na Ordem do Dia, por isso não
tive con di ções de le van tar mais da dos. Mas tra go uma 
lis ta dos pa í ses que con for mam nos so en tor no re gi o-
nal. Aqui na Amé ri ca do Sul pra ti cam, en tre ou tros, o
voto obri ga tó rio a Argen ti na, a Bo lí via, o Chi le, o
Equa dor, o Pa ra guai, o Peru e a Ve ne zu e la. Ou tras
na ções da Amé ri ca La ti na tam bém o ado tam: o Mé xi-
co e gran de par te dos pa í ses da Amé ri ca Cen tral, isso 
sem men ci o nar mu i tos ou tros pa í ses em dis tin tas re -
giões do mun do.

13364 Qu in ta-fe i ra  29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL176     



 Sig ni fi ca di zer, Sr. Pre si den te, que tal vez não
seja de bom al vi tre aco lher essa pro pos ta, em que pe -
sem os bons pro pó si tos do seu au tor. Ela, se apro va-
da, re pre sen ta rá, na mi nha opi nião, um des ser vi ço ao 
es for ço que es ta mos fa zen do para aper fe i ço ar as ins -
ti tu i ções po lí ti cas bra si le i ras.

No ter ri tó rio do aper fe i ço a men to ins ti tu ci o nal
bra si le i ro pre ci sa mos pros se guir no tra ba lho que es -
ta mos fa zen do para me lho rar os ní ve is de go ver na bi-
li da de do País.

 Apro ve i to a oca sião para re i te rar que é ne ces-
sá rio que avan ce mos nas re for mas po lí ti cas. Tra ta-se
de as sun to es sen ci al tam bém para me lho rar a qua li-
da de da po lí ti ca que se pra ti ca no País, à me di da que
con si ga mos “ver te brar”, para usar uma ex pres são de
Gas set, ver da de i ros par ti dos po lí ti cos. O Esta do de -
mo crá ti co é o es ta do par ti dá rio, em que a in ter lo cu-
ção da so ci e da de com o Go ver no e vice-ver sa se faz
por meio dos ca na is com pe ten tes, que são as agre mi-
a ções po lí ti cas.

Ape lo a esta Casa e, por que não di zer, tam bém
à Câ ma ra dos De pu ta dos para que nos de di que mos
às re for mas po lí ti cas, olhan do o sis te ma ele i to ral bra -
si le i ro, bus can do for ta le cer os par ti dos po lí ti cos, apri -
mo ran do o sis te ma de go ver no – sou pre si den ci a lis ta,
mas acre di to que o pre si den ci a lis mo que pos su í mos
ain da re cla ma aper fe i ço a men tos –, que avan ce mos
tam bém no cam po da or ga ni za ção fe de ra ti va. So mos
um Esta do Fe de ral des de a Cons ti tu i ção de 1891,
mas ain da não te mos uma Fe de ra ção real; so mos
ape nas uma Fe de ra ção le gal e não real. Con vém
avan çar tam bém em ou tra ques tão im por tan te, a Re -
pú bli ca, que tem na tu ral men te, uma vin cu la ção mu i to
pró xi ma com a ques tão da ci da da nia.

Con cluo as mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te, ex -
pres san do tam bém o sen ti men to do meu Par ti do, por
de le ga ção do Lí der José Agri pi no, para de fen der
mais uma vez as re for mas po lí ti cas, e, no caso es pe-
cí fi co, re co men dar, até no in te res se do apri mo ra men-
to ins ti tu ci o nal do País, que não apro ve mos essa pro -
pos ta de emen da cons ti tu ci o nal.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mar co Ma ci-
el, o Sr. José Sar ney, Pre si den te, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Le rei a
lis ta dos Se na do res ins cri tos para dis cu tir o as sun to:
Se na do res Tião Vi a na, Hé lio Cos ta, Sér gio Ca bral,
Du ci o mar Cos ta e Pa u lo Paim.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu me
ha via ins cri to du ran te a Pre si dên cia do Se na dor José
Sar ney.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
tam bém está ins cri to?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Qu an do
o Se na dor José Sar ney es ta va na Pre si dên cia eu me
ins cre vi.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – So li-
ci to a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª pela or dem.

A SRA.  IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Eu gos ta ria de jus -
ti fi car mi nha au sên cia na vo ta ção de dois itens por es -
tar acom pa nhan do o ca sal Car mem Sil va e Osval do
Lou za da, que es ti ve ram, por re que ri men to meu, na
Sub co mis são do Ido so.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Ata re -
gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

A SRA.  IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) –
Obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Ape lo a
to dos que cum pram os ho rá ri os, por que esta é a se -
gun da ses são de dis cus são. Te re mos mais três ses -
sões e ain da há vá ri os itens a se rem dis cu ti dos.

Com a pa la vra o Se na dor Tião Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para dis cu-

tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, se rei bre ve, já que o emi nen te Se na-
dor Mar co Ma ci el apre sen tou uma con si de ra ção bri -
lhan te, uma ver da de i ra aula de his tó ria po lí ti ca so bre
esse tema, de enor me re le vân cia para qual quer país,
para qual quer par la men to.

Esta mos di an te de emen da cons ti tu ci o nal, do
Se na dor Sér gio Ma cha do, que ten ta in se rir no or de-
na men to ju rí di co bra si le i ro o voto fa cul ta ti vo.

Eu gos ta ria ape nas de acres cen tar a lem bran ça
de que, des de a Gré cia an ti ga, Pé ri cles afir ma va a
ne ces si da de de o de ver cí vi co ser tra ta do como obri -
ga tó rio e com pre en dia, já na que le mo men to, a res-
pon sa bi li da de que tem com o des ti no de sua co mu ni-
da de cada ci da dão. Pre ci sa mos sem pre con ci li ar, em
uma so ci e da de de mo crá ti ca, o aces so, a res pon sa bi-
li da de e a au to ri da de que deve ter o ci da dão na cons -
tru ção do seu pró prio des ti no.

Qu an do ima gi no a res pon sa bi li da de das de mo-
cra ci as di re tas, das de mo cra ci as re pre sen ta ti vas, te-
mos mu i to a apren der sem pre nes se de ba te. Há pou -
cas se ma nas, tive a opor tu ni da de de vi si tar um mo de lo
de de mo cra cia di re ta na Su í ça. Lá se pode ver, nos
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cha ma dos can tões, que a cada seis se ma nas, em mé -
dia, as pe que nas co mu ni da des re ú nem-se e de ci dem
o seu pró prio des ti no. E to dos par ti ci pam, to dos têm o
seu ní vel de res pon sa bi li da de e de en vol vi men to.

Aqui no Bra sil te mos um mo de lo de mo crá ti co
re pre sen ta ti vo. Os par ti dos po lí ti cos ten tam ama du re-
cer a cada ano e pro cu ram cum prir com suas res pon-
sa bi li da des, sob suas óti cas. É fun da men tal que o
pro ces so de mo crá ti co e po lí ti co bra si le i ro, que o nos -
so or de na men to ju rí di co pos sam de fato pre ser var
uma gran de con quis ta da so ci e da de que tem sido a
obri ga to ri e da de do voto.

Esse en vol vi men to da res pon sa bi li da de cí vi ca
na cons tru ção do des ti no por to dos é mu i to im por tan-
te. E eu ain da gos ta ria de acres cen tar que, quan do há 
gran de abs ten ção em vo ta ções, nos de pa ra mos com
a ame a ça de fra u des, um com po nen te mu i to gra ve,
que po de ria tra zer um ris co imi nen te à li su ra do pro -
ces so ele i to ral.

Além do bri lhan tis mo do Se na dor Mar co Ma ci el,
a mi nha po si ção é exa ta men te a mes ma que S. Exª
apre sen ta. Não é a hora opor tu na para essa ma té ria
ser apro va da. Enten do que de ve mos, na con di ção de
Blo co de apo io ao Go ver no, tor nar fa cul ta ti va a po si-
ção de cada Par la men tar, em bo ra mi nha po si ção seja 
con trá ria à apro va ção des sa ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Vol to a
fa zer um ape lo. Se os Srs. Se na do res que se ins cre-
ve ram para dis cu tir de se ja rem para ama nhã, po dem
fazê-lo. Ain da te mos três dias para dis cus são: ama-
nhã, ter ça-fe i ra e quar ta-fe i ra da se ma na que vem.

Ain da há vá ri os ou tros itens a dis cu tir.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra, para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor

Hé lio Cos ta, tem V. Exª a pa la vra.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para dis cu-

tir. Sem re vi são do ora dor.) – Mu i to obri ga do, Sr. Pre -
si den te. Qu e ro ape nas lem brar que um gran de pen-
sa dor in glês di zia que quan do não é ne ces sá rio mu -
dar, é ne ces sá rio não mu dar.

Essa tal vez seja a in ter pre ta ção que te nha mos
de dar nes te mo men to à Pro pos ta de Emen da Cons ti-
tu ci o nal do Se na dor Sér gio Ma cha do. Não con si go
ver, Sr. Pre si den te, o que acon te ce rá, prin ci pal men te
lá no in te ri or do País, quan do não ti ver mos essa obri -
ga ção cí vi ca, que vem des de os tem pos da Gré cia
an ti ga, de cada ci da dão ser res pon sá vel, ci vi ca men-
te, pelo acom pa nha men to da exe cu ção das leis.

Então, a pro pos ta é ex tem po râ nea. Já não é a
pri me i ra vez que se apre sen ta uma pro pos ta nes te

sen ti do, vin da da Câ ma ra e che gan do ao Se na do.
Não é o mo men to, Sr. Pre si den te.

Mais uma lem bran ça que faço, acres cen tan do
ao bri lhan te pro nun ci a men to do Se na dor Mar co Ma -
ci el e, de po is, do Se na dor Tião Vi a na. Em uma das
mais po pu lo sas de mo cra ci as do mun do, os Esta dos
Uni dos, os úl ti mos cin co Pre si den tes fo ram ele i tos
pela mi no ria dos ele i to res. A mi no ria tem ele i to os
Pre si den tes das ma i o res na ções de mo crá ti cas, onde
o voto não é obri ga tó rio.

Então, va mos con ti nu ar. Qu an do não é ne ces-
sá rio mu dar, é ne ces sá rio não mu dar.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Mu i to

obri ga do, Sr. Se na dor.
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Sér gio

Ca bral.
O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ. 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 bre ve di an te do que te mos na
pa u ta, na Ordem do Dia. Mas é um tema mu i to im por-
tan te, mu i to po lê mi co, e eu me atre vo a dis cor dar dos
que me an te ce de ram na dis cus são des ta ma té ria: o
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, Se na dor Mar co Ma ci-
el, um ho mem que se de di ca há mu i tos anos à ques -
tão da re for ma po lí ti ca, o Se na dor Tião Vi a na, Lí der
do Par ti do dos Tra ba lha do res e do Blo co nes ta Casa,
como tam bém o meu com pa nhe i ro de Ban ca da Se -
na dor Hé lio Cos ta.

Acre di to, Sr. Pre si den te, que o voto é um di re i to,
não um de ver. As de mo cra ci as que avan ça ram no
mun do, so bre tu do os pa í ses que avan ça ram no exer -
cí cio da de mo cra cia têm, em ge ral, o voto fa cul ta ti vo.
É raro se en con trar um país de sen vol vi do em que o
voto seja obri ga tó rio. A tra di ção do voto obri ga tó rio no 
Bra sil é a tra di ção de um país com pou ca tra di ção de -
mo crá ti ca. Nós pro cla ma mos a nos sa re pú bli ca em
1889, te mos 114 anos de Re pú bli ca. Jun te mos os pe -
río dos de mo crá ti cos des te País. De 1946 a 1964 são
18 anos... Estou me re fe rin do à ele i ção para Pre si-
den te da Re pú bli ca. Em 1982 já vo tá va mos, mas vo -
tá va mos com o voto vin cu la do e com uma sé rie de
res tri ções. Em 1985 ele ge mos Pre si den te e Vice-Pre -
si den te pelo Co lé gio Ele i to ral, em uma si tu a ção tam -
bém es drú xu la. Ele i ção de ver da de, exer cí cio de ci da-
da nia, di re i to ao voto foi de 1989 a 2003, são 14 anos.
Por tan to, so man do-se 14 anos mais 18 anos, são 32
anos, em 114 anos.

Assim, essa tra di ção do voto obri ga tó rio vem
jun to com uma tra di ção de au to ri ta ris mo, de gol pes,
de ras te i ras na de mo cra cia in ci pi en te no Bra sil. A mu -
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lher bra si le i ra só foi vo tar para Pre si den te da Re pú bli-
ca em 1946! A Cons ti tu i ção de 1934 con sa gra va o
voto fe mi ni no, veio o Esta do Novo em 1937, e só em
1946 ela pôde vo tar para Pre si den te da Re pú bli ca.

O voto é um di re i to, não é um de ver! É ver da de,
Se na dor Tião Vi a na: o mo vi men to ne gro ame ri ca no
es ti mu la va o alis ta men to e es ti mu la va a ci da da nia, o
exer cí cio da par ti ci pa ção. Ago ra mes mo, re cen te-
men te, o Pri me i ro-Mi nis tro Tony Bla ir foi can di da to
nas ele i ções na Ingla ter ra, no sis te ma par la men ta ris-
ta. Vi suas prin ci pa is pe ças de cam pa nha na sua pri -
me i ra ele i ção, e to das elas es ti mu la vam, como diz o
Se na dor Mar co Ma ci el, o com pa re ci men to à urna,
para de po is, sim, fa ze rem a op ção. Essa era uma for -
ma de es ti mu lar o exer cí cio a esse di re i to. Mas isso
faz par te. Oxa lá, ama nhã, com o voto fa cul ta ti vo, os
Par ti dos po lí ti cos no Bra sil e os can di da tos es ti mu lem
os ele i to res a com pa re ce rem. E, de po is, que pres tem
con tas dos seus man da tos aos ele i to res, para que es -
tes, por sua vez, con si de rem que va lha a pena sair de
casa para vo tar no can di da to A, no can di da to B ou no
can di da to C.

Sr. Pre si den te, o povo já deu essa res pos ta a to -
dos nós. A obri ga to ri e da de do com pa re ci men to não
leva à obri ga to ri e da de do voto! Obser vem o per cen tu-
al de abs ten ção e de vo tos em bran co nas ur nas. O
povo já deu o seu re ca do. O que es ta mos dis cu tin do,
na ver da de, não é a obri ga to ri e da de do voto, mas,
sim, a obri ga to ri e da de do com pa re ci men to, por que
gran de par te da po pu la ção com pa re ce, mas se abs -
tém de vo tar.

Como bem dis se o Se na dor Tião Vi a na, essa
dis cus são não é uma ques tão go ver na men tal ou não
go ver na men tal. Aliás, já li en tre vis tas e ar ti gos do
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va e per ce bi que
Sua Exce lên cia é fa vo rá vel ao voto fa cul ta ti vo. Essa
ques tão é um avan ço enor me para a de mo cra cia bra -
si le i ra. Per de mos re cen te men te, nes te ple ná rio, a
opor tu ni da de de avan çar mos em re la ção à ques tão
do voto aber to nes ta Casa. Va mos per der uma se gun-
da opor tu ni da de de re for ma po lí ti ca com o voto fa cul-
ta ti vo, se não apro var mos essa pro pos ta de emen da
à Cons ti tu i ção do en tão Se na dor Sér gio Ma cha do.
Essa pro pos ta é o aper fe i ço a men to do pro ces so de -
mo crá ti co no Bra sil, que é tão vi tal.

Dis cu te-se fi nan ci a men to pú bli co de cam pa nha
ver sus fi nan ci a men to, da ma ne i ra como as re gras es ta-
be le cem hoje. Esse tema é im por tan te? É. Fi de li da de
par ti dá ria é im por tan te? Sim. Entre tan to, a es sên cia

está na ques tão do voto obri ga tó rio ou fa cul ta ti vo e em
como o Par la men to se co mu ni ca com a po pu la ção, com 
voto se cre to ou aber to. O Ple ná rio des ta Casa vai per -
der uma se gun da opor tu ni da de im por tan te de de fi nir
no vos ru mos para a de mo cra cia bra si le i ra.

Em mi nha cam pa nha ele i to ral para o Se na do,
de fen di o voto fa cul ta ti vo. Fiz uma pes qui sa pro fun da
so bre o as sun to. São pou quís si mas as de mo cra ci as
de pri me i ro mun do que têm o voto fa cul ta ti vo. Na
Ingla ter ra, na Fran ça, nos Esta dos Uni dos, o voto é fa -
cul ta ti vo. Pode-se di zer que lá o povo está pre pa ra do.
Ora, não vou ace i tar esse ar gu men to – que, aliás, não 
foi uti li za do nem pelo Se na dor Tião Vi a na nem pelo
Se na dor Mar co Ma ci el, gra ças a Deus , por que não é
essa a dis cus são. O tema é: im plan tar ou não a de mo-
cra cia no País, apro fun dá-la ou não.

Com o com pa re ci men to fa cul ta ti vo, não o voto
fa cul ta ti vo, há de se me lho rar mu i to o de sem pe nho
mé dio dos Pre fe i tos, Go ver na do res, Se na do res, De -
pu ta dos Fe de ra is, De pu ta dos Esta du a is, Ve re a do res.
Ha ve rá ou tra re la ção en tre o ele i tor e o seu re pre sen-
tan te. Te nho cer te za!

Como ain da ha ve rá mais três dis cus sões so bre
a ma té ria, abu sei na uti li za ção do tem po, Sr. Pre si-
den te; mas apro ve i to o mo men to para fa zer esta re fle-
xão, para que cada um ama du re ça seu pen sa men to.
Como não se tra ta de uma ques tão dou tri ná ria par ti-
dá ria, pre ci sa mos fa zer uma ava li a ção da im por tân-
cia para a de mo cra cia no Bra sil em avan çar mos e es -
ta be le cer mos o voto fa cul ta ti vo.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Du ci o mar Cos ta.
O SR. DUCIOMAR COSTA (Blo co/PTB – PA.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, uma ele i ção é o ma i or, mais 
com pe ten te e mais le gí ti mo tri bu nal do mun do, por -
que é com pos to por quem re al men te tem au to ri da de
e le gi ti mi da de: o povo que vai às ur nas para es co lher
seus re pre sen tan tes.

Em uma de mo cra cia ple na, não cabe a obri ga-
to ri e da de do voto. O as sun to é mu i to im por tan te. Por
isso, re gis tro o meu voto fa vo rá vel a esta ma té ria, por -
que es ta mos num re gi me de mo crá ti co, e nada mais
jus to do que fa cul tar mos o voto ao ci da dão bra si le i ro.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Obri ga-
do, Se na dor Du ci o mar Cos ta.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Paim. (Pa -
u sa.)
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Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mag no Mal ta.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Sibá Ma cha do.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, de i xa rei a mi nha par ti ci pa ção
para ama nhã. Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Agra de-
ço a V. Exª, Se na dor Sibá Ma cha do.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mag no Mal ta.
Per doe-me por não tê-lo vis to an tes, Se na dor.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, em vir tu de do tem po e como
ha ve rá ou tras dis cus sões a res pe i to do as sun to, dis -
cu ti rei a ma té ria pos te ri or men te. Sou fa vo rá vel ao
voto fa cul ta ti vo, que pos si bi li ta rá sa ber, de fato,
quem é quem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Mu i to
obri ga do.

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 para

dis cu tir, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi-
ma ses são de li be ra ti va or di ná ria, para pros se gui men-
to da dis cus são.

É o se guin te o item que tra mi ta em
con jun to:

Item 7:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 31, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta de 
Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 1999) 

Dis cus são, em pri me i ro tur no, da Pro-
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Car los Pa tro cí nio, que al te ra a re da-
ção do ca put e do § 1º do art. 14 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, tor nan do fa cul ta ti vo o voto,
ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor Iris Re zen de, pelo ar qui va-
men to da ma té ria e fa vo rá vel à Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 1999, que
tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio do
Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 8:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 1999

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 55, de 1999, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti, que mo di fi ca o “ca put” do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta, en tre os
prin cí pi os que re gem a ad mi nis tra ção pú bli-
ca, o da ra zo a bi li da de), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.246, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as con se cu ti vas,
em fase de dis cus são em pri me i ro tur no, quan do po -
de rão ser ofe re ci das emen das as si na das por um
ter ço, no mí ni mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra para dis cu tir,

a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses -
são de li be ra ti va or di ná ria, para pros se gui men to da
dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 9:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 22, de 2002 (nº
1.670/99, na Casa de ori gem), que pro í be a
uti li za ção do ja te a men to de are ia a seco,
de ter mi na pra zo para mu dan ça tec no ló gi ca
nas em pre sas que uti li zam esse pro ce di-
men to e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 244, de 2003, da Co mis-
são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Ju -
vên cio da Fon se ca, fa vo rá vel, com a Emen da
nº 1-CAS (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com voto
em se pa ra do do Se na dor Tião Vi a na.

Ao ana li sar o pro ces so, a Pre si dên cia cons ta tou
que o Pa re cer nº 244, de 2003, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, con clui pela apre sen ta ção de subs -
ti tu ti vo, con ten do ma té ria de na tu re za pe nal.

Assim, à luz do art. 101, in ci so II, alí nea “d”, a
pro po si ção será sub me ti da ao exa me da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia an tes de ser de li-
be ra da pelo Ple ná rio.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 10:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 7, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 7, de 2003 (nº 4/2003,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va os
tex tos dos Pro to co los Fa cul ta ti vos à Con ven-
ção so bre os Di re i tos da Cri an ça, re la ti vos ao
en vol vi men to de cri an ças em con fli tos ar ma-
dos e à ven da de cri an ças à pros ti tu i ção in fan-
til e à por no gra fia in fan til, as si na dos em Nova
York, em 6 de se tem bro de 2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 204, de
2003, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la to ra: Se na do ra Pa-
trí cia Sa bo ya Go mes.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 7, DE 2003

(Nº 4/2003, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
(*) Apro va os tex tos dos Pro to co los

Fa cul ta ti vos à Con ven ção so bre os Di re i-
tos da Cri an ça, re la ti vos ao en vol vi men to
de cri an ças em con fli tos ar ma dos e à
ven da de cri an ças a pros ti tu i ção in fan til
e à por no gra fia in fan til, as si na dos em
Nova Ior que, 6 de se tem bro de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam apro va dos os tex tos dos Pro to co-

los Fa cul ta ti vos à Con ven ção so bre os Di re i tos da Cri -
an ça, re la ti vos ao en vol vi men to de cri an ças em con fli-
tos ar ma dos e à ven da de cri an ças a pros ti tu i ção in -
fan til e à por no gra fia in fan til, as si na dos em Nova Ior -
que, 6 de se tem bro de 2000.

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

*EC nº 19/98

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

(*) A ín te gra da ma té ria en con tra-se pu bli ca da no DSF, de
14-3-2003.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O Sr.
Pre si den te José Sar ney faz um ape lo aos Srs. Lí de-
res a pro pó si to da ma té ria que aca ba mos de apro-
var no sen ti do de que en vi em à Mesa as in di ca ções
para com po rem a Co mis são Par la men tar Mis ta de
Inqué ri to cri a da para in ves ti gar as si tu a ções de vi o-
lên cia e re des de ex plo ra ção se xu al de cri an ças e
ado les cen tes no Bra sil, para que a Co mis são pos sa
ini ci ar, de ime di a to, os seus tra ba lhos, uma vez que
seu pra zo de fun ci o na men to é de ape nas 90 dias.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 11:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIV
 Nº 13, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 13, de 2003 (nº 6/2003,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que sub me te à
con si de ra ção do Con gres so Na ci o nal o tex to
da Con ven ção das Na ções Uni das con tra o
Cri me Orga ni za do Trans na ci o nal e seus dois
Pro to co los, re la ti vos ao Com ba te ao Trá fi co de
Mi gran tes por Via Ter res tre, Ma rí ti ma e Aé rea
e a Pre ven ção, Re pres são e Pu ni ção do Trá fi-
co de Pes so as, em Espe ci al Mu lhe res e Cri an-
ças, ce le bra dos em Pa ler mo, em 15 de de-
zem bro de 2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 484, de
2003, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la to ra: Se na do ra Pa-
trí cia Sa bo ya Go mes.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya

Go mes para dis cu tir.
A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –

CE. Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Ple ná rio do Se na do
está dan do, hoje, um pas so fun da men tal na luta pela
ga ran tia dos di re i tos das cri an ças, ado les cen tes, mu -
lhe res e mi gran tes. A apro va ção de qua tro im por tan-
tes pro to co los das Na ções Uni das co lo ca o Bra sil no
rol dos pa í ses com pro me ti dos com a de fe sa de um
mun do com mais res pon sa bi li da de so ci al.

Dois des ses pro to co los re fe rem-se es pe ci fi ca-
men te às cri an ças e aos ado les cen tes. Um dos do cu-
men tos tra ta da ex plo ra ção se xu al co mer ci al de me ni-
nos e me ni nas e o ou tro es ta be le ce nor mas rí gi das
so bre o en vol vi men to de cri an ças em con fli tos ar ma-
dos. Já os ou tros dois do cu men tos são re la ti vos ao
Com ba te do Trá fi co de Mi gran tes por Via Ter res tre,
Ma rí ti ma e Aé rea e a Pre ven ção, Re pres são e Pu ni-
ção do Trá fi co de Pes so as, em Espe ci al de Mu lhe res
e Cri an ças, ce le bra dos na ci da de ita li a na de Pa ler mo,
em de zem bro de 2000.

É im por tan te des ta car que a ex plo ra ção in fan til,
em suas di fe ren tes for mas, é uma con du ta ina ce i tá-
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vel. Cabe, por tan to, à co mu ni da de in ter na ci o nal co o-
pe rar no sen ti do de con de nar e co i bir prá ti cas como o
re cru ta men to for ça do de me no res de 18 anos e os
abu sos re la ci o na dos à ven da de cri an ças, à por no-
gra fia in fan til e a de li tos afins. O Bra sil não pode e não
se deve fur tar a mos trar-se atu an te nos sis te mas ju rí-
di cos in ter no e in ter na ci o nal no ata que a todo e qual -
quer tipo de vi o la ção aos di re i tos da in fân cia e da
ado les cên cia.

Assi na dos pela Assem bléia–Ge ral da ONU, em re -
u nião re a li za da em Nova York, os dois tex tos que di zem
res pe i to à in fân cia e à ado les cên cia com ple men tam a
Con ven ção so bre os Di re i tos da Cri an ça, apro va da em
1989 e con si de ra da hoje o do cu men to de di re i tos hu ma-
nos mais ace i to da his tó ria da hu ma ni da de.

A apro va ção des ses dois pro to co los não vai,
sem dú vi da al gu ma, mu dar a vida das cri an ças de
uma hora para ou tra. Mas o ges to do Se na do Fe de ral,
num mo men to em que o Bra sil se com pro me te a aca -
bar com a ex plo ra ção se xu al de me ni nos e me ni nas e
em que o mun do dis cu te o pa pel das Na ções Uni das
na ad mi nis tra ção dos con fli tos mun di a is, é de ex tre-
ma re le vân cia. O Par la men to bra si le i ro pre ci sa de di-
car-se com pa i xão e de ter mi na ção à de fe sa dos di re i-
tos da in fân cia e da ado les cên cia. Só as sim o País vai
cum prir, de fato, o pre ce i to cons ti tu ci o nal da “ab so lu ta
pri o ri da de” à cri an ça e ao ado les cen te.

Srªs e Srs. Se na do res, os ou tros dois do cu men tos
apre ci a dos hoje nes te ple ná rio com ple men tam o tex to da 
Con ven ção das Na ções Uni das con tra o Cri me Orga ni-
za do, as si na do em Pa ler mo, na Itá lia, no ano de 2000.

Um de les tem o ob je ti vo de ga ran tir a im ple men ta-
ção de me di das de pre ven ção e de com ba te às or ga ni-
za ções cri mi no sas res pon sá ve is pelo trá fi co de mi gran-
tes, cuja mão-de-obra é ex plo ra da por gran des re des
ma fi o sas. Assim, re co nhe ce mos que esse tipo de de li to
só pode ser pre ve ni do e com ba ti do por meio da co o pe ra-
ção en tre os pa í ses, com bi na da com ações so ci o e co nô-
mi cas de al can ce na ci o nal, re gi o nal e in ter na ci o nal.

O ou tro pro to co lo re fle te a pre o cu pa ção da co -
mu ni da de mun di al com o trá fi co in ter na ci o nal de mu -
lhe res e cri an ças, uti li za das na pros ti tu i ção e em ou -
tras for mas de abu so dos di re i tos fun da men ta is.

Sa be mos, Srªs e Srs. Se na do res, que, na atu a li-
da de, o trá fi co de mu lhe res e cri an ças re pre sen ta
uma das ati vi da des mais lu cra ti vas das or ga ni za ções
cri mi no sas trans na ci o na is, ao lado do nar co trá fi co, do 
trá fi co de ar mas e da pi ra ta ria. E a ta re fa de lu tar con -
tra to das es sas for mas de vi o la ção dos di re i tos hu ma-
nos deve ser abra ça da por to dos nós.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, agra de ço mais
uma vez ao Se na dor Edu ar do Su plicy por ter-me in di-
ca do como Re la to ra des ses pro to co los que con si de ro
fun da men ta is na con quis ta cada vez ma i or dos di re i-
tos, prin ci pal men te de cri an ças e ado les cen tes.

Sr. Pre si den te, so li ci to aos Lí de res que pos sam,
nes ta opor tu ni da de, in di car os mem bros que fa rão
par te da CPI mis ta re que ri da por mim, pela Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko e pela De pu ta da Ma ria do Ro sá-
rio, para que pos sa mos, o mais rá pi do pos sí vel, ins ta-
lá-la e ten tar, com a nos sa von ta de, com a nos sa dis -
po si ção, com a vo ca ção que te mos para de fen der os
di re i tos da cri an ça e do ado les cen te, aca bar, de uma
vez por to das, com essa cha ga, com essa man cha
que exis te no nos so País.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pa ra-

béns e obri ga da, Se na do ra.
Con ti nua em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer-

ro a dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 13, DE 2003 

(Nº 6/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

(*) Sub me te à con si de ra ção do Con -
gres so Na ci o nal o tex to da Con ven ção
das Na ções Uni das con tra o Cri me Orga -
ni za do Trans na ci o nal e seus dois pro to-
co los, re la ti vos ao Com ba te ao Trá fi co de 
Mi gran tes por Via Ter res tre, Ma rí ti ma e
Aé rea e à Pre ven ção, Re pres são e Pu ni-
ção do Trá fi co de Pes so as, em Espe ci al
Mu lhe res e Cri an ças, ce le bra dos em Pa-
ler mo, em 15 de de zem bro de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to da “Con ven ção das

Na ções Uni das con tra o Cri me Orga ni za do Trans na ci o-
nal” e seus dois pro to co los, re la ti vos ao “Com ba te ao
Trá fi co de Mi gran tes por via Ter res tre, Ma rí ti ma e Aé rea”
e à “Pre ven ção, Re pres são e Pu ni ção do Trá fi co de
Pes so as, em Espe ci al Mu lhe res e Cri an ças”, ce le bra-
dos em Pa ler mo, em 15 de de zem bro de 2000.

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

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

(*) A ín te gra da ma té ria en con tra-se pu bli ca da no DSF, de
18-3-2003.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 12:

REQUERIMENTO Nº 122, DE 2003
(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 122, de 2003, de au to ria dos Se-
na do res Tião Vi a na e Alo i zio Mer ca dan te,
so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, voto de
apla u so jun to ao Go ver no da Re pú bli ca
Fran ce sa, na pes soa de seu Pre si den te,
Jac ques Chi rac, por li de rar o mo vi men to de
opo si ção à de ci são dos Esta dos Uni dos de
de cla rar guer ra ao Ira que, apon tan do a
cren ça nas ges tões di plo má ti cas e o apo io
in con di ci o nal dos bra si le i ros para que se ob -
te nha uma so lu ção pa cí fi ca para o im pas se,
ten do

– Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 578, de
2003, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor ad hoc: Se na dor
Pe dro Si mon.

Em vo ta ção o re que ri men to.
Inda go se al gum dos Srs. Se na do res de se ja en -

ca mi nhar a vo ta ção.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni-

no para en ca mi nhar.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o re que ri-
men to, como os ou tros três que se se guem, tem o ob -
je ti vo de sus ten tar no Con gres so Na ci o nal uma po lí ti-
ca pra ti ca da pelo Po der Exe cu ti vo, pelo Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va, quan do dos pre pa ra ti vos
para a in va são do Ira que. To dos es tão ob vi a men te su -
pe ra dos, de fato. Entre tan to, cre io que de vem ser vo -
ta dos sim, con sig nan do a opi nião do Se na do Fe de ral
con tra os fa tos que cho ca ram e ain da con ti nu am cho -
can do o mun do, mes mo com a guer ra en cer ra da e a
evi den te vi tó ria da su per po tên cia im pe ri al. De vem ser 
vo ta dos exa ta men te para de i xar pa ten te que o Se na-
do Fe de ral, que re pre sen ta a fe de ra ção bra si le i ra,
con de nou essa guer ra de pre tex tos com ple ta men te
in sub sis ten tes. As tais ar mas de des tru i ção em mas -
sa não fo ram en con tra das, não exis ti am. Ago ra, o pró -
prio go ver no ame ri ca no co me ça a re co nhe cer que
elas exis ti am an tes, mas já ha vi am sido des tru í das,
exa ta men te em res pos ta a uma exi gên cia da Orga ni-
za ção das Na ções Uni das.

A ame a ça à se gu ran ça nor te-ame ri ca na tam bém
nun ca exis tiu, Sr. Pre si den te. Fi cou ab so lu ta men te cla ro

que esta ra zão tam bém não po de ria nun ca ter de sen ca-
de a do a guer ra. Não exis tia ame a ça por par te do Ira que;
exis tia, sim, uma ame a ça por par te de gru pos ter ro ris-
tas, mas esta não se re sol veu com a guer ra, ao con trá-
rio, ela só pode ter-se agra va do.

Ou tras acu sa ções, como a de que o Ira que ha -
via ad qui ri do urâ nio de um país cen tro-afri ca no aca -
bou se de mons tran do tam bém fal sa. O do cu men to
que se ria a com pro va ção des sa com pra era fal si fi ca-
do. Isto é, ve ri fi cou-se que hou ve uma in va são de um
país que ti nha um re gi me po lí ti co efe ti va men te con-
de ná vel sob to dos os pon tos de vis ta, mas que foi de -
pos to por uma ação uni la te ral e com ple ta men te ar bi-
trá ria de uma su per po tên cia que, no fun do, ti nha ob je-
ti vos es tra té gi cos; pre ci sa va do do mí nio da que le ter ri-
tó rio para co man dar a po lí ti ca do Ori en te Mé dio e dos
pa í ses pro du to res de pe tró leo e, sim ples men te, efe ti-
vou essa vi o lên cia.

É im por tan te que o Se na do ma ni fes te, por meio
da vo ta ção des ses re que ri men tos, a sua in con for mi da-
de com o que foi fe i to. E ago ra acres cen ta mos a essa in -
con for mi da de a ex pec ta ti va, a es pe ran ça mes mo de
que o Emba i xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo, um bra si le i ro
da ma i or com pe tên cia, que tem to das as cre den ci a is
para as su mir o pos to de sig na do pela Orga ni za ção das
Na ções Uni das, para res ta be le cer os di re i tos hu ma nos
e o do mí nio do ter ri tó rio ira qui a no pe los ira qui a nos, faça 
va ler a sua au to ri da de cons ti tu í da le gi ti ma men te, por-
que a ONU é a úni ca ins tân cia com le gi ti mi da de, em ter -
mos in ter na ci o na is, para res ta be le cer uma or dem do mi-
na da por ira qui a nos no exer cí cio li vre de suas prer ro ga-
ti vas e de sua ci da da nia.

De for ma que, em bo ra de fa sa dos, pen so que
de ve mos, sim, vo tar fa vo ra vel men te aos qua tro re-
que ri men tos dos Se na do res Tião Vi a na e Alo i zio Mer -
ca dan te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Luiz Otá vio, V. Exª tem a pa la vra para dis cu tir.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ape nas para di zer que os Itens 13, 14 e
15 são, na ver da de, ma té ri as já su pe ra das. A guer ra
do Ira que já ter mi nou, já es ta mos tra ba lhan do na re -
cons tru ção do Ira que, os pa í ses pre ci sam re al men te
tra ba lhar para aque le povo.

Por tan to, eu so li ci ta ria a V. Exª que re ti ras se es -
sas ma té ri as ou as con si de ras se como ven ci das, pre -
ju di ca das, pois a guer ra já aca bou e não po de mos,
ago ra, man dar um do cu men to re la ti vo a um fato já
pas sa do.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Luiz Otá vio, devo con sul tar o Ple ná rio se con cor da
com a pre ju di ci a li da de, vis to já cons tar dos Ana is.
Con sul to o Lí der Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Sem re vi-
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, sou o pri me i ro au tor
da ma té ria e meu en ten di men to é o de que, em bo ra já 
te nha ha vi do o des fe cho de um epi só dio que de i xou
afli ta a hu ma ni da de, so mos res pon sá ve is pela cons -
tru ção da cons ciên cia po lí ti ca e éti ca de nos sa ju ven-
tu de. E, apro va do o re que ri men to, esse voto fi ca rá re -
gis tra do nos Ana is do Se na do Fe de ral para co nhe ci-
men to das fu tu ras ge ra ções.

Por tan to, en ten do que o voto de elo gio aos pa í-
ses que as su mi ram a po si ção fron tal men te con trá ria
à in va são do Ira que é me re ce dor da apro va ção do Se -
na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Per fe i ta-
men te. Va mos co lo car em vo ta ção.

Em vo ta ção.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, tam bém gos ta ria de usar a pa la vra
para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
pa la vra o Se na dor Pe dro Si mon e, em se gui da, o Se -
na dor Edu ar do Su plicy.

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, es ta mos di an te de uma
re a li da de. O fato acon te ceu. Mas pa re ce-me que o que
diz o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no é uma ou tra re a li da de.
E o que diz o Lí der do PT é uma ou tra re a li da de.

Com todo o res pe i to, va mos de i xar con sig na do
em Ata o nos so pen sa men to. O Se na do do Bra sil,
des de o pri me i ro mi nu to, des de a pri me i ra hora, mos -
trou sua po si ção, dis se o que pen sa va, com vá ri as
mo ções se ma ni fes tou des ta tri bu na e na Co mis são
de Re la ções Exte ri o res. Ago ra, vo ta re mos fora de
data, mas fi ca rá con sig na do o nos so pen sa men to de
que quan do foi apre sen ta do e apro va do na Co mis são
era a hora exa ta.

Va mos vo tar a fa vor des de que seja re gis tra da
essa una ni mi da de nos sa de re co nhe cer que o fato já
acon te ceu. Mas isso não nos im pe de de cla rar a nos -
sa ad mi ra ção pe los go ver nos da Fran ça e da Ale ma-
nha pelo ex tra or di ná rio pa pel de sem pe nha do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con si de ro
que o re que ri men to en ca mi nha do pe los Se na do res
Alo i zio Mer ca dan te e Tião Vi a na man tém o seu pro -
pó si to, so bre tu do por que re gis tra um sen ti men to con -
sen su al do Se na do, no sen ti do de en ca mi nhar mos
so lu ção que não fos se a bé li ca. Esse re gis tro é mu i to
im por tan te e re ce beu o apo io de to dos os Se na do res.

Há pou co, o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga
men ci o nou o pa pel im por tan te do Sr. Sér gio Vi e i ra de
Mel lo, Alto Co mis sá rio das Na ções Uni das para os Di -
re i tos Hu ma nos, ago ra de sig na do pelo Sr. Kofi
Annan, Se cre tá rio-Ge ral da ONU, como Re pre sen-
tan te Espe ci al da ONU para o Ira que.

A pro pó si to, Sr. Pre si den te, Se na dor Ro meu
Tuma, en ca mi nhei, on tem, ao Sr. Sér gio Vi e i ra de
Mel lo ofí cio, na for ma de car ta aber ta, que pas so a
ler:

CARTA ABERTA

Bra sí lia, 26 de maio de 2003

Sr. Sér gio Vi e i ra de Mel lo
Alto Co mis sá rio das Na ções Uni das para
Di re i tos Hu ma nos e Re pre sen tan te Espe ci al
da ONU para Ira que
Nova Ior que

Caro Sr. Sér gio Vi e i ra de Mel lo:
Con gra tu la ções pela sua no me a ção

como Re pre sen tan te Espe ci al das Na ções
Uni das para o Ira que. Te nho cer te za de que
após vá ri as mis sões bem-su ce di das cum pri-
das por V.Sa, como na Bos nia-Her ze go vi na
e em Ti mor Les te, V.Sa. terá tam bém um
pa pel re le van te na re cons tru ção do Ira que e 
na aju da ao de sen vol vi men to das ins ti tu i-
ções de mo crá ti cas que pos sam sig ni fi car
no vas es pe ran ças para a po pu la ção da que-
la na ção.

É so bre o de sen vol vi men to das for mas
de com par ti lha men to das ri que zas do Ira-
que en tre a sua po pu la ção que eu gos ta ria
de pe dir a sua aten ção, le van do em con si-
de ra ção uma pro pos ta que tem fun da men-
tos nas an ti gas es cri tu ras do Ve lho Tes ta-
men to e do Novo Tes ta men to da Bí blia Sa -
gra da, nos en si na men tos do Alco rão e no
Li vro de Ha dis e dos Bu dis tas, nos en si na-
men tos de Tho mas More e de Tho mas Pa i-
ne, e nos es tu dos re cen tes bem ela bo ra dos
pe los bri lhan tes eco no mis tas como Ja mes
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Edward Me a de, Ja mes To bin e Phi lip pe Van
Pa rijs.

Num ar ti go pu bli ca do em 9 de abril de
2003, no jor nal The New York Ti mes, Sha-
ring, Alas ka Style, Ste ven C. Cle mons pro-
pôs que os Esta dos Uni dos, e é cla ro, a
ONU, con si de rem a pos si bi li da de de tra ba-
lhar com o pe tró leo do Ira que, não só para a 
re cons tru ção do que foi des tru í do pela guer -
ra re cen te, mas tam bém como uma for ma
de aju dar a pro du zir uma de mo cra cia es tá-
vel, ex pan din do o nú me ro de par ti ci pan tes
eco nô mi cos na eco no mia da que la na ção.

Acre di to que se ria um exem plo pro mis-
sor para o mun do que V.Sa. pro po nha ao
Ira que que eles si gam o exem plo mu i to bem 
su ce di do do Alas ca, es pe ci al men te por que
eles têm um abun dan te re cur so na tu ral sob
a for ma de pe tró leo, ape sar de ser pos sí vel
se guir este pro ce di men to com base em
qual quer ri que za cri a da pela na ção.

Per mi ta-me re lem brar como aque la
idéia sur giu no Alas ca. No iní cio dos anos
ses sen ta, o pre fe i to de uma pe que na vila de 
pes ca do res, Bris tol Bay, no Alas ca, no tou a
gran de ri que za ge ra da pela pes ca, mas que
mu i tos de seus mo ra do res con ti nu a vam po -
bres. Pro pôs, en tão, a cri a ção de um im pos-
to de 3% so bre o va lor da pes ca para cri ar
um fun do que per ten ce ria a to dos. Ele en-
fren tou mu i ta re sis tên cia ao ten tar con ven-
cer a po pu la ção a ace i tar a idéia. O tra ba lho
de per su a são le vou cin co anos. A idéia deu
tão cer to que, dez anos de po is, Jay Ham-
mond tor nou-se o go ver na dor do Esta do de
Alas ca.

Em 1976, o Go ver na dor Ham mond dis-
se aos 300.000 re si den tes do Alas ca: “de ve-
mos pen sar não só na nos sa ge ra ção, mas
tam bém nas fu tu ras ge ra ções. Uma vez que o 
pe tró leo e ou tros re cur sos na tu ra is não são
re no vá ve is, va mos se pa rar 50% dos ro yal ti es
ge ra dos atra vés da ex plo ra ção des ses re cur-
sos para um fun do que será acu mu la do e
per ten ce rá a to dos”. A pro pos ta foi apro va da
não só pela Assem bléia Esta du al, mas tam-
bém pelo re fe ren do po pu lar, 76.000 vo tos a
fa vor e 38.000 vo tos con tra.

Hoje é con si de ra do um su i cí dio po lí ti co
para qual quer li de ran ça se co lo car con tra o
sis te ma de di vi den dos do Fun do Per ma nen-
te do Alas ca. Tem sido um gran de su ces so.

Aque les ro yal ti es têm sido apli ca dos em tí -
tu los de ren da fixa dos Esta dos Uni dos,
ações de em pre sas do Alas ca, dos Esta dos
Uni dos, em pre sas in ter na ci o na is e em in-
ves ti men tos imo bi liá ri os. Des de 1980 o pa-
tri mô nio lí qui do do Fun do au men tou de
US$1 bi lhão para US$25 bi lhões de hoje.
Cada re si den te no Alas ca há um ano ou
mais tem o di re i to de re ce ber um di vi den do
anu al que au men tou de apro xi ma da men te
US$300,00 no iní cio dos anos oi ten ta para
US$1.550,00 no ano pas sa do.

O Fun do Per ma nen te do Alas ca fez do 
país o es ta do com mais igua li tá ria dis tri bu i-
ção de ren da dos Esta dos Uni dos. Du ran te
o pe río do de 1989-1999 o Alas ca dis tri bu iu
os 6% do seu PIB igual men te para to dos os
ci da dãos, hoje em tor no de 626.000. Como
re sul ta do, du ran te a úl ti ma dé ca da, en quan-
to a ren da mé dia das fa mí li as 20% mais po -
bres dos Esta dos Uni dos cres ceu 12% e
das fa mí li as 20% mais ri cas cres ceu 26%,
no Alas ca, a ren da mé dia das fa mí li as 20%
mais po bres cres ceu 28% en quan to que das 
fa mí li as 20% mais ri cas cres ceu 7%.

Este é um exem plo para to das as na-
ções do mun do e é es pe ci al men te vá li do
para pa í ses como o Bra sil e a Áfri ca do Sul,
que têm gran de ne ces si da de de er ra di car a
po bre za e me lho rar a sua dis tri bu i ção de
ren da em di re ção a me lhor jus ti ça so ci al. Os 
eco no mis tas e os ci en tis tas so ci a is da Rede 
Eu ro péia de Ren da Bá si ca (Ba sic Inco me
Eu ro pe an Net work, BIEN), fun da da em
1986, e a USBIG, têm de mons tra do mais e
mais a sua ra ci o na li da de.

No dia 29 de abril de 2003, pe ran te o
Co mi tê de Re la ções Exte ri o res do Se na do,
o Se cre tá rio de Esta do Col lin Po well res pon-
deu a uma per gun ta do se na dor Ge or ge
Allen so bre a pro pos ta que su ge re ao povo
ira qui a no para or ga ni zar um tipo de re fe ren-
do ou ple bis ci to para se guir o exem plo do
Fun do Per ma nen te do Alas ca:

“Acho que vou apos tar nis so”.
Gos ta ria de con fir mar o con vi te da Co -

mis são de Re la ções Exte ri o res do Se na do
Fe de ral do Bra sil para V.Sa. ex pla nar a sua
fu tu ra mis são no Ira que.

Cor di al men te,
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Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy
(PT/SP). Pre si den te da Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res e da De fe sa Na ci o nal do
Se na do Fe de ral do Bra sil

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pela or -
dem, Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ape nas para 
não pa re cer que sou con trá rio à po si ção do Se na dor
Tião Vi a na e à do pró prio Se na dor Pe dro Si mon, que
foi o Re la tor des te re que ri men to, na Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, pos so até abrir
mão de mi nha pro po si ção de pre ju di ci a li da de do re -
que ri men to, por uma ques tão de boa vi zi nhan ça ou
por es tar bem-in ten ci o na do.

O Re que ri men to nº 122, de 2003, diz o se guin te:
“Após ma ni fes ta ção da Co mis são de Re la ções Exte -
ri o res e De fe sa Na ci o nal que o Se na do Fe de ral for -
mu le um voto de apla u so jun to ao Go ver no da Re pú-
bli ca Fran ce sa, na pes soa do seu Pre si den te, Jac-
ques Chi rac, por li de rar o mo vi men to de opo si ção à
de ci são dos Esta dos Uni dos de de cla rar guer ra ao
Ira que”.

Como pro cu ro re al men te en ten der a po si ção
po lí ti ca dos Mem bros do Se na do, re ti ro a mi nha pro -
po si ção de que es ses re que ri men tos se jam da dos
como pre ju di ca dos. Lo gi ca men te, eles se ri am in clu í-
dos nos Ana is do Se na do, por que já fo ram, in clu si ve,
apre sen ta dos, vo ta dos na Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal e aqui já fo ram, in clu si-
ve, dis cu ti dos.

Re al men te, é uma si tu a ção bas tan te es qui si ta – 
para não di zer ou tra co i sa –, a apre sen ta ção des se
re que ri men to de po is que a guer ra já ter mi nou e que
se está na fase de re cons tru ção e ele i ção das no vas
li de ran ças po lí ti cas de um país es tra té gi co e im por-
tan te como o Ira que – prin ci pal men te como for ne ce-
dor de pe tró leo. É uma si tu a ção des gas tan te.

Por isso, eu ti nha so li ci ta do que fos sem da dos
como pre ju di ca dos os re que ri men tos, mas não que ro
cri ar em ba ra ço a nin guém.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Mu i to
obri ga do, Se na dor.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na, pela
or dem.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro re a fir-
mar as mi nhas pa la vras, en ten den do a pre o cu pa ção
do Se na dor Luiz Otá vio. Mas o pro ce di men to ado ta do
pela Mesa, sem dú vi da, será ela bo ra do com re da ção

atu al, en ca mi nha do aos go ver nos, com có pia do re-
que ri men to, apro va do na Casa...

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Isso já
está su pe ra do.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Mas a
ma té ria está em fase de vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Va mos
co lo car a ma té ria em vo ta ção.

Em vo ta ção o Re que ri men to nº 122, de 2003.
(Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – No Item

13, o re que ri men to tem o mes mo sen ti do do an te ri or.
Por isso, gos ta ria de co lo cá-lo di re ta men te em vo ta-
ção, se nin guém qui ser fa zer uso da pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 13:

REQUERIMENTO Nº 123, DE 2003
(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 123, de 2003, de au to ria dos Se-
na do res Tião Vi a na e Alo i zio Mer ca dan te,
so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, voto de
apla u so jun to ao Go ver no da Re pú bli ca Po -
pu lar da Chi na, na pes soa de seu Pre si den-
te, Ji ang Ze min, por in te grar o mo vi men to
de opo si ção à de ci são dos Esta dos Uni dos
de de cla rar guer ra ao Ira que, apon tan do a
cren ça nas ges tões di plo má ti cas e o apo io
in con di ci o nal dos bra si le i ros para que se ob -
te nha uma so lu ção pa cí fi ca para o im pas se,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 579, de
2003, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor ad hoc: Se na dor
Pe dro Si mon.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
(Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
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A SRA.  IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exa
tem a pa la vra, Se na do ra.

A SRA.  IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Ao lon go da ses -
são, bus ca mos co lher as si na tu ras para um ma ni fes to
de apo io à in di ca ção da Drª Ela Wi ec ko Volk mer de
Cas ti lho para o car go...

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na do-
ra, V. Exª po de ria aguar dar. Esta mos ter mi nan do a
Ordem do Dia.

A SRA.  IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Pois não. Des cul pe-me, en tão.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 14:

REQUERIMENTO Nº 124, DE 2003
(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 124, de 2003, de au to ria dos Se-
na do res Tião Vi a na e Alo i zio Mer ca dan te,
so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, voto de
apla u so jun to ao Go ver no da Fe de ra ção
Rus sa, na pes soa de seu Pre si den te, Vla di-
mir Pu tin, por in te grar o mo vi men to de opo -
si ção à de ci são dos Esta dos Uni dos de de -
cla rar guer ra ao Ira que, apon tan do a cren ça
nas ges tões di plo má ti cas e o apo io in con di-
ci o nal dos bra si le i ros para que se ob te nha
uma so lu ção pa cí fi ca para o im pas se, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 580, de
2003, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor ad hoc: Se na dor
Pe dro Si mon.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
(Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 15:

REQUERIMENTO Nº 184, DE 2003
(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 184, de 2003, dos Se na do res Tião 

Vi a na e Alo i zio Mer ca dan te, so li ci tan do, nos 
ter mos re gi men ta is, voto de apla u so jun to
ao Go ver no da Re pú bli ca Fe de ral da Ale ma-
nha, na pes soa de seu Chan ce ler, Ger hard
Schröe der, por in te grar o mo vi men to de
opo si ção à de ci são dos Esta dos Uni dos de
de cla rar guer ra ao Ira que, apon tan do a
cren ça nas ges tões di plo má ti cas e o apo io
in con di ci o nal dos bra si le i ros para que se ob -
te nha uma so lu ção pa cí fi ca para o im pas se,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 581, de
2003, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor ad hoc: Se na dor
Pe dro Si mon.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
(Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 16:

REQUERIMENTO Nº 223, DE 2003
(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 223, de 2003, dos Se na do res
Arthur Vir gí lio, José Agri pi no e Jef fer son Pé -
res, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
voto de re pú dio e con de na ção ao ato ar bi-
trá rio per pe tra do con tra a li ber da de de opi-
nião e as li ber da des in di vi du a is de mi li tan tes
de di re i tos hu ma nos, jor na lis tas e eco no mis-
tas con trá ri os ao re gi me Cu ba no, ten do

Pa re cer sob nº 582, de 2003, 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 Hé lio Cos ta, fa-
vo rá vel, com a Emen da nº 1-CRE (Subs ti tu-
ti vo), que ofe re ce, com voto em se pa ra do,
ven ci do, do Se na dor Tião Vi a na.

Pas sa-se à vo ta ção da emen da da Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal. Tra ta-se
de Subs ti tu ti vo que tem pre fe rên cia re gi men tal.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  29 13375    187ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Para en -
ca mi nhar, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa -
tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não pos so
vo tar a fa vor des te re que ri men to, não obs tan te to das
as res tri ções que faço, en quan to de mo cra ta, à na tu-
re za do re gi me cu ba no.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, o re que ri men to pede
um voto de re pú dio e con de na ção ao ato ar bi trá rio
per pe tra do con tra a li ber da de de opi nião.

Essa foi efe ti va men te a ver são ve i cu la da nos
jor na is. To dos nós sa be mos que os jor na is do País re -
fle tem mu i to a opi nião da mí dia nor te-ame ri ca na. Ne -
nhum dos nos sos jor na is que no ti ci a ram, efe ti va men-
te, acom pa nhou o pro ces so e o jul ga men to que ocor -
reu em Cuba. A voz do Emba i xa dor de Cuba, cre den-
ci a do jun to ao nos so Go ver no, sus ten ta que não hou -
ve ato ar bi trá rio, mas que fo ram jul ga men tos se gun do
as leis do país e que não fo ram jul ga dos de li tos de
opi nião, mas de li tos con cre tos co me ti dos con tra a po -
pu la ção cu ba na. Hou ve ten ta ti va não de fuga, mas de
se qües tro ar ma do de uma em bar ca ção por par te dos
que fo ram pu ni dos com a exe cu ção, com a pena de
mor te, que re pu dio como ci da dão por prin cí pio hu ma-
nís ti co; eles co lo ca ram em ris co a vida de pes so as
que es ta vam a bor do. Ou seja, afir ma o em ba i xa dor
que hou ve de li tos e fo ram jul ga dos se gun do as leis do 
país. Por con se guin te, não obs tan te as res tri ções ao
re gi me, não se pode clas si fi car o ocor ri do como ato
ar bi trá rio con tra de li tos de opi nião.

Sr. Pre si den te, não te nho ne nhu ma ra zão para
acre di tar mais na mí dia ame ri ca na do que no Emba i-
xa dor de Cuba e, nes sas cir cuns tân ci as, não ten do
ne nhum tes te mu nho do pro ces so pelo qual fo ram jul -
ga dos e con de na dos os cu ba nos, vou vo tar con tra o
re que ri men to, re co nhe cen do que tudo isso está sob
uma pres são ób via que pre ten de der ru bar o re gi me
cu ba no, as sim como acon te ceu com os re gi mes do
Afe ga nis tão e do Ira que. Con de na dos por nós, não há 
dú vi da dis so. To da via, a for ma pela qual es sas ações
fo ram per pe tra das, nos faz crer que ago ra, com gran -
de pro ba bi li da de, po de rá ha ver um pla no de de ses ta-
bi li za ção e de der ro ca da do re gi me cu ba no, e que es -
tão sen do sub si di a dos, que es tão sen do ins ta dos a se 
con fron ta rem com o go ver no ci da dãos a ser vi ço des -
sa pro gra ma ção, des se pla no de der ru ba da do re gi-
me cu ba no.

Sr. Pre si den te, sen do as sim, pen so que não sa -
tis faz a mi nha cons ciên cia um re que ri men to, uma

clas si fi ca ção dos atos, jul ga men tos como sen do atos
ar bi trá ri os de vi o lên cia con tra de li tos de opi nião.

Por es sas ra zões, vo ta rei con tra ri a men te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do

a pa la vra ao no bre Se na dor Jef fer son Pé res, para en -
ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se esta mo ção for
re je i ta da, hoje, me lhor fe char este Se na do. Eu vou
sair da qui mor to de ver go nha. Não é pos sí vel! Eu não
acre di to no que es tou ou vin do, Sr. Pre si den te! Pes so-
as que fo ram per se gui das pelo re gi me mi li tar, que até
hoje gri tam in dig na das con tra o re gi me mi li tar que fez
tudo den tro da Lei de Se gu ran ça Na ci o nal, Sr. Pre si-
den te; aque las ar bi tra ri e da des de um re gi me de ex ce-
ção, de uma di ta du ra que foi fe i ta le gal men te.Assim a
lei de se gu ran ça na ci o nal de Cuba: tudo fe i to den tro
da lei. 

Eu não acre di to, Sr. Pre si den te, que pes so as
que se di zem con tra o re gi me mi li tar, con tra até a
pena de mor te para o Fer nan di nho Be i ra-mar não
que i ram vo tar uma mo ção de re pú dio con tra três ci da-
dãos que que ri am o di re i to de ir para os Esta dos Uni -
dos, que não ma ta ram nin guém, ape nas se qües tra-
ram um bar co e fo ram jul ga dos em pou cos dias por
um tri bu nal de ex ce ção, sem di re i to à ape la ção, sem
di re i to ao in dul to e fu zi la dos...

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – V.
Exª tem cer te za do que está di zen do?

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Fu zi-
la dos, Sr. Pre si den te! Eu es ti ve na Emba i xa da de
Cuba, con ver san do com o Emba i xa dor e dis se a S.
Exª: “Emba i xa dor, se eu fos se cu ba no, eu es ta ria pre -
so ou fu zi la do”.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em en -
ca mi nha men to de vo ta ção, não se pode con ce der
apar tes, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

(Inter ven ções fora do mi cro fo ne.)
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Por

fa vor, eu não lhe con ce di o apar te! V. Exª não me pe -
diu o apar te.

(Inter ven ções fora do mi cro fo ne.)
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) –

Antes me peça o apar te.
Não que i ra in ter fe rir no meu dis cur so!
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em en -

ca mi nha men to de vo ta ção, não há apar tes, Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Eu
não o apar te ei!
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O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor, nun ca tra tei V. Exª des sa for ma.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – V.
Exª não está me pe din do um apar te! V. Exª está in ter-
fe rin do no meu dis cur so!

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Peço res -
pe i to. Em en ca mi nha men to de vo ta ção, não há apar -
tes.

Con ti nua com a pa la vra o Se na dor Jef fer son
Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Eles
fo ram fu zi la dos, num jul ga men to su má rio a que os
jor na lis tas não ti ve ram aces so.

Ima gi ne, Sr. Pre si den te, que até na di ta du ra mi li-
tar do Bra sil as ses sões do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar
eram pú bli cas e o ci da dão ti nha di re i to à ape la ção;
era jul ga do na Au di to ria e ape la va para o Su pe ri or Tri -
bu nal Mi li tar. E mu i tos fo ram ab sol vi dos.

Lá, em pou cos dias, Se na dor Val dir Ra upp,
numa ses são à qual a im pren sa não teve aces so, es -
sas pes so as, por que re rem fu gir para os Esta dos Uni -
dos, fo ram con de na das à mor te e fu zi la das su ma ri a-
men te. Se ten ta e oito dis si den tes fo ram con de na dos
al guns a pri são per pé tua. Pes so as que não ace i tam
pri são per pé tua aqui no Bra sil nem para cri mi no sos
que co me te ram cri mes he di on dos não que rem vo tar
essa mo ção de re pú dio con tra ci da dãos dis si den tes
po lí ti cos que ape nas di ver gem do go ver no cu ba no e
de fen dem a ins ta u ra ção de uma de mo cra cia em
Cuba.

Sr. Pre si den te, V. Exª sabe o que é a di ta du ra cu -
ba na? Não sou di re i tis ta, não. Sou de ori gem de es -
quer da, mu i to li ga do ao Par ti dão; no re gi me mi li tar
tive de res pon der a IPM, por que era con si de ra do co -
mu nis ta! Não te nho es tig ma de di re i tis ta, não; nun ca
tive. Sem pre fui um ho mem de es quer da! Ago ra ser
de es quer da, Sr. Pre si den te, como dis se Ma da me
Da niè le Mit ter rand, ser de es quer da é ser con tra to-
das as for mas de in jus ti ça. Não é dar seu aval a uma
di ta du ra odi o sa que não ad mi te li ber da de de ex pres-
são, li ber da de de as so ci a ção, li ber da de de re u nião;
que tem em cada quar te i rão um CDR, Co mi tê de De -
fe sa da Re vo lu ção, que co mu ni ca às au to ri da des
qual quer re u nião sus pe i ta em qual quer re si dên cia!
Se for de nun ci a do, será pre so e pro ces sa do, po den-
do ser con de na do à pri são per pé tua ou até fu zi la do,
Sr. Pre si den te.

Qual é o mo ti vo para essa ati tu de? Ale ga-se
que, em al guns ca sos, man ti ve ram con ta tos com a
em ba i xa da ame ri ca na. Con tu do, as pes so as de es-
quer da que ti ve ram con ta to com Cuba não fo ram fu zi-

la das. Pelo con trá rio, elas re ce be ram apo io do go ver-
no cu ba no, um go ver no es tran ge i ro. Os mi li ta res não
as fu zi la ram por não con si de rá-las tra i do res da Pá-
tria, Se na dor Arthur Vir gí lio. No en tan to, man ter con -
ta to com um re pre sen tan te do go ver no ame ri ca no é
tra i ção à Pá tria. Há um jul ga men to su má rio que po de-
rá con de nar o réu à pri são per pé tua ou a fu zi la men to.

Sr. Pre si den te, nas Ca sas Le gis la ti vas quem de -
ci de é a ma i o ria. Por tan to, de ci dam, mas nun ca mais
pro cla mem seu amor à de mo cra cia por que não te rão
au to ri da de mo ral para fazê-lo. Fi ca rei pro fun da men te
en ver go nha do se esta mo ção for re je i ta da.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem por ter
sido ci ta do.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Fora
do mi cro fo ne.) – Eu não men ci o nei o nome de nin-
guém!

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, gos ta ria de me ins cre ver.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si-
den te, peço a pror ro ga ção da ses são por duas ho ras
para vo tar esta ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos e,
em se gui da, aos de ma is ins cri tos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– 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, não
pre ten do, de for ma al gu ma, dis cu tir o re gi me de
Cuba. To dos os in te gran tes des ta Casa o co nhe cem e 
têm as suas opi niões fir ma das so bre o as sun to.

Sr. Pre si den te, que ro fa lar so bre tu do como cris -
tão. Não há como dis cu tir se foi den tro ou fora da lei,
de acor do ou não com o Esta do de mo crá ti co de di re i-
to de Cuba, que se ope rou o in dis cu tí vel fu zi la men to.
Por isso, como cris tão, es pe ro ver o re que ri men to
apro va do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, per mi ta-me in ter rom pê-lo para con sul tar o
Ple ná rio so bre a pror ro ga ção da ses são por quin ze
mi nu tos para con clu ir mos a Ordem do Dia. (Pa u sa)

Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, está pror ro-
ga da a ses são por quin ze mi nu tos.

Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, V. Exª con -
ti nua com a pa la vra.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Sr. Pre si den te, há al guns dias es ti ve com o
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Mi nis tro Che fe da Casa Ci vil do atu al Go ver no, a
quem tive o pra zer de en tre gar o exem plar da re vis ta
que tra zia a foto de jo vens co ra jo sos – en tre ou tras
co i sas, co le ci o no re vis tas an ti gas – que com ba te ram
a di ta du ra e pro mo ve ram o fa mo so epi só dio da po lí ti-
ca na ci o nal que foi o se qües tro do Emba i xa dor nor -
te-ame ri ca no Char les Elbrick. O Mi nis tro José Dir ceu,
emo ci o na do, apon tou-me na re vis ta aque les que fo-
ram clan des ti na men te aba ti dos nos po rões da di ta du-
ra, mor tos da for ma mais cru el e que não es ta vam
pre sen tes à vida na ci o nal. Mas es ta va ali o jo vem
José Dir ceu e ou tros com pa nhe i ros seus que, lu tan do
pela de mo cra cia do seu País, pro mo ve ram um se-
qües tro, con se guin do, por meio da ne go ci a ção, a
con di ção de exi la dos.

Ora, Sr. Pre si den te, se o Esta do de mo crá ti co de
di re i to, pro pa la do en tão por aque la di ta du ra, ti ves se
se gui do o exem plo de Cuba, hoje José Dir ceu não se -
ria o Mi nis tro da Casa Ci vil des te Go ver no, ele i to de -
mo cra ti ca men te pelo voto do povo bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, con tra o fu zi la men to, con tra to -
das as di ta du ras, e, com ve e mên cia, pela apro va ção
do re que ri men to as si na do, en tre ou tros mem bros im -
por tan tes des ta Casa, pelo Lí der de meu Par ti do, Se -
na dor Arthur Vir gí lio, cujo pai foi um dos gran des de -
fen so res da de mo cra cia nes te País, lu tan do, in clu si-
ve, con tra a di ta du ra mi li tar.

Era isso o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a

pa la vra o Se na dor De mós te nes Tor res.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.

Para en ca mi nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, to dos nós, que par ti ci-
pa mos do mo vi men to es tu dan til, que fo mos de es-
quer da um dia, te mos, ou tí nha mos, a ma i or sim pa tia
pelo re gi me cu ba no. Cla ro, A Ilha, li vro que de mons-
tra va a pros pe ri da de do re gi me, co mo veu a to dos.
Além dis so, che ga va até nós a mú si ca cu ba na, can ta-
da por Chi co Bu ar que, mos tran do ma ra vi lhas, por Sil -
vio Ro drí guez e tan tos ou tros que em ba la vam nos sas
es pe ran ças de ter um Bra sil me lhor. To dos nós éra -
mos – e so mos ain da – con tra qual quer es pé cie de di -
ta du ra. Não sou um ho mem de es quer da – se ria hi po-
cri sia di zer isso es tan do no PFL –, mas, de es quer da
ou de di re i ta, ou de cen tro-di re i ta, ou de cen tro, to dos
nós so mos, na re a li da de, hu ma nis tas.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB-RS) – V. Exª tam-
bém não é ho mem de di re i ta, não.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL-GO) –
Po dem me ta char do que qui se rem, mas eu que ria ser 
cha ma do mes mo é de hu ma nis ta. Não sou, não é?

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Não há
apar te. Por fa vor, con ti nua com a pa la vra o Se na dor
De mós te nes Tor res.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL-GO) – O
que que ro di zer é que to dos nós, nes te Par la men to,
so mos hu ma nis tas, so mos con tra qual quer ato que
fira di re i tos hu ma nos. Por ma i or que seja o de lin qüen-
te, te mos de res pe i tar os di re i tos dele. Essa é uma fi -
lo so fia bá si ca.

É ób vio que a mo ção as si na da pe las li de ran ças
do Se na do e por di ver sos Se na do res me re ce toda a
con si de ra ção. O que acon te ceu em Cuba foi uma vi o-
la ção sis te má ti ca das re gras in ter na ci o na is de di re i-
tos hu ma nos e das mais co me zi nhas re gras a se rem
ob ser va das no tra ta men to que um ser ci vi li za do dis -
pen sa a ou tro. É ób vio que esse ato de Cuba não me -
re ce de for ma al gu ma apla u so de quem quer que
seja; ao con trá rio, me re ce cen su ra.

O Se na do tem de se pro nun ci ar efe ti va men te
con tra essa es pé cie de vi o la ção. Caso con trá rio,
como dis se o Se na dor Jef fer son Pé res, de que adi an-
ta o Se na do bra si le i ro? Por que co mun ga mos a con-
vic ção ide o ló gi ca “a”, ou a con vic ção ide o ló gi ca “b”,
nos sa von ta de va ria, ou pas se ia, de acor do com as
nos sas con ve niên ci as? Isso não pode acon te cer.

Na re a li da de é um ato que me re ce a ma i or re -
pul sa não só do Bra sil, mas tam bém de todo ci da dão
de bem, de todo aque le que está pre o cu pa do com a
boa con vi vên cia e que res pe i ta as di fe ren ças em
qual quer par te do mun do.

Vou vo tar fa vo ra vel men te a essa mo ção, a esse
re que ri men to, por que o Bra sil, ou nós, ou qual quer
um dos Se na do res, in de pen den te men te da sua con -
vic ção ide o ló gi ca, não pode de i xar de ma ni fes tar a
sua mais ve e men te re pul sa con tra o ato de uma di ta-
du ra. Cuba se trans for mou numa di ta du ra. Essa é a
re a li da de. Não es ta mos aqui para fa zer crí ti cas ao re -
gi me “a” ou “b”, mas es ta mos aqui para con de nar o
“pa re dão” cu ba no, que não po de mos ad mi tir em ne -
nhum lu gar.

Hoje o Bra sil vive uma de mo cra cia de es quer da.
É cla ro que com suas he te ro do xi as por que a eco no-
mia é li be ral, mas o Pre si den te é de es quer da e o Par-
la men to está sen do do mi na do por mo vi men tos de es -
quer da.

A pró pria es quer da bra si le i ra e to dos os de ma is
seg men tos têm de dar uma res pos ta ve e men te a
essa di ta du ra hor ri pi lan te, ma ni fes tan do-se con tra
esse ato mons tru o so, con tra as exe cu ções ha vi das
em Cuba. 

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
pa la vra o Se na dor Arthur Vir gí lio.

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para

en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – São
mi nu tos de ma si a dos para a men sa gem que vou
trans mi tir.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A pul sa-
ção do co ra ção de V. Exª re pre sen ta mais.

O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM) – V.
Ex.ª fi ca rá pou pa do de qual quer mi nu to ex tra meu.

Sr. Pre si den te, li hoje, pela pena bri lhan te do jor-
na lis ta Cló vis Ros si e pela pena não me nos bri lhan te
da co lu nis ta Dora Kra mer, que Frei Beto, essa fi gu ra
de tan tos mé ri tos re co nhe ci dos por toda a Na ção bra -
si le i ra, di zia ba si ca men te que o PT não ha via che ga-
do ao po der, que o PT era go ver no, mas não era po -
der e que não dava para “chu tar o bal de”; ou seja, o
PT te ria que se con for mar com as re gras vi gen tes na
re pú bli ca bra si le i ra.

A idéia que ele pas sa – essa foi a im pres são de
Dora Kra mer e de Cló vis Ros si – é que se pu des se,
ele, Frei Beto, que é uma pes soa mu i to pró xi ma do
Pre si den te da Re pú bli ca, re co men da ria que se “chu -
tas se o bal de” da de mo cra cia no País, ou seja, das
leis que es tão a nos man ter sob a sua pro te ção e o
seu cri vo.

Da mes ma for ma, devo di zer, com toda a se re ni-
da de, que me es tar re ce sa ber que há Par la men ta res
in flu en tes, da base do Go ver no, que ace i tam, sob
qual quer tí tu lo, a mor te, o fu zi la men to, a con de na ção
su má ria como for ma de eli mi nar a opo si ção.

Digo isso por uma ra zão hu ma nis ta, am pla, ma i-
or, pen san do na Na ção bra si le i ra, mas digo-o tam-
bém, Sr. Pre si den te, por uma ra zão me nor, mes qui-
nha, pes so al, ca su ís ti ca, pen san do em mim pró prio,
que sou opo si ção. Co me ço a fi car com medo... Frei
Beto e a ten ta ti va de se per do ar algo que é im per doá-
vel, que é a agres são ao prin ci pal di re i to do ser hu ma-
no, que é o di re i to à vida.

A mo ção apre sen ta da pelo Se na dor Jef fer son
Pé res e as si na da tam bém pelo Se na dor José Agri pi-
no Maia e por mim, na for ma ori gi nal, ti nha uma re da-
ção um tan to di fe ren te da que la que re sul tou de um
con sen so en vol ven do o Se na dor Hé lio Cos ta, que foi
mu i to ha bi li do so ao ten tar fa zer o con sen so, o Lí der
Tião Vi a na, que se mos trou ex tre ma men te de se jo so
de che gar a uma po si ção que fos se não a do Se na dor
Jef fer son Pé res, a mi nha ou a de José Agri pi no Maia,
mas a po si ção da Co mis são de Re la ções Exte ri o res.

Saiu, por tan to, um do cu men to que con de na va,
e con de na, ve e men te men te a agres são pra ti ca da
con tra a pes soa hu ma na pela di ta du ra cu ba na. Di ta-
du ra cu ba na, sim, como foi a di ta du ra de Stro ess ner,
uma de es quer da e a ou tra de di re i ta, am bas cru éis e
im pen sá ve is de se rem re pro du zi das como mo de lo
nes se mun do que que re mos e exi gi mos seja de mo-
crá ti co.

Ima gi na mos, por tan to, que a ten ta ti va de se der-
ru bar o re que ri men to é con tra ri ar a Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, que, pela sua
ma i o ria, pe las Li de ran ças do PT, do PDT, do PFL, do
PMDB, do PSDB, con de nou de ma ne i ra fir me, ob ser-
van do os in te res ses ma i o res e per ma nen tes da po lí ti-
ca ex ter na bra si le i ra, o ato pra ti ca do pela di ta du ra cu -
ba na. Te nho ab so lu ta con vic ção de que não é bom
para a po lí ti ca ex ter na do Go ver no Lula que pas se-
mos para o ex te ri or a idéia de que, nes te Par la men to,
so bre vi vem vo zes que ima gi nam que se pos sa jus ti fi-
car o ato ar bi trá rio, to ta li tá rio, au to ri tá rio, cru el, pér fi-
do e tor pe de se eli mi nar a opo si ção pela via do as -
sas si na to, pela via da vi o lên cia fí si ca.

Tive a mi nha fase in fan til. E ela se foi, Sr. Pre si-
den te. Eu sa bia, na pon ta da lín gua, ex pli car as ra-
zões pe las qua is a União So vié ti ca te ria mes mo que
ter in va di do a Hun gria. E di ria, com a ma i or tran qüi li-
da de, na pon ta da lín gua, nos tem pos da mi nha no -
ção in fan til de se fa zer po lí ti ca e de ver o mun do, os
ar gu men tos que me le va vam a ex pli car que a União
So vié ti ca ti nha ra zão ao per pe trar a bar bá rie que per-
pe trou in va din do Pra ga, des tru in do um go ver no que
co me ça va a pen sar em aber tu ra po lí ti ca, num país de 
tra di ções e his tó ri as tão bo ni tas como a Tche cos lo vá-
quia. Sa be ria, em qual quer mo men to, jus ti fi car qual -
quer vi o lên cia que par tis se da Esquer da. E, ao mes -
mo tem po, com a ma i or con vic ção de mo crá ti ca, com
o ma i or fer vor cí vi co, pro tes ta ria con tra qual quer vi o-
lên cia que par tis se da Di re i ta do es pec tro po lí ti co.

Com pre en do, Sr. Pre si den te, que, com o ama -
du re ci men to che gan do – e pre ten do que ele se apri -
mo re no meu ser, pois um dos ob je ti vos da mi nha vida 
é exa ta men te pro cu rar a ma tu ri da de –, não de ve mos
dis tin guir atro ci da de e vi o lên cia do pon to de vis ta ide -
o ló gi co; a ar bi tra ri e da de, a ile ga li da de co me ti da por
al guém de di re i ta, de es quer da, de cen tro, de bola, de 
re bo la, de ca ram bo la, é uma atro ci da de. E quem é
ver da de i ra men te de mo crá ti co tem o de ver de não in -
ven tar des cul pas e, sim, as su mir a sua po si ção de de -
mo cra ta, que é a de con de nar esse ato com ve e mên-
cia. Foi o que fez a Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal; o que fi ze ram os Se na do res Tião
Vi a na, Jef fer son Pé res, José Agri pi no Maia, Re nan
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Ca lhe i ros, o PSDB, en fim, con de na mos, pura e sim -
ples men te, algo que é con de ná vel e que não cabe no
mun do que nós que re mos pro je tar para o sé cu lo XXI,
um mun do de mo crá ti co. E se não for de mo crá ti co,
não será jus to; se não for jus to, não será hu ma no; se
não for hu ma no, não será de sen vol vi do. Em ou tras
pa la vras, te nho im pres são de que esta Casa não ce -
de ria à ten ta ção, re al men te in fe liz, de co lo car por ter -
ra um do cu men to que nada mais de se ja do que ex-
pres sar a re pul sa con tra um ato di ta to ri al e, ao mes -
mo tem po, o an se io de ver o mun do in te i ro re zan do
pela car ti lha da li ber da de, num Bra sil que ja ma is ha -
ve rá de abrir mão de um mi nu to se quer de vida de mo-
crá ti ca nos tem pos e nos sé cu los que tem, pela sua
his tó ria bri lhan te que o seu povo ha ve rá de sa ber des -
cre ver, Sr. Pre si den te.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Obri ga do

a V. Exª.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni-

no, que está ins cri to.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Gos ta ria

de me ins cre ver tam bém, Sr. Pre si den te.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não fui efe ti-
va men te ci ta do no mi nal men te pelo Se na dor Jef fer-
son Pé res, mas é ób vio que o pro nun ci a men to de S.
Exª se re fe riu a mim. S. Exª é um ho mem de ca rá ter e
não vai ne gar essa ob vi e da de. Nes tas cir cuns tân ci as,
te nho di re i to a ex pres sar e re a fir mar o que dis se, po -
rém, en fa ti zan do aqui lo que eu, efe ti va men te, quis di -
zer. Se hou ves se um re que ri men to de re pú dio à pena
de mor te, eu es ta ria jun to. Se hou ves se um re que ri-
men to de re pú dio às di ta du ras do mun do, eu as si na-
ria e vo ta ria. Mas te nho co nhe ci men to, por que sou
ho mem vi vi do, e es tou acos tu ma do às fal si da des e
dis tor ções dos no ti ciá ri os pro po si ta dos para ob ter de -
ter mi na das fi na li da des em ter mos de afir ma ção de in -
te res ses na ci o na is.

A Chi na é uma di ta du ra e qua se todo mês exe cu ta
cen te nas de pes so as. No en tan to, não ocor reu a nin-
guém fa zer um re que ri men to de re pú dio às exe cu ções
fe i tas na Chi na. Por que ocor reu em re la ção a Cuba?
Por que há um no ti ciá rio ori en ta do para a der ro ca da do
re gi me cu ba no. É ób vio! Assim como hou ve a in va são
do Afe ga nis tão, a agres são ao Ira que, que eram re gi-
mes con de ná ve is. Nin guém aqui de fen deu o Sr. Sad-
dam Hus se in e nem o re gi me dos Ta li bãs no Afe ga nis-
tão. Nin guém! Mas de fen de mos, sim, o di re i to da que les

pa í ses a te rem au to no mia e so be ra nia e não se rem
agre di dos da for ma pela qual o fo ram.

Ago ra, é cla ro que a agres são a Cuba é mais su -
til, não pode ser ar ma da. Já hou ve uma ten ta ti va de
in va são ar ma da da Baía dos Por cos, que re sul tou em
fra cas so. Ocor re que há toda uma co lô nia de cu ba nos
em Mi a mi que não quer que haja luta ar ma da em
Cuba. Eles que rem a der ro ca da do re gi me exa ta men-
te pela cri a ção de um am bi en te in ter na ci o nal con trá-
rio. Não sei há quan to tem po, os Esta dos Uni dos tra -
vam uma guer ra fria con tra Cuba, que, às ve zes, em
de ter mi na dos pe río dos, tor na-se mais quen te. É o
que está ha ven do nes te mo men to. É ób vio que há um
pla no de der ru ba da do re gi me cu ba no, for mu la do e
exe cu ta do pelo Go ver no ame ri ca no. Não sou in gê nuo
para não per ce ber isso.

Daí o meu voto con trá rio, a mi nha ne ga ti va de vo -
tar um re que ri men to que diz “re pú dio e con de na ção ao
ato ar bi trá rio per pe tra do con tra a li ber da de de opi nião”.
Não sei se hou ve isso. Na pa la vra do Emba i xa dor, não
hou ve; na pa la vra da im pren sa, hou ve, mas me re cu so
a fa zer esse jogo sem uma in ves ti ga ção mais pro fun da
que ca rac te ri ze tais atos. Não faço esse jogo, Sr. Pre si-
den te. Não se tra ta aqui de opi nião de di re i ta ou de es -
quer da. Ja ma is dis se que o Se na dor Jef fer son Pé res é
um ho mem de di re i ta, nem me ocor re di zer isso, por que
sei que não é. Po rém não se tra ta dis so. Tra ta-se da per -
cep ção de que há um jogo po lí ti co para der ru bar o re gi-
me de Fi del Cas tro. Que é uma di ta du ra é. Mas quan tas
di ta du ras exis tem pelo mun do e são apo i a das até pe los
Esta dos Uni dos da Amé ri ca? Ago ra, che gou o mo men-
to em que eles que rem im por a lei de les no ter ri tó rio cu -
ba no. Para mim, isso é con de ná vel, tão con de ná vel
quan to a di ta du ra que lá está im pos ta por Fi del Cas tro.

De for ma, Sr. Pre si den te, que con si de ro esse
re que ri men to uma in ge nu i da de re sul tan te de um sen -
ti men to pro vo ca do por uma no tí cia dis tor ci da da mí -
dia ame ri ca na, que oca si o nou essa re a ção, que não
se deu em re la ção a ou tros ca sos que ocor rem na
Chi na, em mu i to ma i or quan ti da de. No en tan to, não
hou ve essa re a ção de con de na ção.

Então, Sr. Pre si den te, só que ro de i xar isto cla ro:
a di ta du ra exis te, não es tou apo i an do re gi me de di ta-
du ra ne nhum, como não apo i a va o de Sad dam Hus -
se in. Não se tra ta de ser de di re i ta ou de es quer da;
não se tra ta de co lo car o PT nis so, pelo amor de
Deus! Essa não é a po si ção do PT; é po si ção pes so al
mi nha. Não é ho nes to atri bu ir isso ao PT.

Enfim, de i xo cla ro que não voto esse re que ri-
men to, por que sou um ho mem vi vi do e sei como se
fa zem es sas co i sas, sei como se pro vo cam es sas re -
a ções que, no fun do, aca bam sen do in gê nu as, mas
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fa vo re cem o gran de po der, a po tên cia im pe ri al do
mun do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Mão San ta. V. Exª dis põe de cin -
co mi nu tos.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para en ca mi-
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, apre sen to-me aqui como não sen do nem de di -
re i ta e nem de es quer da. So mos do Pi a uí e de Deus.
A nos sa ge ra ção foi en can ta da por um gran de lí der la -
ti no-ame ri ca no, mé di co como eu, Che Gu e va ra, que é 
uti li za do como sím bo lo des se re gi me mal di to. Che
Gu e va ra dis se: “Hay que en du re cer, pero sin per der
la ter nu ra ja más.”

Em cada rua de Ha va na, em cada pré dio, há o
sor ri so, a es tre la de Che Gu e va ra que eles es tão tra -
in do. Ma tar não é ter nu ra, não. Eu dis se que era de
Deus, por que está na lei de Deus: “Não ma ta rás”.

Che Gu e va ra, uti li za do como sím bo lo da mi nha
ge ra ção dos anos 60, essa mes ma ge ra ção que vi veu
na di ta du ra e a com ba teu e está aqui na li ber da de,
dis se ain da, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no: “Se és ca-
paz de tre mer de in dig na ção di an te de uma in jus ti ça
em qual quer lu gar do mun do és cha ma do com pa nhe-
i ro.” Lá não há mais com pa nhe i ro al gum de Che Gu e-
va ra. Estou com Che Gu e va ra em re pú dio ao re gi me
de Fi del em Cuba!

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy.

V. Exª dis po rá de cin co mi nu tos para ex por seu
pon to de vis ta.

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, em pri me i ro lu gar, que ro his to ri ar
como é que, na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
de De fe sa Na ci o nal, esse re que ri men to, de ini ci a ti va
dos Se na do res Jef fer son Pé res, José Agri pi no e
Arthur Vir gí lio, foi pro fun da men te dis cu ti do, em ver da-
de, du ran te três re u niões. Ti ve mos a opor tu ni da de, a
par tir do con vi te do Emba i xa dor de Cuba no Bra sil,
Jor ge Lez ca no Pe rez, de ou vir seus es cla re ci men tos,
uma vez que S. Exª nos con vi dou para ir à sua re si-
dên cia.

Fo ram to ma dos di ver sos cu i da dos, in clu si ve por 
par te do Se na dor Tião Vi a na. De po is de mu i tas pon -
de ra ções, che ga mos à con clu são de que de ve ría mos
fa zer um re que ri men to que, ao mes mo tem po, fos se
fra ter no, cons tru ti vo e que ex pli ci tas se, com cla re za,
as ma ni fes ta ções de pre o cu pa ção dos Se na do res
bra si le i ros com re la ção ao fu zi la men to dos dis si den-
tes que se qües tra ram um bar co, que aca bou fi can do

sem com bus tí vel, e fo ram cap tu ra dos. Os au to res do
se qües tro, se gun do o Emba i xa dor cu ba no, ame a ça-
ram a vida dos pas sa ge i ros. Entre tan to, fo ram jul ga-
dos, ain da que den tro da lei cu ba na, em um es pa ço
de tem po bas tan te exí guo, con de na dos e fu zi la dos.

Sob um pon to de vis ta que uniu to dos os Se na do-
res, le van do-se em con si de ra ção que os bra si le i ros são
con trá ri os à pena de mor te, ava li a mos que se ria im por-
tan te con de nar a ma ne i ra como os dis si den tes, que se -
qües tra ram um bar co e co lo ca ram em ris co a vida de al -
gu mas pes so as, fo ram con de na dos em tão bre ve es pa-
ço de tem po e, em se gui da, fu zi la dos.

Tam bém ava li a mos como ex tre ma men te du ras
as pe nas im pos tas a es cri to res, jor na lis tas e ou tros
dis si den tes, al gu mas ex tre ma men te lon gas, em que
pese as ex pli ca ções que ou vi mos do Emba i xa dor Jor -
ge Lez ca no Pe rez.

Se olhar mos bem os ter mos do re que ri men to
apro va do na ver são fi nal pro pos ta pelo Se na dor Hé lio
Cos ta, apro va da una ni me men te, ob ser va re mos que
es tão con si de ra dos os tra di ci o na is la ços de ami za de
que unem Bra sil a Cuba, os ter mos da De cla ra ção
Uni ver sal dos Di re i tos do Ho mem, os com pro mis sos
re la ti vos aos di re i tos po lí ti cos e so ci a is, as si na la mos
a cláu su la de mo crá ti ca no con tex to da OEA; en fa ti za-
mos o res pe i to às di fe ren ças de opi nião e à li ber da de
de or ga ni za ção, ex pres são e re li gião como de fun da-
men tal im por tân cia para a con vi vên cia pa cí fi ca; con -
si de ra mos que a pena de mor te é pro i bi da na Car ta
Mag na bra si le i ra, mas pre o cu pa dos com o fato de
que os in ci den tes que men ci o na mos ocor rem jus ta-
men te no mo men to em que as ins ti tu i ções mul ti la te-
ra is e o sis te ma de se gu ran ça co le ti va da ONU es tão
fra gi li za dos pelo uni la te ra lis mo bé li co como ins tru-
men to de afir ma ção de in te res se es tra té gi co do ce ná-
rio mun di al, e, cer tos de que, se tais in ci den tes não fo -
rem re sol vi dos de for ma ade qua da pro vo ca rão ine vi-
tá vel re gres são na jus ta luta do povo con tra o em bar-
go eco nô mi co. Por tan to, con de na mos o em bar go
eco nô mi co e as ações efe tu a das con tra o de se jo de li-
ber da de e de de mo cra cia da ci da da nia cu ba na, cons -
ta tan do que as pres sões po lí ti cas exer ci das so bre o
Go ver no de Cuba não jus ti fi cam e mu i to me nos le gi ti-
mam des res pe i to aos di re i tos hu ma nos e cer ce a men-
to do di re i to à in for ma ção e par ti ci pa ção, e con si de-
ran do que as pri sões e o fu zi la men to vêm oca si o nan-
do ve e men tes pro tes tos em vá ri os pa í ses, e no âm bi-
to de or ga ni za ções de de fe sa dos di re i tos hu ma nos,
in clu si ve de in te lec tu a is como José Sa ra ma go, que
tan tas ve zes tem sido so li dá rio a Cuba, é que ex pres-
sa mos a in dig na ção com o fu zi la men to dos ci da dãos
cu ba nos e a pri são dos 78 dis si den tes.
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Qu e ro ape nas con clu ir, Sr. Pre si den te, co men-
tan do o que o Se na dor Arthur Vir gí lio men ci o nou do
Frei Beto. O Frei Beto, de ma ne i ra al gu ma men ci o nou
que “chu tar o bal de” sig ni fi ca ria aca bar com a de mo-
cra cia. Se o Frei Beto dis se que o PT che gou ao Go -
ver no, mas não in te i ra men te ao po der, quis di zer com
isso, pelo meu en ten di men to, com todo res pe i to ao
Se na dor Arthur Vir gí lio, que não se pode ain da con si-
de rar que te mos a de mo cra cia ple na, no ple no sen ti-
do da pa la vra, para ga ran tir o di re i to à vida para to dos
os bra si le i ros. E, no que diz res pe i to ao as sun to fu zi la-
men to, sabe per fe i ta men te o Se na dor Arthur Vir gí lio – 
e se não sabe, que ro in for mar a S. Exª – que em epi -
só di os an te ri o res bem como nes te, o Frei Beto ma ni-
fes tou pu bli ca men te a sua opi nião so bre a con de na-
ção à pena de mor te, por fu zi la men to. S. Rev ma. in-
clu si ve, fez che gar a sua pa la vra ao Pre si den te Fi del
Cas tro, nes te sen ti do, não ape nas nes ta vez.

Era o es cla re ci men to que eu gos ta ria de pres tar,
Sr. Pre si den te. Eu, por tan to, vo ta rei com a po si ção já
re fe ri da na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe-
sa Na ci o nal, fa vo rá vel, nos ter mos do re que ri men to,
que re sul tou de um en ten di men to re di gi do pelo Se na-
dor Hé lio Cos ta.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ)
– Eis a po si ção do PT, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Antes de
con ce der a pa la vra ao Se na dor Edi son Lo bão, eu
gos ta ria de lem brar que o tem po já se es go tou. Por -
tan to, eu peço que os três úl ti mos Se na do res ins cri tos
se jam bre ves para que pos sa mos re al men te en cer rar
a ses são.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, já es tou no Se na do há três Le gis la tu ras. Assis ti
a inú me ros epi só di os des sa na tu re za nes te ple ná rio.
Mu i tas ve zes tive a opor tu ni da de de vo tar re que ri-
men tos em opor tu ni da des se me lhan tes, por una ni mi-
da de.

Sem pre que uma di ta du ra, em ge ral, da di re i ta
co me teu atro ci da des des sa na tu re za foi ela aqui con -
de na da ve e men te men te pela to ta li da de do Se na do.
Des ta vez pa re ce ser di fe ren te.

Mas será que o Sr. Fi del Cas tro, tão di ta dor
quan to os de ma is ou pior ain da do que al guns, tem
imu ni da des es pe ci a is pe ran te o mun do? Cus ta-me
crer que isso pos sa acon te cer.

Sr. Pre si den te, esse é um re que ri men to to le ran-
te, le ni en te, qua se frou xo, que diz ape nas o se guin te:

Con de na mos, com ve e mên cia, a pri-
são, jul ga men to su má rio, con de na ção dos

dis si den tes e a exe cu ção, por fu zi la men to,
de con ci da dãos cu ba nos que fu gi am em
bus ca de tudo (...)

Nada mais do que isso. Ain da as sim, não ob tém
una ni mi da de. É que o Sr.Fi del Cas tro pos sui algo que 
os de ma is se res hu ma nos não pos su em.

A Cons ti tu i ção Bra si le i ra de cla ra que to dos são
igua is pe ran te a lei. E, se hou ves se uma Cons ti tu i ção
mun di al, se gu ra men te, di ria a mes ma co i sa. Mas, te -
ria de ex ce tu ar Fi del Cas tro: “Não, Fi del Cas tro, não!
Este não é igual a to dos pe ran te a lei”. 

Ele tem suas imu ni da des es pe ci a is. Ele pode fu -
zi lar, no pa re dão, cen te nas de cu ba nos. Ele pode per -
se guir. Ele pode não ad mi tir li ber da de de na tu re za ne -
nhu ma que ain da as sim en con tra de fen so res es pa-
lha dos pelo mun do.

Cus ta-me crer, Sr. Pre si den te, que isso es te ja
ocor ren do aqui, no Se na do da Re pú bli ca, e fora da -
qui. Nós sa be mos o que acon te ceu com Pi no chet,
que che gou a ser pre so até na Ingla ter ra. Hou ve ten -
ta ti va de con de ná-lo e de pren dê-lo em ou tros pa í ses;
e com a apro va ção da hu ma ni da de. O mes mo, ou
algo pa re ci do, te ria acon te ci do com Fu ji mo ri, que teve
de se exi lar no Ja pão.

Mas Fi del Cas tro anda fa gue i ro pelo mun do, pe -
las pra ças dos pa í ses de mo crá ti cos até, re ce ben do
apla u sos e de fe sas. É ina cre di tá vel.

Sr. Pre si den te, quan do os Esta dos Uni dos e a
Ingla ter ra de ci di ram in va dir o Ira que, di zia-se que os
ame ri ca nos es ta vam in te res sa dos no pe tró leo do Ira -
que. Eu nun ca acre di tei nis so, até por que o pe tró leo
do Ira que não é tão vo lu mo so as sim. Eles vão ex por-
tar 750 mil bar ris por dia, o que não sig ni fi ca mu i to
para a eco no mia mun di al nem para a eco no mia nor -
te-ame ri ca na.

Em re la ção à Cuba, que in te res se po dem ter os
ame ri ca nos e a hu ma ni da de no ter ri tó rio cu ba no? O
que eles têm para ex por tar? Mé di cos, que ga nham
US$50 por mês? 

Sr. Pre si den te, é ape nas a imu ni da de es pe ci al
do Sr. Fi del Cas tro. Nada mais do que isso. 

Até pos so ser in gê nuo, mas pre fi ro, nes te caso,
sê-lo, con de nan do esse di ta dor sel va gem, do que ser
um re a lis ta e não o con de nar.

O meu voto é, pois, com lou vor, ao re que ri men to
do Se na dor Jef fer son Pe res e do Lí der José Agri pi no,
ape nas com res tri ção à frou xi dão da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao emi nen te Se na dor Mag no Mal ta.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
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Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en ten do que, nes -
te mo men to, a nos sa dis cus são não deve ser ver sa da
so bre o tema Di re i ta ou Esquer da. Pre ci sa mos dis cu-
tir res pe i to à vida. Só tem di re i to a aten tar con tra a
vida quem a cri ou. Em um dos man da men tos, o Se -
nhor Deus – e eu não sei se Fi del Cas tro crê Nele –
diz a Mo i sés: “Não ma ta rás”.

Qu an do a Bí blia es cre ve so bre Je sus, diz que
Ele es ta va no prin cí pio. Nada do que fe i to foi fe i to sem
Ele. É Deus. Em um dos seus mi la gres, em pa la vras,
no exer cí cio do seu mi nis té rio, Je sus dis se: “Antes
que Abraão exis tis se, Eu Sou...”

Era uma re fe rên cia à con ver sa que Deus ha via
tido com Mo i sés no de ser to, man dan do que ele vol -
tas se ao Egi to para ser o li ber ta dor do seu povo. E ele
dis se: Como vou eu? Sou pe sa do de lín gua. Sou
gago. Não sou o ho mem ide al. Que di rei a Fa raó?

Ele dis se: “Diga so men te isto, Eu Sou me en vi-
ou”. E Je sus mais tar de dis se: “Antes que Abraão
exis tis se, Eu Sou”. E está as se gu ra do que a vin da de
Je sus foi para abo lir a ri gi dez da Lei olho por olho,
den te por den te, e es ta be le cer a gra ça.

Sr. Pre si den te, con ta-se uma his tó ria ex tre ma-
men te in te res san te so bre a Gra ça e a Lei. Diz que a
Lei, no seu es tá gio mais do en tio de le ga lis mo, cha-
mou a gra ça para um de sa fio. E dis se: Gos ta ria de me 
en con trar com você em um de ter mi na do lu gar às 8 h
da ma nhã.

A Gra ça ace i tou o de sa fio. Às 8 ho ras, a Lei es -
ta va lá. A Gra ça não che gou. Às 8 ho ras e 30 mi nu tos,
a Gra ça ain da não ti nha vin do. Às 9 ho ras, a Lei co me-
çou a es bra ve jar. Ao meio-dia, como a Gra ça não
apa re ces se, a Lei co me çou a cus pir fogo. De po is de
três dias, a Lei es ta va en fu re ci da. Foi quan do a Gra ça
apa re ceu, an dan do de va gar. A Lei dis se: “Tu é ir res-
pon sá vel de ma is. Estou aqui há três dias. Não fa lei
que tu não va lia nada?” 

A Gra ça res pon deu: “Eu es ta va vin do, mas en -
con trei mu i tas cri an ças no ca mi nho, cho ran do, com
fome; pa rei para aju dar. Eu es ta va vin do, mas en con-
trei uma fa mí lia se di lu in do; tive de pa rar para dar uma 
for ça. Eu es ta va vin do, mas vi ho mens num ca la bou-
ço, so fren do in jus ti ças; tive de pa rar para dar-lhes
aten ção. Eu es ta va vin do, mas en con trei um ho mem
numa cruz, so zi nho, aban do na do; quan do a na tu re za
en tra va em es ta do de ano ma lia, Ele es ta va só; tive de
pa rar para fi car com Ele. Por isso, eu me atra sei”.

A Gra ça, em de ter mi na dos mo men tos da vida,
tem de ser ma i or que a Lei. A Gra ça de i xa cla ro que
tem de tra zer, em seu bojo, o Per dão.

Nes te País, quan do es ta mos vi ven do um mo-
men to de ex ce ção, com a gra vi da de da vi o lên cia, com 
os prin ci pa is ex po en tes do cri me or ga ni za do en ja u la-
dos e, mes mo as sim, dan do pro ble mas a esta Na ção,
por que não dis cu ti mos a pena de mor te?

Nes te País, com to dos os er ros que te mos co -
me ti do, e que são can ta dos e de can ta dos pe las or ga-
ni za ções de di re i tos hu ma nos no mun do, que nos co -
lo cam numa con di ção in fe liz – aliás, que ro sa ber qual
é a po si ção das or ga ni za ções de di re i tos hu ma nos do 
mun do di an te da ati tu de de Fi del Cas tro –, ain da não
pe di mos a pena de mor te por res pe i to à vida. 

O após to lo Pa u lo dis se: “Qu an do eu era me ni no,
fa la va como me ni no; quan do moço, fa la va como
moço; hoje es tou ve lho, falo como ve lho.”

Há uma sé rie de co i sas na mi nha vida, Sr. Pre si-
den te. Eu mu dei. Paul Tyler es cre veu di zen do que só
os to los não mu dam. Os tem pos mu da ram e o Sr. Fi -
del con ti nua um tolo. 

Não po de mos co me ter um ato de in sa ni da de
para abo mi nar um ato de vi o lên cia con tra a vida hu -
ma na. Por mais gra ve que te nham sido os cri mes co -
me ti dos por es ses cu ba nos, Fi del não ti nha di re i to de
aten tar con tra a vida. Aten tar con tra a vida é aten tar
con tra Deus.

Qu al quer re que ri men to que nes ta Casa le van-
tar-se con tra a in sa ni da de que se co me te na Chi na ou 
no Ja pão, como se dis se aqui, ou em qual quer ou tro
país, não te nho da dos para afir mar isto, mas digo que
nós, do Par la men to bra si le i ro, ho mens e mu lhe res de
bem des te País, não po de mos de can tar e fa zer po e-
sia com quem faz acin te con tra a vida!

Che ga mos a um mo men to em que não po de-
mos es que cer a im por tân cia dos lí de res mun di a is na
His tó ria do mun do, ain da que se jam di ta do res. Mas
há mo men tos quan do eles pas sam do li mi te. E Fi del
en cos tou a ca be ça no teto e pas sou do li mi te. Te mos
de re pu di ar esse ato, esse ato no jen to, esse ato co-
var de. Ele não está mais vi ven do em re vo lu ção, ao
con trá rio. Ti nha que vir ao Bra sil não para ser apla u di-
do pe los seus atos, mas para ser va i a do por im por um 
re gi me de fome e de mi sé ria a seus ir mãos. Ele pre ci-
sa va ago ra apren der com o Pre si den te Lula e le var
para lá o Fome Zero, num país em que mé di co mor re
de fome por que ga nha US$50.00 por mês! 

Por isso, com lou vor, voto a fa vor des se re que ri-
men to, ain da frou xo, como dis se o Se na dor Edi son
Lo bão, não nos ter mos em que de ve ría mos nos co lo-
car. To man do esta ati tu de, fa zen do uma lou va ção à
vida, não es ta re mos ba ten do pal mas para os atos dos
Esta dos Uni dos. Em ab so lu to. Esta re mos re a fir man-
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do uma po si ção de cren ça na vida e con trá ria a qual -
quer ato de in sa ni da de que se le van te de for ma acin -
to sa con tra a vida.

Essa é a mi nha po si ção.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon, úl ti mo ora dor ins -
cri to.

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, um dia isso te ria que
acon te cer. Era na tu ral que esta Casa vo tas se um re -
que ri men to ma ni fes tan do a sua con tra ri e da de aos fa -
tos e o seu pro tes to con tra o que ocor reu em Cuba.

O re que ri men to, apro va do por una ni mi da de na
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
é mu i to cla ro nes se sen ti do. Ele re lem bra as re la ções
de ami za de en tre Bra sil e Cuba, mas de i xa cla ra a re -
pul sa do Se na do bra si le i ro ao fu zi la men to ocor ri do
em Cuba. É mu i to cla ro e pre ci so nes te sen ti do.

To dos nós pre ci sa mos re co nhe cer que o que
acon te ceu em Cuba é ab so lu ta men te con de ná vel.
Essa dis cus são so bre Cuba en vol ve sem pre um ou tro
lado, os Esta dos Uni dos, que le va ram Cuba à atu al si -
tu a ção.

Cuba é uma di ta du ra? É. Tem um di ta dor san -
gui ná rio? Tem. Mas Cuba é um país que está es tran-
gu la do pelo go ver no ame ri ca no, pro i bi do de ne go ci ar
com quem quer que seja pelo go ver no ame ri ca no e
que vive sob a ame a ça per ma nen te e cons tan te do
go ver no ame ri ca no.

Que bom se ria o mo men to em que ti vés se mos
uma de mo cra cia ple na. Eu achei que es tá va mos che -
gan do lá, quan do caiu o muro de Ber lim, quan do caiu
a União So vié ti ca, quan do fra cas sou o co mu nis mo,
quan do de sa pa re ceu esse mun do mal di to do qual
tan to se fa la va, o mun do do mal, da des gra ça, do
ódio, da vi o lên cia. Iría mos vi ver, ago ra, no mun do da
paz, no mun do da re cons tru ção. Em cima do muro de
Ber lim iría mos cons tru ir uma nova na ção, uma nova
hu ma ni da de, onde ha ve ria paz, amor e a pos si bi li da-
de de to das as na ções vi ve rem em li ber da de.

Mas há algo es tra nho: já não se fala mais na
União So vié ti ca, já não se fala mais na Chi na, já não
se fala mais no co mu nis mo. Pa re ce que o co mu nis mo
é algo mu i to re mo to. Tam bém já não se fala mais nas
ar mas e no po der des tru ti vo do Ira que. São co i sas do
pas sa do. Fala-se hoje no ter ro ris mo, que de ter mi na
que os Esta dos Uni dos en trem no Ira que, fi quem no
Ira que, con ti nu em no Ira que, não aca tem de ci são no
sen ti do de que a ONU co or de ne as ações no Ira que.
Não, os Esta dos Uni dos é que irão co or de nar.

Du ran te 12 anos, os Esta dos Uni dos pro i bi ram o 
Ira que de ne go ci ar seu pe tró leo. Ago ra, a ONU li be-
rou o Ira que para que o ame ri ca no, que do mi na o pe -
tró leo ira qui a no, pos sa ne go ciá-lo com quem qui ser.

Esta mos vi ven do um mo men to em que es sas
co i sas es tão ocor ren do. Então, hoje vo ta mos aqui so -
li da ri e da de ao Go ver no da União So vié ti ca, so li da ri e-
da de ao Go ver no da Ale ma nha, so li da ri e da de ao Go -
ver no da Fran ça, por que de ram apo io às Na ções Uni -
das con tra o Ira que. Va mos vo tar ago ra a mo ção, que
apre sen tam o Se na dor Jef fer son Pé res e o Lí der do
PSDB, no sen ti do de di ver gir, de di zer não ao que
acon te ceu em Cuba. Eu só con cor do. Con cor do ple -
na men te. Não ace i ta mos o que acon te ceu em Cuba.
Não ace i ta mos a vi o lên cia que acon te ceu em Cuba.
Aliás, acho que o Pre si den te Fi del Cas tro está de i-
xan do o tem po pas sar de ma is sem en con trar a for ma
pela qual vai ser su ce di do. Não que re mos que acon -
te ça, mas, de re pen te, não mais que de re pen te,
como ele já tem uma cer ta ida de, pode acon te cer-lhe
algo. E qual será a for ma de sua su ces são? O que
acon te ce rá na Cuba pós-Fi del Cas tro? Abrir as por -
tas, bus car uma nor ma li da de de mo crá ti ca, bus car
uma ele i ção in ter na, bus car uma fór mu la... Está lá o
Pre si den te da Rús sia en con tran do uma for ma, está lá 
a Chi na en con tran do uma for ma, vá ri os pa í ses do
mun do es tão en con tran do uma for ma de abran dar a
vida de mo crá ti ca. E acho que eles tam bém po di am
en con trar isso.

Mas não po de mos, nes ta al tu ra, de i xar de re co-
nhe cer, nes te mo men to, pro tes tan do con tra o que
acon te ceu em Cuba, la men tan do o que acon te ceu
em Cuba, o mal da hu ma ni da de, a di fi cul da de que
atra ves sa a hu ma ni da de.

O dra ma da hu ma ni da de não é mais a União
So vié ti ca co mu nis ta, que é um pa pel do pas sa do,
nem o muro de Ber lim, que é uma fi gu ra de fic ção,
mas é a po lí ti ca que diz que a guer ra é viá vel quan do
o pe ri go pu der es tar imi nen te, quan do pu der exis tir a
po tên cia do ini mi go. Po de mos ata car quan do achar -
mos que pos sa ser pe ri go so. Isso é di fí cil para nós.
Para mim, o Bra sil é um pe ri go nes te mi lê nio. Não é
ne ces sá rio ha ver um ata que, uma pro vo ca ção. Bas ta
a cren ça de que al guém pos sa ter con di ções de me
co lo car em pe ri go para que eu pos sa ata cá-lo. Ama -
nhã ou de po is, al guém po de rá achar que o Bra sil está 
co lo can do a Ama zô nia em pe ri go, que a des tru i ção
das flo res tas ama zô ni cas, o tó xi co, a dro ga, que o
que es tão fa zen do com a Ama zô nia faz com que
aque le ter ri tó rio, que deve ser da hu ma ni da de, es te ja
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sen do co lo ca do em pe ri go. Sen do as sim, há o di re i to
de in va dir. Quem me traz o medo de que isso acon te-
ça não é Cuba, mas os Esta dos Uni dos, que, des gra-
ça da men te, com o apo io dos ho mens que re pre sen-
tam a Ingla ter ra, a Fran ça, a Itá lia, a Rús sia e a Chi na,
ma ni fes ta ram, em vá ri as opor tu ni da des, a mes ma
tese de que a Ama zô nia é pa tri mô nio da hu ma ni da de.

Por isso, nós, bra si le i ros, em to das as oca siões
em que se de ba te esse tipo de tese em ní vel in ter na-
ci o nal, te mos que olhar o mun do e o fu tu ro do Bra sil
nes te mun do. E po de mos lu tar con tra Cuba, sim, con -
tra o co mu nis mo de Cuba, sim, con tra a di ta du ra de
Cuba, sim, bus can do a de mo cra cia de Cuba, sim,
mas o que nos atin ge, nos pre o cu pa, nos as sus ta e
pode nos atin gir é a nova po lí ti ca he ge mô ni ca dos
Esta dos Uni dos, que não pre ci sam ter ad ver sá rio.
Eles es co lhem o mo men to e o ad ver sá rio.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. Eu gos ta ria
de ob ter um es cla re ci men to.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Eu gos -
ta ria de co lo car em vo ta ção.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Mas 
é so bre a ques tão.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Tem a
pa la vra V. Exª.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – As de fe sas que fo -
ram fe i tas, na sua gran de ma i o ria, fo ram de fe sas do
tex to ori gi nal men te apre sen ta do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Não, é o
subs ti tu ti vo do Se na dor Hé lio Cos ta, com a Emen da
nº 1, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Mas é 
isso que eu gos ta ria que fi cas se cla ro, que o que va mos
vo tar é o re que ri men to que tem to das as con si de ra ções
fe i tas de po is de três ses sões de de ba te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Mas fi-
cou cla ro.

Isso é o que está sen do pos to em vo ta ção.
Não ha ven do mais quem que i ra fa zer uso da pa -

la vra, en cer ro a dis cus são.

Em vo ta ção o Subs ti tu ti vo apre sen ta do pelo Se -
na dor Hé lio Cos 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 o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do, com voto con trá rio do Se na dor Ro-
ber to Sa tur ni no.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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, se
hou ver a con cor dân cia dos Srs. Se na do res e Srs. Lí de-
res, para fa ci li tar o pro ce di men to, na me di da em que foi
vo ta do um subs ti tu ti vo, o que re que re ria vo ta ção su ple-
men tar, se es ti ve rem de acor do, pro po nho à Mesa que
fa ça mos a vo ta ção su ple men tar ago ra.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Não ha -
ven do ob je ção, co lo co em vo ta ção o subs ti tu ti vo, em
tur no su ple men tar.

Como é subs ti tu ti vo, deve ha ver tur no su ple-
men tar. Fa re mos a vo ta ção na mes ma ses são, ape-
nas para não mar car mos para a pró xi ma ses são. É só 
vo tar “sim” e está li qui da do o as sun to.

Em vo ta ção o subs ti tu ti vo, em tur no su ple men-
tar. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

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

Apro va do, em tur no su ple men tar.
A Mesa cum pri rá a de li be ra ção do Ple ná rio.

É a se guin te a ma té ria apro va da

EMENTA Nº 1 – CRE (SUBSTITUTIVO)

REQUERIMENTO Nº 223, DE 2003

Con de na o fu zi la men to de três ci da-
dãos cu ba nos que ten ta ram fu gir para os 
EUA e a pri são de 78 dis si den tes da que le
país.

Nós, Se na do res da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil;

CONSIDERANDO os tra di ci o na is la ços de ami -
za des que unem Bra sil e Cuba;

INVOCANDO os ter mos da De cla ra ção Uni ver-
sal dos Di re i tos Hu ma nos do Ho mem, bem como os
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com pro mis sos ins cri tos nas Con ven ções da ONU re -
la ti vas aos Di re i tos Po lí ti cos e So ci a is;

ASSINALANDO a exis tên cia de “cláu su la de-
mo crá ti ca”, no con tex to da Orga ni za ção dos Esta dos
Ame ri ca nos;

ENFATIZANDO que o res pe i to às di fe ren ças de
opi nião e à li ber da de de or ga ni za ção, ex pres são e de
re li gião é de fun da men tal im por tân cia para a con vi vên-
cia pa cí fi ca en tre for ças po lí ti cas em qual quer re gi me;

CONSIDERANDO que a pena de mor te é pro i bi-
da pelo tex to da Car ta Mag na bra si le i ra, em vir tu de da
com pa ti bi li da de úl ti ma com os di re i tos hu ma nos fun da-
men ta is e da sua inu ti li da de na pre ven ção do cri me;

OBSERVANDO que o fu zi la men to de três ci da-
dãos cu ba nos e a pri são de 78 dis si den tes de ve rão
au men tar so bre ma ne i ra a ten são po lí ti ca em todo o
he mis fé rio, com con se qüên ci as ne ga ti vas para as re -
la ções en tre Cuba e as de ma is na ções ame ri ca nas;

PREOCUPADOS com os fa tos de que es ses
cons ter na do res in ci den tes ocor rem jus ta men te no
mo men to em que as ins ti tu i ções mul ti la te ra is e sis te-
ma de se gu ran ça co le ti va ins ti tu í do pela Car ta das
Na ções Uni das es tão fra gi li za dos pelo pre do mí nio do
uni la te ra lis mo bé li co como ins tru men to de afir ma ção
de in te res ses es tra té gi cos no ce ná rio mun di al;

CERTOS de que tais in ci den tes, se não re sol vi-
dos de for ma ade qua da, pro vo ca rão ine vi tá vel re gres-
são na jus ta luta do povo de Cuba con tra o em bar go
eco nô mi co e as ações efe tu a das con tra o de se jo de li-
ber da de e de mo cra cia da ci da da nia cu ba na;

CONSTATANDO que as pres sões eco nô mi cas e 
po lí ti cas exer ci das so bre o go ver no de Cuba não jus ti-
fi cam e mu i to me nos le gi ti mam o des res pe i to aos di -
re i tos hu ma nos e o cer ce a men to do di re i to à in for ma-
ção e à par ti ci pa ção;

CONSIDERANDO que as pri sões e o fu zi la-
men to de dis si den tes vêm oca si o nan do ve e men tes
pro tes tos em vá ri os pa í ses e no âm bi to de or ga ni za-
ções de de fe sa dos di re i tos hu ma nos; e 

CONVICTOS de que a re a li za ção de re for mas
de mo crá ti cas em Cuba de for ma al gu ma re pre sen ta-
rá ame a ça à sua in de pen dên cia e so be ra nia;

CONDENAMOS com in dig na ção o fu zi la men to
de ci da dãos cu ba nos, dis si den te Lo ren zo Enri que
Co pel lo Cas til lo, Bár ba ro Le o dán Se vil la Gar cía e Jor -
ge Luís Mar ti nez Isa ac, que ten ta vam fu gir para os

EUA, bem com a pri são de 78 dis si den tes da que le
país.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Esgo ta-
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Antes de en cer rar a pre sen te ses são, con ce de-
rei a pa la vra, pela or dem, à no bre Se na do ra Ide li
Sal vat ti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, no de cor rer da ses são, co -
lhi as si na tu ras para um ma ni fes to de apo io à in di ca-
ção da Drª Ella Wi ec ko Volk mer de Cas ti lho para o
car go de Pro cu ra do ra-Ge ral da Re pú bli ca. Na ses são
de hoje, hou ve uma vo ta ção his tó ri ca, quan do, pela
pri me i ra vez, um afro des cen den te foi apro va do pelo
Se na do para ocu par uma vaga no Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral. E é tam bém iné di ta a pos si bi li da de de o car -
go de Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca ser ocu pa do
por uma mu lher, ain da mais da com pe tên cia re co nhe-
ci da da Drª Ella Wi ec ko Volk mer de Cas ti lho, Sub pro-
cu ra do ra da Re pú bli ca, e que mu i to nos hon ra por ter
toda a sua vida li ga da ao Sul do País. Sem le var em
con si de ra ção so men te o as pec to de gê ne ro, tra ta-se
de pes soa re co nhe ci da por sua com pe tên cia. Nas ceu
no Pa ra ná, for mou-se no Rio Gran de do Sul, exer ceu
boa par te de suas ati vi da des pro fis si o na is, aca dê mi-
cas e no Mi nis té rio Pú bli co em San ta Ca ta ri na.

É o re gis tro que faço. E, se exis te ain da al gum
Se na dor que não as si nou o ma ni fes to e de se ja as si-
ná-lo, que o faça, pois logo o en ca mi nha re mos ao
Pre si den te da Re pú bli ca, já que a in di ca ção deve
ocor rer pro va vel men te nes ta se ma na. O nome da Drª
Ella Wi ec ko Volk mer de Cas ti lho tam bém está in clu í-
do na lis ta trí pli ce es co lhi da pelo Mi nis té rio Pú bli co
para ser sub me ti da ao Pre si den te da Re pú bli ca.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Já ia en -
cer rar a ses são, Se na dor.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Se V.
Exª me per mi tir,...

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Mas V.
Exª tem cin co pá gi nas, Se na dor.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Eu não
vou lê-las, Sr. Pre si den te. Peço que V. Exª me per mi ta
ape nas trin ta se gun dos.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pois não.
V. Exª tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, nes te
mo men to, em San ta Ca ta ri na, ocor re o fe cha men to
das ro do vi as BR-470 e BR-116 pe los pro du to res de
alho do Sul do País. É que eles pas sam por um mo -
men to mu i to di fí cil, com o de sem pre go de mais de 20
mil pes so as. Além da com pe ti ção com o alho da Chi -
na, ago ra o Go ver no Fe de ral está com pran do alho da
Argen ti na. Tudo bem, en ten de mos que se deve com -
prar, mas, com pran do o alho da Argen ti na, o Go ver no
pre ju di ca os nos sos pro du to res.

Gos ta ria de dar como lido este pro nun ci a men to,
e de i xo meu pro tes to con tra a ação do Mi nis té rio da
Agri cul tu ra, que não be ne fi cia os agri cul to res e os
pro du to res de alho do Bra sil!

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR LEONEL PAVAN.

O SR. LEONEL PAVAN  (PSDB – SC) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria ape-
nas de fa zer um bre ve, mas im por tan te re gis tro so -
bre a si tu a ção dos pro du to res bra si le i ros de alho e
a tam bém im por tan te de ci são to ma da on tem pe los
co le gas da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
des ta Casa, ao apro va rem re que ri men to de nos sa
au to ria para a re a li za ção de au diên cia pú bli ca com 
o Mi nis tro da Agri cul tu ra, Ro ber to Ro dri gues, vi-
san do a de ba ter os pre ju í zos para o se tor com a
im por ta ção de alho. 

Para se ter uma idéia da gra vi da de da si tu a-
ção, re gis tro que, nes te mo men to, en con tram se
re u ni dos na ci da de de Cu ri ti ba nos, em San ta Ca ta-
ri na, ma i or re gião pro du to ra de alho do Bra sil, na
sede da Asso ci a ção Na ci o nal dos Pro du to res de
Alho (Ana pa), to dos os pro du to res e li de ran ças re -
gi o na is para de ba ter qua is as ações que vão ado -
tar para pro tes tar pela atu al si tu a ção do se tor. O fe -
cha men to do tre vo de li ga ção das BRs 470 e 116
por tem po in de ter mi na do é uma de ci são que não
esta des car ta da.

Con for me já res sal ta mos aqui nes te ple ná rio,
os pro du to res re cla mam que a im por ta ção in dis cri-
mi na da de alho da Chi na e da Argen ti na, ali a da à
fal ta de uma po lí ti ca go ver na men tal que ga ran ta a
com pra da sa fra des te ano, está ca u san do enor -
mes pre ju í zos ao se tor. Infor ma ções da Asso ci a-

ção dos Pro du to res in di cam que das 13 mil to ne la-
das co lhi das nes ta sa fra em San ta Ca ta ri na, mais
da me ta de ain da não foi co mer ci a li za da. Nes ta
épo ca, os pro du to res de ve ri am es tar ini ci an do a
plan ta ção da pró xi ma sa fra, mas se quer ne go ci a-
ram a an te ri or.

Os cál cu los são de que 20% do to tal co lhi do
já se per deu e deve ser des car ta do pe los pro du to-
res em vir tu de do apo dre ci men to do pro du to. A
ten dên cia é que mais alho se es tra gue nos gal pões
por pura fal ta de com pra do res. É que o alho im por-
ta do che ga ao ata ca do com pre ços in fe ri o res aos
pra ti ca dos pelo pro du tor na ci o nal que tem cus tos
de pro du ção ma i o res. Por isso, os pou cos pro du to-
res que con se guem ven der o seu alho es tão gas -
tan do me nos da me ta de do que gas ta ram no cul ti-
vo.

Ou tra gran de pre o cu pa ção é com re la ção ao
pa ga men to dos fi nan ci a men tos con tra í dos pe las
fa mí li as de pe que nos pro du to res da re gião.

Por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, é ur gen te a ne ces si da de da ma ni fes ta ção de
nos so Mi nis tro da Agri cul tu ra so bre o caso em tela. 
Ain da mais que a cri se no se tor do alho vai cer ta-
men te pro vo car de sem pre go e êxo do ru ral. Mais
de 20 mil em pre gos já es tão pra ti ca men te re du zi-
dos na área de plan tio, di an te da cri se atu al, sem
que ne nhu ma me di da te nha sido ado ta da pelo go -
ver no fe de ral.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª

será aten di do.
Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Flá vio Arns e Sibá Ma cha do

e a Se na do ra Iris de Ara ú jo en vi a ram à Mesa pro po si-
ções que, em face do dis pos to no art. 235, in ci so III,
alí nea a, do Re gi men to Inter no se rão li das na pró xi-
ma ses são.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Os Srs.
Se na do res Mo za ril do Ca val can ti, Ro me ro Jucá, João
Alber to Sou za, a Sra. Pa trí cia Sa bo ya Go mes, e os
Srs.Luiz Otá vio, Re gi nal do Du ar te, Flá vio Arns e Pa u-
lo Paim e en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu -
bli ca dos, na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi-
men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em re cen te
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de po i men to para o Cor re io Bra zi li en se, sem dú vi da
o diá rio de ma i or cir cu la ção des ta Ca pi tal, o Dr. Aga ci-
el da Sil va Maia, Di re tor-Ge ral do Se na do da Re pú bli-
ca, acres cen tou va li o so de po i men to à his tó ria da Câ -
ma ra Alta do País, ins ti tu i ção que, em con jun to com a
ou tra Casa do Le gis la ti vo, jul ga acer ta da men te me-
lhor re fle tir “as ca rac te rís ti cas so ci o ló gi cas de uma
na ção”.

Aqui, pelo exer cí cio de mo crá ti co do di re i to
cons ti tu ci o nal do voto, a cada pe río do de qua tro anos
o ci da dão “fala, pro tes ta, re no va e ou tor ga aos seus
re pre sen tan tes o di re i to e o de ver de re pre sen tá-lo”.
As ur nas ex põem, por tan to, uma ava li a ção do de sem-
pe nho dos le gis la do res e a ne ces si da de, ou não, de
subs ti tuí-los.

Daí ava li ar o ar ti cu lis ta, com in te i ra pro ce dên-
cia, que, nes ta Le gis la tu ra, os 81 Se na do res, re pre-
sen tan tes dos 26 Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, “sig ni-
fi ca ram o fru to da bus ca pela re no va ção dos qua dros
po lí ti cos e, por isso mes mo, o Se na do, como uma ins -
ti tu i ção po lí ti ca das mais an ti gas no País, não po de ria
fi car imu ne à onda de mu dan ças em pre en di das pe los
vo tan tes”.

É in dis pen sá vel, nes te pon to, re cor rer à his tó ria
po lí ti ca, para lem brar que a Cons ti tu i ção do Impé rio
do Bra sil, ou tor ga da em mar ço de 1824, de fi nia o Pais 
como uma mo nar quia cen tra lis ta e he re di tá ria, e es ta-
be le cia os po de res Exe cu ti vo, a ser exer ci do pelo
Impe ra dor e seus mi nis tros; o Ju di ci al, com pre en den-
do ju í zes e ju ra dos; e o Mo de ra dor, a car go do ti tu lar
do Impé rio, a quem com pe tia san ci o nar as leis. O Po -
der Le gis la ti vo era exer ci do pela Assem bléia-Ge ral,
in te gra da pelo Se na do e pela Câ ma ra dos De pu ta-
dos.

Ini ci a va-se, des sa for ma, a tra je tó ria his tó ri ca do 
Se na do, com suas ra í zes na tra di ção gre co-ro ma na e
ins pi ra ção na Câ ma ra dos Lor des da Grã-Bre ta nha, e 
tam bém in flu en ci a do pela dou tri na fran ce sa de di vi-
são e har mo nia dos po de res do Esta do e dos di re i tos
dos ci da dãos.

Entre as suas atri bu i ções, re la ci o na vam-se as
de ob ter o ju ra men to do Impe ra dor; ele ger a Re gên-
cia e de mar car os li mi tes de sua au to ri da de; es cla re-
cer dú vi das acer ca da su ces são da Co roa; ela bo rar
as leis; in ter pre tá-las; sus pen der a sua vi gên cia e re -
vo ga -las; fi xar, a cada ano, as des pe sas pú bli cas e re -
par tir a con tri bu i ção di re ta.

Os Se na do res me re ci am o tra ta men to de “Au-
gus tos e Dig nís si mos Se nho res Re pre sen tan tes da
Na ção”. Em sua qua se to ta li da de, ti nham sido De pu-

ta dos, e pres ta vam, como mem bros do Con se lho de
Esta do, as ses so ria di re ta e pes so al ao Impe ra dor.

Os que es ti ve ram à fren te do Mi nis té rio da Fa -
zen da e do Con se lho de Mi nis tros fo ram os prin ci pa is
res pon sá ve is pela di mi nu i ção do dé fi cit pú bli co, pela
pro cu ra de me i os para man ter a pa ri da de da mo e da
com o ouro e pela ro la gem das dí vi das in ter na e ex -
ter na.

Hoje, o Se na do Fe de ral per ma ne ce pres tan do
inu me rá ve is e des ta ca dos ser vi ços ao País. Esta tís ti-
cas re fe ren tes ao de sem pe nho da Casa, no ano pas -
sa do, dão con ta de que fo ram re a li za das 161 ses sões
ple ná ri as, nas qua is fo ram apre ci a das 877 pro po si-
ções, de ter mi nan do-se o ar qui va men to de 60 ini ci a ti-
vas e a apro va ção de ou tras 817, en tre pro je tos de lei, 
al te ra ções cons ti tu ci o na is, ope ra ções de cré di to e
acor dos in ter na ci o na is.

Como di zía mos a res pe i to das ele i ções, o es tu-
do con sig na que, “de 54 ca de i ras co lo ca das em dis -
pu ta, 40 fo ram ocu pa das por po lí ti cos es tre an tes na
Casa, ou por al guns ve lhos co nhe ci dos”, que re tor na-
vam após de mo ra da au sên cia. Tão-so men te 14 dos
Se na do res, dos 32 que se can di da ta ram, me re ce ram
a re con du ção ao car go, o que re fle te uma re no va ção
pró xi ma de 50% da re pre sen ta ção par la men tar.

Por igual, as ur nas re ve la ram o “au men to de
con fi an ça do povo em re la ção à ca pa ci da de das mu -
lhe res em ela bo rar po lí ti cas pú bli cas”, re tra ta do no
cres ci men to da ban ca da fe mi ni na.

Cons ta ta do que na Câ ma ra hou ve um au men to
de 45% no nú me ro de de pu ta das, aqui se re gis trou
cres ci men to de 100% de re pre sen tan tes do sexo fe -
mi ni no, o que faz pre ver uma igual da de en tre ho mens
e mu lhe res na ocu pa ção das ca de i ras do Le gis la ti vo,
em tem po não mu i to dis tan te.

Adi ci o ne-se que, iden ti fi ca do o per fil par la men-
tar des ta le gis la tu ra, no tou-se, mais uma vez, que o
Se na do man tém a tra di ção de re cep ci o nar ex-go ver-
na do res de Esta do. Estão en tre nós os do Rio Gran de
do Nor te, do Ama pá, da Ba hia, do Dis tri to Fe de ral, do
Ma ra nhão, de Mi nas Ge ra is, da Pa ra í ba, de Ron dô nia
e do Pi a uí.

Qu an to às pro fis sões, re gis tra-se en tre eles a
ma i o ria de ad vo ga dos, com 26 re pre sen tan tes, se gui-
da de 20 pro fes so res uni ver si tá ri os, 12 eco no mis tas,
12 en ge nhe i ros, 9 jor na lis tas, 7 mé di cos, 7 em pre sá-
ri os, 5 pe cu a ris tas, 4 ad mi nis tra do res de em pre sa e
de 3 pe da go gos, além de 6 sin di ca lis tas.

Com um re pre sen tan te, os pro fis si o na is ser ra-
lhe i ro, ar qui te to, ban cá rio, quí mi co, pro du tor ru ral,
teó lo go, es cri tor, en fer me i ra, pu bli ci tá rio, po li ci al, co -
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mer ci an te, zo o tec nis ta, pas tor evan gé li co, di plo ma ta,
au di tor fis cal, pro mo tor de jus ti ça, e me ta lúr gi co.

“O novo de se nho par ti dá rio”, que aí se iden ti fi-
ca, re for ça “o ca rá ter de ne go ci a ção e de co o pe ra-
ção do mo de lo po lí ti co bra si le i ro”, tan to para im ple-
men tar a agen da go ver na men tal como para a ocu-
pa ção de car gos no Se na do.

Nes sa in te ra ção do Le gis la ti vo com o Exe cu ti-
vo, res pe i ta das as prer ro ga ti vas de cada um, con fir-
ma-se que ao Se na do Fe de ral re ser va-se pa pel de
fun da men tal im por tân cia.

Some-se, ade ma is, que, não obs tan te a for ça
po lí ti ca do Pre si den te da Re pú bli ca, é in dis pen sá vel
o seu per fe i to en tro sa men to po lí ti co com os mem-
bros do Con gres so Na ci o nal, para que se le vem a
bom ter mo as po lí ti cas e as re for mas go ver na men-
ta is.

Ne les, cer ta men te, ha ve rá de ci si vo em pe nho
na edi fi ca ção de um man da to con di zen te com a
Insti tu i ção e com a con so li da ção de sem pre apri mo-
ra do re gi me de fran qui as de mo crá ti cas, além do re-
co nhe ci men to de que a Casa, do Impé rio à Re pú bli-
ca, nun ca se abs te ve de exer ci tar os seus de ve res
de re pre sen ta ção, le gis la ção, fis ca li za ção e le gi ti ma-
ção do sis te ma po lí ti co.

É in du vi do so que, nas mis sões de re pre sen ta-
ção, as sim como na de le gis lar, “re si de a pró pria ra-
zão de exis tên cia des ta Casa”. Na Fe de ra ção, os
Esta dos pas sa ram a exer cer des ta ca do pa pel na
cons tru ção e con so li da ção das ins ti tu i ções de mo-
crá ti cas, so bre tu do no que se re la ci o na ao con tro le
das con tas pú bli cas. Con se qüen te men te, a par tir de
ago ra, “a na tu re za das re la ções en tre as es fe ras fe-
de ral e es ta du al de pen de rá do mo de lo de co o pe ra-
ção de se nha do no âm bi to do Se na do”.

Igual men te im por tan tes, as prer ro ga ti vas de
fis ca li za ção dos po de res pú bli cos e de le gi ti ma ção
do sis te ma po lí ti co ga nham, pou co a pou co, ma i or
es pa ço na mí dia. Des sa for ma, o ci da dão des co bre
a im por tân cia des sas atri bu i ções, e se cer ti fi ca de
que o Se na do Fe de ral está am pla men te qua li fi ca do
para fi el men te exer ci tá-las, tan to pelo peso de sua
re pre sen ta ti vi da de, como pela mo der na es tru tu ra
fun ci o nal con so li da da na úl ti ma dé ca da.

Era o que tí nha mos a di zer.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, com mu i ta sa tis fa ção,
re ce bi há al guns dias, em meu ga bi ne te, exem plar da
pu bli ca ção Res pon sa bi li da de So ci al 2002, edi ta da

pela BM&F – Bol sa de Mer ca do ri as e Fu tu ros. Tra-
ta-se de uma bem-cu i da da pu bli ca ção bi lín güe, em
por tu guês e in glês, que con so li da e co lo ca em evi dên-
cia a con ti nu a da ação so ci al de sen vol vi da por essa
im por tan te en ti da de, que re ú ne pes so as fí si cas e ju rí-
di cas ope ran do no mer ca do de tí tu los e con tra tos.

Como en ti da de ci vil sem fins lu cra ti vos, a
BM&F per ce beu a im por tân cia des se tipo de ini ci a ti-
va. E com sua atu a ção na área so ci al, aten ta às ne -
ces si da des mais ime di a tas dos seg men tos mais fra -
gi li za dos, pro por ci o na, não ape nas aos seus inú me-
ros as so ci a dos, mas a todo o em pre sa ri a do na ci o-
nal, um exem plo de gran de re per cus são e al can ce,
que me re ce ser re pli ca do em ou tras múl ti plas ini ci a-
ti vas si mi la res.

Cha ma ram-me a aten ção duas pro pos tas es-
pe ci al men te ar ro ja das e trans for ma do ras: o tra ba lho
de re in te gra ção so ci al de ado les cen tes de fa mí li as
de ba i xa ren da e o in cen ti vo ao es por te na ci o nal,
pre gan do a di fu são da cul tu ra es por ti va, em es pe ci-
al o atle tis mo, para os jo vens. Como re la ta o pre si-
den te da BM&F, Ma no el Fe lix Cin tra Neto, na apre-
sen ta ção do do cu men to, es ses pro je tos são ver da-
de i ros ali cer ces de um tra ba lho “ex ten so, fér til e
con sis ten te com os ob je ti vos es ta be le ci dos pela Bol -
sa para sua ati vi da de na área so ci al”.

No pri me i ro caso, con ti nua o di ri gen te, “os
ado les cen tes atin gi dos pela ex clu são so ci al en con-
tram pers pec ti vas con cre tas para sua in te gra ção na
so ci e da de, de for ma hon ra da e cons tru ti va”. Na área 
do es por te, a Bol sa é res pon sá vel por um pro gra ma
de pa tro cí nio de di ca do à ma nu ten ção de equi pe que 
já con cen tra mais de uma cen te na de atle tas.

Con tu do, é um tra ba lho que não se es go ta
nes ses dois pro je tos re le van tes, mas vai al can çar
ou tras áre as igual men te im por tan tes para a pro mo-
ção so ci al. É o caso dos pro gra mas edu ca ci o na is
seg men ta dos, que têm re pre sen ta do uma con tri bu i-
ção con si de rá vel ao apren di za do de téc ni cas uti li za-
das pelo mer ca do de de ri va ti vos e pelo seg men to fi -
nan ce i ro de modo ge ral. Além dis so, den tro das co-
me mo ra ções do 16º ani ver sá rio da en ti da de, foi ina -
u gu ra do, em 2002, o Espa ço Cul tu ral BM&F, cul-
mi nân cia de uma ati vi da de re gu lar de in cen ti vo às
ar tes plás ti cas, pro pi ci an do aos ar tis tas e à co mu ni-
da de mais uma al ter na ti va de cul tu ra e con ví vio.

Ao as su mir na ple ni tu de as suas res pon sa bi li-
da des so ci a is, a BM&F per ma ne ce, tam bém, fo men-
tan do uma po lí ti ca de re cur sos hu ma nos vol ta da para 
a va lo ri za ção de seu cor po fun ci o nal, es ti mu lan do o
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de sen vol vi men to ple no de ap ti dões in di vi du a is e co le-
ti vas, como for ma de cres ci men to pro fis si o nal.

Enfim, para que se te nha uma idéia mais pre ci-
sa dos apor tes efe ti va dos pela BM&F, na ver ten te
de apo io a en ti da des be ne fi cen tes, re gis tre-se a
trans fe rên cia, via do a ção, de mais de um mi lhão de
re a is, dis tri bu í dos en tre or ga ni za ções de todo o
País, des ta can do-se aque las de di ca das à cri an ça e
ao ado les cen te, pro gra mas de al fa be ti za ção, e sa ú-
de in fan til e adul ta.

Vê-se, des sa for ma, com mu i ta cla re za, que a
Bol sa de Mer ca do ri as & Fu tu ro ex pan de, de ma ne i-
ra con sis ten te e re i te ra da, a sua ação, pois re sol veu
avo car a si, sem ti tu be i os, uma par ce la da res pon sa-
bi li da de so ci al. Ultra pas sa, em fa vor da so ci e da de,
os li mi tes de seu foco de ne gó ci os, isto é, o mun do
dos con tra tos fu tu ros e das op ções, e vol ta-se para
a re a li da de so ci al bra si le i ra. Assim, ofe re ce res pos-
tas pre ci sas e pro mis so ras no sen ti do de es ti mu lar o 
Bra sil na re to ma da da tri lha do de sen vol vi men to. E
isso, a par tir do cu i da do com a for ma ção e a afir ma-
ção do ele men to mais im por tan te e de ci si vo – a
nos sa gen te.

Mu i to obri ga do.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB –
MA) – Sr. Pre si den te,Srªs e Srs. Se na do res, o mu ni-
cí pio de Bal sas, lo ca li za do na mi cror re gião ge ral
Bal sas, sul do Esta do do Ma ra nhão, des pon ta como
pro mis sor pólo de de sen vol vi men to, par ti cu lar men te
no seg men to agrí co la da pro du ção de soja. Lon ge
vão os tem pos em que a nu me ro sa fa mí lia Co e lho
ou o Co ro nel Da ni el Alves Co e lho do mi na vam a re-
gião com suas nu me ro sas fa zen das de cri a ção; ou o 
tem po em que o mer ca dor de fumo Antô nio Fer re i ra
Ja co bi na, exí mio to ca dor de ra be ca, fol ga zão e de
fá cil co mu ni ca bi li da de, atra ía para o lu gar va que i ros
e fa zen de i ros das re don de zas, di ver tin do-os com
suas fre qüen tes pa go de i ras re ga das a ca cha ça e
mu i ta can to ria. Foi des se aflu xo de gen te so li tá ria do 
ser tão à pro cu ra de ale gria e de con ta to hu ma no
que nas ceu Vila Nova, pos te ri or men te San to Antô-
nio de Bal sas, hoje, sim ples men te Bal sas.

No dia de 21 de maio de 2003, Bal sas re ce beu
a vi si ta do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va. O
Pre si den te lá en con trou uma re a li da de de ho ri zon-
tes al vis sa re i ros para o de sen vol vi men to da re gião.
Bal sas pro je ta-se como cen tro de li de ran ça para o
de sen vol vi men to não ape nas do Esta do do Ma ra-
nhão, mas do pró prio País, cuja agri cul tu ra está em
con di ções de om bre ar com os pa í ses mais de sen-
vol vi dos do mun do no que diz res pe i to à pro du ção
agrí co la, com uti li za ção de tec no lo gia de pon ta para
a pro du ção de grãos e de car nes.

Bal sas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
com 275 mil hec ta res plan ta dos, pro du ziu na atu al
sa fra 900 mil to ne la das de soja. Des sa pro du ção,
80% fo ram ex por ta dos, ge ran do 600 mi lhões de dó-
la res. O solo de Bal sas, tí pi co de cer ra do – la tos so lo
ver me lho-ama re lo –, pre do mi nan te men te pla no, é
fér til, é pro pí cio para o plan tio des sa le gu mi no sa. O
Mu ni cí pio é rico em água, des ta can do-se o rio Bal -
sas, na ve gá vel por ba te lões de lon ga dis tân cia, é
pos su i dor de mais de 40 aflu en tes ao lon go de suas 
mar gens.

A ex ten são de ter ra atu al men te cul ti va da no
Mu ni cí pio ain da pode ser am pli a da, e mu i to; pois,
se gun do es ti ma ti vas, há na mi cror re gião 800 mil
hec ta res de ter ra agri cul tá vel em con di ções de se-
rem in cor po ra dos à pro du ção de grãos. So man do-se
os 1.300 hec ta res do vi zi nho Esta do do Pi a uí e os
1.500 hec ta res de ter ra nas mes mas con di ções do
To can tins, a re gião tem vo ca ção para tor nar-se um
dos mais im por tan tes ce le i ros de pro du ção agrí co la
do mun do. Além de soja, Bal sas des ta ca-se tam bém
como o ter ce i ro ma i or pro du tor de ál co ol do Nor des-
te – 53 mi lhões de li tros – e como pro du tor de al go-
dão – 500 to ne la das na úl ti ma sa fra, to das ex por ta-
das para os Esta dos Uni dos. O solo ofe re ce boas
pers pec ti vas tam bém para o cul ti vo de mi lho, ar roz e 
man di o ca.

No cam po da pes qui sa, a Fun da ção de Apo io
à Pes qui sa do Cor re dor de Expor ta ção Nor te –
FAPCEN ocu pa pa ta mar de pro e mi nên cia na ge ra-
ção e na ex por ta ção de tec no lo gia. Oito Esta dos
bra si le i ros com pram se men te de soja pro du zi da na
re gião de Bal sas, em par ti cu lar, a va ri e da de Sam ba-
í ba.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, na sua vi si ta do dia
21 de maio, co nhe ceu em Bal sas uma re gião com ri -
cas pers pec ti vas para o País, com con di ções e po-
ten ci a li da des de ex ce lên cia na pro du ção de grãos e
de ou tros pro du tos ne ces sá ri os para o con su mo na -
ci o nal ou para ex por ta ção.

Estra te gi ca men te lo ca li za da, no que se re fe re
aos me i os de trans por te, ser vi da pela Fer ro via Nor -
te-Sul por meio da qual a pro du ção é le va da até ao
por to de Ita qui, em São Luís, com suas 70 mil fa mí li-
as, Bal sas des pon ta para ser pólo ge ra dor de pro-
gres so e ri que za no nor te bra si le i ro, ob je to de es pe-
ran ças e de in ves ti men tos com re tor no cer to, gra ças
à vo ca ção na tu ral da re gião, ao es for ço do Go ver no
e à de di ca ção da po pu la ção tra ba lha do ra acom pa-
nha da por téc ni cos al tru ís tas, com pe ten tes e de lar -
ga vi são como é o caso do Ge ren te de Cer ra dos do
Esta do do Ma ra nhão, o com pe ten te Dr. Fran cis co
Co e lho.

Mu i to obri ga do.
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A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje é o
Dia Inter na ci o nal de Luta con tra a Mor ta li da de Ma ter-
na, e gos ta ria de cha mar a aten ção des te Ple ná rio
para um pro ble ma que, in fe liz men te, con ti nua afe tan-
do mi lhões de mu lhe res no mun do in te i ro. A cada mi -
nu to, uma mu lher mor re ví ti ma de com pli ca ções du -
ran te a gra vi dez ou o par to. De acor do com da dos ve i-
cu la dos pela ONG bra si le i ra Rede Fe mi nis ta de Sa ú-
de, 95% dos óbi tos ma ter nos mun di a is ocor rem em
pa í ses em de sen vol vi men to e 98% des sas mor tes
po de ri am ser evi ta das.

O Bra sil se com pro me teu, na dé ca da de 1990,
a re du zir pela me ta de a mor ta li da de ma ter na. Mas a 
taxa de 68,9 mor tes de mu lhe res em cada 100 mil
cri an ças nas ci das vi vas re gis tra da em 1980 caiu
para ape nas 58,5 por mil em 1998. 

Há um agra van te nes se pa no ra ma. Se gun do o
re la tó rio da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to so-
bre Mor ta li da de Ma ter na, con clu í do em 2001, os da -
dos po dem es tar su bes ti ma dos. Isso por que os re-
gis tros e o acom pa nha men to de mor tes du ran te a
gra vi dez, o par to e o pós-par to no Bra sil ain da é in-
ci pi en te. Espe ci a lis tas es ti mam que a taxa no nos so
País seja de 130 mor tes de mu lhe res para cada 100 
mil nas ci dos vi vos.

Para re ver ter esse qua dro, pre ci sa mos, so bre-
tu do, me lho rar a qua li da de do aten di men to no
pré-na tal, no par to e no pós-par to. O de sa fio é gran -
de. La men ta vel men te, exis te um nú me ro con si de rá-
vel de bra si le i ras que se quer pas sam por essa as-
sis tên cia.

De acor do com da dos do Uni cef, 32% das mu -
lhe res que vi vem em áre as ru ra is não re a li zam ne-
nhum con tro le pré-na tal. Além dis so, so men te 10
Esta dos bra si le i ros al can çam a meta de 50% das
mu lhe res grá vi das que re a li zam pelo me nos as seis
vi si tas ao mé di co du ran te a gra vi dez – per cen tu al
re co men da do pela Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de.

Srªs e Srs. Se na do res, não po de mos mais as sis-
tir pas si va men te à mor te de mi lha res de bra si le i ras, ví -
ti mas de pro ble mas fa cil men te evi tá ve is. Por tan to, está 
mais do que na hora de o Bra sil as su mir uma pos tu ra
fir me no com ba te à mor ta li da de ma ter na.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, não têm fal ta do ape-
los em fa vor de obras de ma nu ten ção e de re cu pe-
ra ção da es tra da Be lém-Bra sí lia. Ape los dos Esta-
dos afe ta dos, no Cen tro-Oes te e no Nor te. Ape los
fe i tos des ta tri bu na. Ape lo ao novo Go ver no e ao Mi -
nis tro dos Trans por tes Ander son Ada u to. Mi nis tro
que, evi den te men te, está lu tan do pe las es tra das
bra si le i ras, tão des tro ça das, tão aban do na das, tão
sem ver bas.

Sr. Pre si den te, o que pos so acres cen tar a esse 
coro an gus ti a do é o se guin te: mais do que re cu pe ra-
da, a Be lém-Bra sí lia pre ci sa ser sal va! Sim, Sr. Pre -
si den te, é pre ci so sal var da des tru i ção esse que
sem pre foi, des de o Pre si den te Jus ce li no, o sím bo lo
do de sen vol vi men to bra si le i ro, da in te ri o ri za ção do
pro gres so, da união en tre as re giões do Bra sil, da
in te gra ção na ci o nal, da es pe ran ça no fu tu ro do País.

Sr. Pre si den te, já tí nha mos a se qüên cia téc ni-
ca: res ta be le ci men to do trá fe go, ma nu ten ção e re cu-
pe ra ção de fi ni ti va. Hoje, em vis ta do pa no ra ma la-
men tá vel de nos sas es tra das, pa re ce que é pre ci so
ina u gu rar um novo con ce i to: o de sim ples sal va ção.
Sal va ção de nos sa ma lha ro do viá ria. Sal va ção da
Be lém-Bra sí lia.

A Be lém-Bra sí lia se es ten de de Aná po lis a Be -
lém, por 1.964 qui lô me tros. Na ver da de, ela é com-
pos ta de tre chos de vá ri as BRs: BR-153, BR-226,
BR-010 e BR-316. Mas o sá bio cos tu me do povo é
cha má-la de Be lém-Bra sí lia, tra du zin do bem sua im -
por tân cia es tra té gi ca no con tex to na ci o nal. Ela não
é ape nas im por tan te para Go iás, To can tins, Pará e
nor te do Ma ra nhão; não ape nas para as re giões
Nor te e Cen tro-Oes te. A Be lém-Bra sí lia ar ti cu la-se,
em Aná po lis, com ra mi fi ca ções ro do viá ri as que se
es ten dem pelo Cen tro-Oes te, Su des te, Nor des te e
Sul. Ela é um gran de eixo do pro gres so, pelo qual
flu em, em am bos os sen ti dos, pro du tos, pes so as,
ini ci a ti vas, en fim, a ri que za do Bra sil em cons tru ção.

Estra da com gra ves pro ble mas de ma nu ten-
ção, dado o trá fe go ex tre ma men te pe sa do que re ce-
be, com pon tos que des mo ro nam na épo ca das chu -
vas, exi gin do o uso de des vi os, com lon gos tre chos
que tor nam uma aven tu ra nela tra fe gar. Ocor rem
nela aci den tes fa ta is, des tru i ção de pa tri mô nio, des -
gas te dos ve í cu los, au men to do Cus to Bra sil. Pela
Be lém-Bra sí lia tran si tam 4.000 ve í cu los por dia, a
ma i o ria de car ga. Car ga sa cri fi ca da, re tar da da, en-
ca re ci da.

Bem sa be mos que a si tu a ção é ge ne ra li za da.
Na Be lém-Bra sí lia é pre ci so re cu pe rar 700 qui lô me-
tros. Da ma lha fe de ral de 56.000 qui lô me tros, de 20
a 30 mil pre ci sam ser re cu pe ra dos. É uma ta re fa gi -
gan tes ca, um de sas tre que se foi acu mu lan do ao
lon go dos anos. Ago ra, o novo Go ver no de cla ra que
pre ten de in ves tir cer ca de 700 mi lhões de re a is, até
o fi nal do ano, na re cu pe ra ção de al guns tre chos pri -
o ri tá ri os.

É boa no tí cia, ape sar de a ver ba ser mo des ta,
di an te do imen so de sa fio. Quem deu a no tí cia foi um 
alto fun ci o ná rio do Mi nis té rio dos Trans por tes, Sr.
Ja i ro Ro dri gues da Sil va, ge ren te do Pro gra ma de
Re cu pe ra ção da Ma lha Ro do viá ria Fe de ral, da que le
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Mi nis té rio, por oca sião do Fó rum Na ci o nal de Trân si-
to, re a li za do re cen te men te em Bra sí lia.

Pro gra ma bem-vin do, po rém aca nha do, pelo
vis to. A re cu pe ra ção de 1 qui lô me tro de ro do via es-
tru tu ral men te afe ta da cus ta 120 mil re a is. Tal vez
algo como 100 mi lhões de re a is fos sem ne ces sá ri os
tão-so men te para a Be lém-Bra sí lia. Gos ta ria de ou-
vir mais do Mi nis tro Ander son Ada u to so bre esse
pro gra ma, so bre cus tos tí pi cos, pri o ri da des ado ta-
das e me i os de agi li zar as obras, de con tor nar a bu -
ro cra cia.

Sr. Pre si den te, a im por tân cia da ma lha ro do viá-
ria para a eco no mia bra si le i ra é tal, que tal vez te nha-
mos que re pen sar a ma ne i ra de tra tar de sua re cu pe-
ra ção. É ne ces sá ria uma vi são abran gen te. O im pac to
da pés si ma con di ção das ro do vi as so bre o Cus to Bra -
sil e so bre o nos so PIB é enor me. Mu i to pro va vel men-
te, jus ti fi ca-se um pla no de re cu pe ra ção de am plos
ob je ti vos, emer gen ci al, im bu í do da im por tân cia de-
sen vol vi men tis ta que im pli ca um sis te ma ro do viá rio
sa ne a do, de cen te. Pre ci sa mos, nes sa ques tão, de
um gran de mu ti rão na ci o nal. Um pla no em que se en -
ga jas se não ape nas o Mi nis té rio dos Trans por tes,
mas todo o go ver no, que se tem de cla ra do a fa vor do
cres ci men to eco nô mi co e da cri a ção de em pre gos.

De cer ta ma ne i ra, o Con gres so Na ci o nal, no
ano pas sa do, deu um gran de pas so em di re ção a
uma so lu ção co ra jo sa para o mau es ta do de nos sas
ro do vi as. Foi quan do des ti nou 75% da ar re ca da ção
da Cide para o se tor de trans por tes. Ora, a pe di do da
equi pe de tran si ção do novo Go ver no, o en tão Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que ve tou o ar ti go que tra ta va
de per cen tu a is de des ti na ção do di nhe i ro da Cide. Em 
de cor rên cia dis so, não há re gu la men ta ção, o Go ver-
no está sen ta do em cima dos 10 bi lhões de re a is da
Cide, e as es tra das per ma ne cem em es ta do pre cá rio.

Na ver da de, em es ta do mais que pre cá rio, Sr.
Pre si den te, em es ta do afli ti vo, an gus ti an te, de sas tro-
so, como é o exem plo da Be lém-Bra sí lia. O trans por te
de car gas pela Be lém-Bra sí lia está al ta men te com-
pro me ti do. É de vi do a essa gra ve si tu a ção que en ca-
mi nhei, nos pri me i ros dias de maio, re que ri men to ao
Mi nis tro dos Trans por tes, ques ti o nan do-o so bre o pa -
pel que seu Mi nis té rio está de sem pe nhan do em re la-
ção à Be lém-Bra sí lia. Espe ci fi ca men te, re que ri ao Mi -
nis tro que pres tas se as se guin tes in for ma ções:

1) Que me di das es tão sen do ado ta das
para a re cu pe ra ção ou res ta u ra ção da ro do-
via?

2) Já fo ram ela bo ra dos os pro je tos
para exe cu ção das obras de re cu pe ra ção ou 
res ta u ra ção?

3) Já fo ram ini ci a dos os pro ce di men tos
li ci ta ró ri os para a exe cu ção das obras?

4) Qual o pra zo pre vis to para a exe cu-
ção dos ser vi ços?

5) Há re cur sos con sig na dos em or ça-
men to para tais ser vi ços?

6) Caso es te jam pre vis tos os re cur sos,
seu vo lu me é su fi ci en te para a con clu são
dos ser vi ços?

7) No caso de se rem os re cur sos in su-
fi ci en tes, que me di das pre ten de o Mi nis té rio
dos Trans por tes ado tar para ga ran tir a exe -
cu ção das obras?

Espe ro que as res pos tas do Mi nis tro Ander son
Ada u to pos sam tran qüi li zar, ao me nos em al gu ma
me di da, esta Casa e tran qüi li zar todo o Bra sil, já
que a Be lém-Bra sí lia, tal vez mais do que qual quer
ou tra ro do via, está no co ra ção do País, ge o grá fi ca e
afe ti va men te fa lan do.

Sr. Pre si den te, a fa vor da re cu pe ra ção da Be-
lém-Bra sí lia, que o Go ver no ouça, se não a mi nha
voz, pelo me nos o cla mor das co mu ni da des, dos em -
pre sá ri os, dos pro du to res ru ra is e dos mu i tos Esta dos
que tan to de pen dem da que la ar té ria, por onde deve
flu ir e ser cri a da par te tão im por tan te de nos sas ri que-
zas e de nos so pro gres so.

Mu i to obri ga do.

DOIS ALERTAS PARA O GOVERNO

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,

Ocu po esta tri bu na, na tar de de hoje, para um
bre ve co men tá rio, a res pe i to da nos sa eco no mia, ba -
se a do nos ar ti gos ane xos, in ti tu la dos “A eu fo ria é
fogo de pa lha”, de au to ria do De pu ta do Fe de ral Alber-
to Gold man (PSDB-SP), e “O im por tan te é cres cer”,
de au to ria do Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos
(PSDB-TO), pu bli ca dos no jor nal O Glo bo, edi ção de
27 de maio do cor ren te ano.

São ma té ri as de ex tre ma atu a li da de, pelo que
en ten do que a in ser ção de am bas nos Ana is do Se na-
do são opor tu nas e ser vem, in clu si ve, de aler ta para o 
Go ver no Lula.

Os ar ti gos, que pas so a ler, para que fi quem in -
te gran do este pro nun ci a men to, são os se guin tes:

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR REGINALDO DUARTE
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. FLÁVIO ARNS (Blo co/PT – PR) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, du ran te a cam pa nha
ele i to ral de 2002, o Pre si den te Lula des ta cou as fer ro-
vi as como fun da men ta is para ala van car o cres ci men-
to da eco no mia do país.

A Co mis são de Tran si ção para o atu al go ver no
teve a opor tu ni da de de co nhe cer par te dos pro ble-
mas que afli gem o se tor, não per mi tin do na épo ca
que fos sem to ma das me di das que pu des sem im pac-
tar a fer ro via de for ma ne ga ti va, pois sa bi am do in su-
ces so do pro gra ma de de ses ta ti za ção da Rede Fer ro-
viá ria Fe de ral im ple men ta do pelo BNDES.

Por ou tro lado, ago ra tive a opor tu ni da de de co -
nhe cer o “Pro gra ma de Inte gra ção e Ade qua ção das
Fer ro vi as” ela bo ra do pela ANTT de for ma a in ter rom per
o pro ces so de aban do no e de gra da ção que vem ocor -
ren do nos úl ti mos sete anos com a pri va ti za ção, uma
vez que os ob je ti vos es pe ra dos não fo ram al can ça dos.

Hoje, apro xi ma da men te 7 (sete) mil qui lô me tros de 
fer ro vi as (27% do to tal) es tão em com ple to aban do no.

As fer ro vi as não so fre ram os in ves ti men tos pre -
vis tos, como tam bém não fo ram man ti das as con di-
ções em que fo ram re ce bi das da Rede Fer ro viá ria Fe -
de ral S/A, ge ran do um pas si vo pa tri mo ni al mu i to
gran de para a União.

No en tan to, o Pro gra ma de Inte gra ção e Ade-
qua ção das Fer ro vi as apre sen ta tam bém equí vo cos,
al ta men te le si vos ao país. Con tem pla, por exem plo,
as con ces si o ná ri as com os re cur sos do BNDES com
ga ran ti as da das pelo va lor que deve ser pago como
ar ren da men to à Rede Fer ro viá ria e União. Obser-
ve-se que não é o re cur so que as con ces si o ná ri as
têm a re ce ber, mas sim a pa gar! Que ga ran ti as são
es sas en tão? A Rede Fer ro viá ria e a União es tão dan -
do ga ran ti as para o se tor pri va do?

É im por tan te, além dis to, fri sar que o BNDES já
em pres tou mais de 2 bi lhões de re a is nes se pe río do
às con ces si o ná ri as e o que se vê não são no vas lo co-
mo ti vas, nem mo der ni za ções na via per ma nen te,
nem ou tras ben fe i to ri as, mas, sim, de gra da ção do pa -
tri mô nio exis ten te.

Ou tro pon to re le van te é a ques tão de tre chos ti -
dos como eco no mi ca men te de fi ci tá ri os que de ve rão
ser dis cu ti dos com os Mu ni cí pi os e Esta dos para fins
de sub sí di os.

Lem bro que, quan do da mo de la gem da de ses-
ta ti za ção, foi ado ta do o cri té rio de ava li a ção do po ten-
ci al do ne gó cio, le van do-se em con si de ra ção os tre -
chos ren tá ve is jun to com aque les de in te res se do Go -
ver no, mo ti vo pelo qual os va lo res ini ci a is dos le i lões
eram ba i xos. Caso con trá rio, o va lor se ria mu i to ma i or
por que con tem pla ria ex clu si va men te os tre chos com
alta taxa de re tor no.

Por tan to, não se pode ad mi tir ago ra que Mu ni cí-
pi os/Esta dos sub si di em a ini ci a ti va pri va da que com -
prou em le i lão o di re i to de ex plo ra ção. Além do mais,
isto po de rá ge rar de man das ju di ci a is da que les con-
cor ren tes dos le i lões à épo ca e que fo ram ven ci dos,
uma vez que as con di ções es ta be le ci das em Edi tal
es ta ri am sen do mo di fi ca das a pos te ri o ri. Não te nho
dú vi das tam bém de que o Mi nis té rio Pú bli co, to man-
do co nhe ci men to dos fa tos e de sua fun da men ta ção,
irá in ter por as me di das le ga is per ti nen tes.

Se a so lu ção é in ves ti men to, pas se mos à Rede
Fer ro viá ria Fe de ral, que é pro pri e tá ria de todo o pa tri-
mô nio, a res pon sa bi li da de de ser a fo men ta do ra do
se tor!

Acre di to ser ela a ma i or in te res sa da em ter
seus bens man ti dos, atu a li za dos, mo der ni za dos e
am pli a dos.

Por ser pro pri e tá ria dos bens po de rá ofe re cer
par te de seu imen so pa tri mô nio, es ti ma do em 26 bi -
lhões de re a is, como ga ran tia a em prés ti mos, de for -
ma se gu ra.

Com cer te za, com a me di da, o se tor pas sa ria a
con tar com uma gran de e ex pe ri en te ali a da, hoje des -
ti na da ao de sa pa re ci men to.

É mi nha con vic ção de que a so lu ção para o se -
tor pas sa pela re vi ta li za ção da Rede Fer ro viá ria Fe-
de ral, que vol ta ria a con tri bu ir com re le van tes ser vi-
ços ao país.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res,

Gos ta ria de re gis trar que, du ran te a vo ta ção his -
tó ri ca do re la tó rio da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus -
ti ça, que aca tou por una ni mi da de a in di ca ção pre si-
den ci al do Dr. Jo a quim Be ne di to Bar bo sa Go mes
para ocu par uma vaga no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
eu me en con tra va no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu-
ta dos, acom pa nhan do os ato res Oswal do Lou za da e
Car mem Sil va, numa cru za da con tra a dis cri mi na ção
dos ido sos.

Não po de ria de i xar de ma ni fes tar meu voto fa vo-
rá vel à in di ca ção do Dr. Jo a quim Bar bo sa para o STF,
num dos mais be los mo men tos vi vi dos por esta ins ti-
tu i ção, que se har mo ni za mais uma vez com os an se i-
os pro fun dos da so ci e da de bra si le i ra pela su pe ra ção
das de si gual da des ra ci a is Se na dor Pa u lo
Paim/PT-RS.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná-
ria, a re a li zar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te:
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ORDEM DO DIA
Às 15:30 ho ras

 – 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 44, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com a 
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de 1999)

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 44, de 
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Sér gio Ma cha do, que dá nova re da ção ao art. 14 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tu in do o voto fa cul ta ti vo,
ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Íris Re zen de, fa vo rá vel à ma té ria, e pelo ar qui va-
men to da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, 
de 1999, que tra mi ta em con jun to, com voto con trá-
rio do Se na dor Pe dro Si mon.

 – 2 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 31, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com a 
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 1999) 

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 31, de 
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Car los Pa tro cí nio, que al te ra a re da ção do ca put e
do § 1º do art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, tor nan do
fa cul ta ti vo o voto, ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, pelo ar qui va men to da ma té ria e fa vo-
rá vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44,
de 1999, que tra mi ta em con jun to, com voto con trá-
rio do Se na dor Pe dro Si mon.

 – 3 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 1999

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 55, de 
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, que mo di fi ca o “ca put” do art.
37 da Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta, aos prin cí-
pi os que re gem a ad mi nis tra ção pú bli ca, o da ra zo a-
bi li da de), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.246, de 2001, da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re -
la tor: Se na dor Jef fer son Pe res.

 – 4 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 11, de 2003 (nº 2.681/96, 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 e acres ce pa rá gra fos ao art. 184 e dá nova re -
da ção ao art. 186 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de -
zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, al te ra do pela Lei nº
8.635, de 16 de mar ço de 1993, e acres cen ta dis po si-
ti vos ao De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de
1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal, ten do

Pa re cer sob nº 395, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
João Ca pi be ri be, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 e
2-CCJ, que apre sen ta.

 – 5 –

REQUERIMENTO Nº 270, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
270, de 2003, do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, 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 7 e 33, de 2002, por re gu-
la rem a mes ma ma té ria.

 – 6 –

REQUERIMENTO Nº 273, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
273, de 2003, da Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, so li-
ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, a re ti ra da, em ca rá-
ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Re so lu ção nº 11, de 2003,
de sua au to ria.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 19 ho ras e 24 
mi nu tos.)

(OS 13705/03)

–––––––––––––––

AGENDA CUMPRIDA PELO 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

SENADOR JOSÉ SARNEY

27-5-2003
ter ça-fe i ra

18:00  – Mi nis tro da Infra-Estru tu ra da Ve ne zu e la
              De o da to Ca bel lo
              Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

28-5-2003
quar ta-fe i ra

10:00  – De pu ta da Fá ti ma Pe la es
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Ata da 66ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 29 de maio de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Pa u lo Paim, Ro meu Tuma, He rá cli to For tes,
Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, Mão San ta e Luiz Otá vio

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

Ael ton Fre i tas – Alber to Sil va – Alme i da Lima – 
Alo i zio Mer ca dan te – Amir Lan do – Ana Jú lia Ca re-
pa – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Ma ga-
lhães – Arthur Vir gí lio – Au gus to Bo te lho – Cé sar
Bor ges – De mos te nes Tor res – Edi son Lo bão –
Edu ar do Aze re do – Edu ar do Su plicy – Efra im Mo ra-
is – Eu rí pe des Ca mar go – Fá ti ma Cle i de – Fer nan-
do Be zer ra – Flá vio Arns – Ga ri bal di Alves Fi lho –
Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Ger son Ca ma ta – Gil-
ber to Mes tri nho – Hé lio Cos ta – He lo í sa He le na –
He rá cli to For tes – Ide li Sal vat ti – Iris de Ara u jo –
Jeffer son Pe res – João Alber to Sou za – João Ba tis-
ta Mot ta – João Ca pi be ri be – João Ri be i ro – Jo nas
Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no –
José Jor ge – José Ma ra nhão – José Sar ney – Ju-
vên cio da Fon se ca – Le o mar Qu in ta ni lha – Le o nel
Pa van – Lú cia Vâ nia – Luiz Ota vio – Mag no Mal ta –
Mão San ta – Mar ce lo Cri vel la – Mar co Ma ci el – Mo -
za ril do Ca val can ti – Osmar Dias – Pa pa léo Paes –
Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Pa u lo Octá vio – Pa u lo
Paim – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re gi nal do
Du ar te – Re nan Ca lhe i ros – Re nil do San ta na – Ro -
ber to Sa tur ni no – Ro dolp ho Tou ri nho – Ro me ro
Jucá – Ro meu Tuma – Sér gio Ca bral – Serys Slhes -
sa ren ko – Sibá Ma cha do – Tas so Je re is sa ti – Te o to-
nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val dir Ra upp – Val mir
Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 72 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 Ro -
meu Tuma, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 30, DE 2003
(Nº 4.702/94, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a cri a ção da Far má cia
Po pu lar e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A cri a ção, ma nu ten ção, con tro le e fis ca li-

za ção de far má ci as po pu la res re gem-se por esta lei.
Art. 2º Enten de-se por far má cia po pu lar o es ta-

be le ci men to far ma cêu ti co de ca rá ter pri va do que,
me di an te con tra to de fran quia em pre sa ri al com o
Esta do, co mer ci a li zar di re ta men te ao con su mi dor, na
for ma de va re jo, me di ca men tos com pre ços ta be la-
dos, mar gem de co mer ci a li za ção pre es ta be le ci da e,
pre fe ren ci al men te, com apre sen ta ção na for ma de
me di ca men tos ge né ri cos.

Art. 3º A pro du ção de me di ca men tos fica a car -
go dos la bo ra tó ri os pri va dos e pú bli cos pre vi a men te
au to ri za dos pelo Mi nis té rio da Sa ú de que su je i ta rá
tais for ne ce do res a fis ca li za ção pe rió di ca.

Art. 4º A far má cia po pu lar deve aten der a to das
as exi gên ci as le ga is para o fun ci o na men to de far má-
ci as, sen do obri ga tó ria a pre sen ça de pro fis si o nal far -
ma cêu ti co du ran te todo o ho rá rio de aten di men to.

Art. 5º Cabe ao es ta be le ci men to far ma cêu ti co
fran que a do ar car com to dos os cus tos ne ces sá ri os à
aqui si ção, im plan ta ção e en tra da em ope ra ção da
fran quia.

Art. 6º O es ta be le ci men to a ser fran que a do deve 
ser pre fe ren ci al men te mi cro ou pe que na em pre sa e
aten der as exi gên ci as do fran que a dor in clu si ve quan -
to à lo ca li za ção den tro da dis tri bu i ção es pa ci al de far -
má ci as e áre as de gran de con cen tra ção po pu la ci o nal
do Sis te ma Úni co de Sa ú de, ou vi do o Con se lho Re gi-
o nal de Far má cia.

Art. 7º A ga ran tia da qua li da de e das boas prá ti-
cas de fa bri ca ção dos me di ca men tos co mer ci a li za dos
pela far má cia po pu lar é de res pon sa bi li da de dos pro -
du to res, dos for ne ce do res e dos fran que a dos, e sua
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fis ca li za ção é exer ci da pelo ór gão com pe ten te do SUS
na con for mi da de com as nor mas sa ni tá ri as em vi gor.

Art. 8º A im plan ta ção do sis te ma de fran quia
obe de ce rá aos cri té ri os de des cen tra li za ção do Sis te-
ma Úni co de Sa ú de, de ven do sua ges tão ser as su mi-
da pre fe ren ci al men te pe los es ta dos e mu ni cí pi os que
al can ça rem as con di ções téc ni co-ope ra ci o na is ne-
ces sá ri as para ga ran tir o ple no fun ci o na men to das
far má ci as po pu la res.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.702, DE 1994

Dis põe so bre a cri a ção da Far má cia
Po pu lar e dá ou tras pro vi dên ci as

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A cri a ção, ma nu ten ção, con tro le e fis ca li-

za ção de far má ci as po pu la res re gem-se por esta lei.
Art. 2º Enten de-se por far má cia po pu lar o es ta-

be le ci men to far ma cêu ti co de ca rá ter pri va do que,
me di an te con tra to de fran quia em pre sa ri al com o
Esta do, co mer ci a li zar di re ta men te ao con su mi dor, na
for ma do va re jo, me di ca men tos a pre ços re du zi dos,
com pre ços ta be la dos e mar gem de co mer ci a li za ção
pre es ta be le ci da.

Art. 3º Cabe ao Mi nis té rio da Sa ú de a ela bo ra-
ção e atu a li za ção de lis ta de me di ca men tos es sen ci a-
is a ser ob je to da fran quia, aten den do às ne ces si da-
des sa ni tá ri as da po pu la ção.

Pa rá gra fo úni co. Os me di ca men tos te rão apre -
sen ta ção de fi ni da pelo Mi nis té rio da Sa ú de sen do
iden ti fi ca dos obri ga to ri a men te pela de no mi na ção co -
mum bra si le i ra, não po den do con ter pro pa gan da,
nome co mer ci al ou mar ca de ter ce i ros.

Art. 4º A pro du ção de me di ca men tos tica a car -
go dos la bo ra tó ri os pri va dos e pú bli cos, pre vi a men te
au to ri za dos velo Mi nis té rio da Sa ú de que su je i ta rá
tais for ne ce do res a fis ca li za ção pe rió di ca.

Art. 5º A far má cia po pu lar deve aten der a to das
as exi gên ci as le ga is para o fun ci o na men to de far má-
ci as. obri gan do-se à pre sen ça de pro fis si o nal far ma-
cêu ti co du ran te todo o ho rá rio de aten di men to.

Art. 6º Cabe ao es ta be le ci men to far ma cêu ti co
fran que a do ar car com to dos os cus tos ne ces sá ri os á
aqui si ção, im plan ta ção e en tra da em ope ra ção da
fran quia.

Art. 7º O es ta be le ci men to a ser fran que a do deve 
ser pre fe ren ci al men te mi cro ou pe que na em pre sa e
aten der as exi gên ci as do fran que a dor in clu si ve quan -
to à lo ca li za ção den tro da dis tri bu i ção es pa ci al de far -
má ci as e áre as de gran de con cen tra ção po pu la ci o nal

do Sis te ma Úni co de Sa ú de, ou vi do o Con se lho Re gi-
o nal de Far má cia

Art. 8º Cabe ao Mi nis té rio da Sa ú de, ou vi do o
Con se lho Na ci o nal á. Sa ú de, ela bo rar as nor mas dis -
ci pli na res da fran quia com as far má ci as po pu la res,
ado tan do mo de lo de con tra to-pa drão que in di que,
além dos di re i tos e de ve res do fran que a dor e do fran -
que a do, me ca nis mos de con tro le e acom pa nha men to
pela so ci e da de.

Art. 9º Cabe ao Mi nis té rio da Sa ú de ou de le ga-
ção des te às Se cre ta ri as Esta du a is ou Mu ni ci pa is de 
Sa ú de, em ar ti cu la ção com o ór gão ges tor do Sis te-
ma Úni co de Sa ú de em cada es fe ra de go ver no e
com os Con se lhos Re gi o na is de Far má cia as ati vi-
da des de fis ca li zar, con tro lar e ava li ar as far má ci as
po pu la res.

Art. 10. A ga ran tia da qua li da de e das boas prá ti-
cas de fa bri ca ção dos me di ca men tos co mer ci a li za-
dos pela far má cia po pu lar é de res pon sa bi li da de da
fran que a da e do for ne ce dor, seja pú bli ca ou pri va da e
sua fis ca li za ção exer ci da na con for mi da de com as
nor mas sa ni tá ri as em vi gor.

Art. 11. A im plan ta ção do sis te ma de fran quia
obe de ce rá aos cri té ri os de des cen tra li za ção do Sis te-
ma Úni co de Sa ú de, de ven do sua ges tão ser as su mi-
da pre fe ren ci al men te pe los Esta dos e Mu ni cí pi os que 
al can ça rem as con di ções téc ni co-ope ra ci o na is ne-
ces sá ri as para ga ran tir o ple no fun ci o na men to das
far má ci as po pu la res.

Art. 12. Cabe ao Po der Exe cu ti vo ex pe dir as nor-
mas dis ci pli na res com ple men ta res.

Art. 13. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 14. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

O di le ma que ora se apre sen ta no que tan ge aos 
al tos cus tos dos me di ca men tos, vem de há mu i to
tem po ator men tan do toda a po pu la ção bra si le i ra.

Me lhor será di zer que se tra ta de um pro ble ma
de ní vel mun di al pois que das des pe sas com tra ta-
men to mé di co, a aqui si ção de me di ca men tos é que
ca u sa ma i or po lê mi ca pela ten dên cia de au men to
com o avan ço da ida de e sua ca rac te rís ti ca de ine vi ta-
bi li da de e pe re ni da de por toda a exis tên cia das pes -
so as.

Nos pa í ses mais ri cos a po lê mi ca ten de a con -
cen trar-se nos ga nhos que as em pre sas far ma cêu ti-
cas au fe rem com a co mer ci a li za ção de me di ca men-
tos cada vez mais es pe cí fi cos e mo no po li za dos. A uti -
li za ção de cons tan te mar ke ting di ri gi do à clas se mé -
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di ca vem ca u san do cada vez mais re pul sa das po pu-
la ções des ses pa í ses.

Des sa for ma sem ab di car das res pon sa bi li da-
des no que tan ge á sa ú de pú bli ca, te mos que con tor-
nar a es cas sez de re cur sos com cri a ti vi da de e obs ti-
na ção, bus can do na so ci e da de to das as for ças de
que ne ces si ta mos para o gi gan tes co de sa fio do abas -
te ci men to ple no dos me di ca men tos.

Qu a is são os ele men tos en vol vi dos nes se pro -
ces so ?

– To dos os ci da dãos bra si le i ros ri cos ou po bres,
ca pa zes e in ca pa zes, com es pe ci al ên fa se para os
me nos as sis ti dos ou com ple ta men te de sas sis ti dos fi -
nan ce i ra men te.

– O go ver no e sua res pon sa bi li da de de as sis tir a 
po pu la ção, na sua mis são Cons ti tu ci o nal de pres tar
as sis tên cia a to dos os ci da dãos bra si le i ros sem dis -
tin ção de ne nhu ma or dem e, ao mes mo tem po, ze lar
pelo cum pri men to da Car ta Mag na no que tan ge à li -
ber da de de ação dos agen tes eco nô mi cos.

– A ini ci a ti va pri va da da área pro du ti va de me di-
ca men tos, di vi di da en tre em pre sas de ca pi tal na ci o-
nal e es tran ge i ro de pe que no, mé dio e gran de por te,
com fun ção de su prir a de man da na ci o nal de to das as 
es pe ci a li da des que se fa çam ne ces sá ri as, ge ran do
em pre gos, im pos tos e tec no lo gia.

– A ini ci a ti va es ta tal da área pro du ti va de me di-
ca men tos, com sua rede de la bo ra tó ri os ofi ci a is, es -
pe ci a li zan do-se na pro du ção de me di ca men tos es-
sen ci a is e de pro gra mas es pe ci a is para uso ca ti vo
dos es ta dos de ori gem e como for ne ce do res do sis te-
ma CEME.

– A ini ci a ti va pri va da na área de dis tri bu i ção,
com pos ta pe los di ver sos re ven de do res es pa lha dos
pelo Bra sil e as mais de 40.000 far má ci as além dos
hos pi ta is con ve ni a dos ou não da rede na ci o nal.

– A ini ci a ti va es ta tal na área de dis pen sa ção de
me di ca men tos com pos ta pela rede de hos pi ta is e ou -
tras uni da des as sis ten ci a is man ti da, pelo Go ver no,
as sim como, pre fe i tu ras, en ti da des as sis ten ci a is, etc.

– O Po der Le gis la ti vo com sua fun ção cons ti tu-
ci o nal de su prir o ar ca bou ço le gal de nos sa so ci e da-
de e a mis são de fis ca li za ção dos atos do Po der Exe -
cu ti vo.

– A im pren sa com sua mis são de in for mar a po -
pu la ção.

– De ma is en ti da des de de fe sa dos di re i tos dos
ci da dãos, as sim como, os Con se lhos Fe de ra is a
quem cabe ze lar pela éti ca no exer cí cio das fun ções
ine ren tes à área de me di ca men tos.

Para que as su ges tões apre sen ta das pos sam
me lhor ser ana li sa das, faz-se ne ces sá rio a dis cri mi-
na ção de al gu mas pre mis sas:

– Ao re a li zar a con cor rên cia 1/92 e, ao re a li zar
al gu mas ne go ci a ções le va das a efe i to em re cen te
ges tão fren te à CEME, nes tes 4 (qua tro) me ses, pu -
de mos no tar a imen sa dis pa ri da de en tre os pre ços
ofer ta dos ao fi nal das ne go ci a ções e os si mi la res pra -
ti ca dos no mer ca do pri va do jun to as far má ci as.

Do exa me de 10 pro du tos ofer ta dos à GEME na
con cor rên cia 1/92, no ta mos as es can da lo sas di fe ren-
ças que são de no mí ni mo 2,91 ve zes até, ob ser-
ve-se, 8,50 ve zes me no res que o pre ço ofer ta do no
bal cão da far má cia.

Tal or dem de dis pa ri da des fez no tar a imen sa
mar gem de ma no bra de que dis po mos en tre o pre ço
in dus tri al e o ofer ta do à po pu la ção.

– Sem mu i to es for ço ve ri fi ca-se que um pro du to
ao sair do la bo ra tó rio e en tre gue ao dis tri bu i dor (re-
ven de dor) com uma mar gem de até 50% de des con to
so bre o pre ço ao con su mi dor, pois que a far má cia não 
abre mão de sua mar gem pró pria de 30% e não é ló gi-
co ima gi nar que o re ven de dor tra ba lhe com me nos 10 
ou 15%.

– A CEME dis põe de uma rede pró pria de fis ca li-
za ção da qua li da de de me di ca men tos de sua aqui si-
ção, atra vés de con vê ni os com Uni ver si da des es pe-
lha das por todo o Bra sil que afe rem e ga ran tem a
qua li da de do pro du to en tre gue ao go ver no e re pas sa-
do à po pu la ção.

– Exis te ca pa ci da de oci o sa nos la bo ra tó ri os pri -
va dos e es ta ta is, as sim como, da in dús tria de prin cí pi-
os ati vos e ex ci pi en tes na ci o na is que po dem ofer tar
esse ex ce den te de ca pa ci da de a pre ços mu i to com -
pe ti ti vos.

– A CEME dis põe de um his tó ri co de pre ços e
de um sis te ma de afe ri ção de cus tos bas tan te de sen-
vol vi do.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2003
(Nº 4.049/98, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre con di ções para aqui-
si ção de ali men tos pelo Go ver no Fe de ral
nos mer ca dos in ter no e ex ter no e dá ou -
tras pro vi dên ci as .

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É ve da da aos ór gãos da Admi nis tra ção

Pú bli ca Fe de ral a aqui si ção de ali men tos no mer ca do
in ter no e em pa í ses do Mer co sul após trans cor ri do
mais de trin ta por cen to do res pec ti vo pe río do de va li-
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da de, sem pre que este for in fe ri or a cen to e oi ten ta
dias, e de cin qüen ta por cen to sem pre que este for
ma i or que cen to e oi ten ta dias.

§ 1º Caso o pro du to seja im por ta do de ou tros
pa í ses, o pra zo para a aqui si ção será re du zi do a dez
por cen to do pe río do de va li da de, quan do este for in -
fe ri or a cen to e oi ten ta dias, e trin ta por cen to quan do
su pe ri or.

§ 2º O Po der Exe cu ti vo to ma rá pro vi dên ci as no
sen ti do de as se gu rar que os pra zos de va li da de in di-
ca dos no ró tu lo dos pro du tos re tra tem nor mas téc ni-
cas.

Art. 2º Sem pre ju í zo do que de ter mi na a Lei nº
8.078, de 11 de se tem bro de 1990, e le gis la ção cor re-
la ta, o ró tu lo das em ba la gens de pro du tos ali men tí ci-
os de ve rá con ter as se guin tes in for ma ções:

I – as da tas e lo ca is de pro du ção, a in te gri da de
ge né ti ca do pro du to, o pro ces sa men to ou em pa co ta-
men to, a in dus tri a li za ção do pro du to quan do for o
caso;

II – o pra zo de va li da de.
Art. 3º Sem pre ju í zo de ou tras pe na li da des, fi ca-

rá pro i bi da de par ti ci par de li ci ta ção pú bli ca para for -
ne ci men to de pro du tos ali men ta res a ór gãos da ad mi-
nis tra ção pú bli ca fe de ral, por pe río do não in fe ri or a
dez anos, a em pre sa na ci o nal ou es tran ge i ra que
adul te rar in for ma ções que de vem ser con ti das nos ró -
tu los das em ba la gens.

Art. 4º No caso de pro du tos de ori gem es tran ge-
i ra, a aqui si ção por ór gão pú bli co fe de ral so men te po -
de rá ser re a li za da se tan to a em pre sa im por ta do ra
quan to a ex por ta do ra fo rem pre vi a men te cre den ci a-
das jun to a ór gão com pe ten te do Po der Exe cu ti vo.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.049, DE 1998

Dis põe so bre con di ções para aqui-
si ção de ali men tos pelo Go ver no Fe de ral
nos mer ca dos in ter no e ex ter no e toma
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É ve da da aos ór gãos da ad mi nis tra ção

pú bli ca fe de ral a aqui si ção de ali men tos no mer ca do
in ter no e em pa í ses do Mer co sul após trans cor ri do
mais de 30% (trin ta por cen to) do res pec ti vo pe río do
de va li da de, sem pre que este for in fe ri or a 180 (cen to
e oi ten ta dias.

§ 1º Caso o pro du to seja im por ta do de ou tros
pa í ses, o pra zo para a aqui si ção será re du zi do a 10%
(dez por cen to) do pe río do de va li da de.

§ 2º O Po der Exe cu ti vo to ma rá pro vi den ci as no
sen ti do de as se gu rar que os pra zos de va li da de in di-
ca dos no ró tu lo dos pro du tos re tra tem nor mas téc ni-
cas.

Art. 2º Sem pre ju í zo do que de ter mi na a Lei nº
8.078, de 11 de se tem bro de 1990 e le gis la ção cor re-
la ta, o ró tu lo das em ba la gens de pro du tos ali men tí ci-
os de ve rá con ter as se guin tes in for ma ções:

I – as da tas e lo ca is de pro du ção, de pro ces sa-
men to ou em pa co ta men to e de in dus tri a li za ção do
pro du to, quan do for o caso, e

II – o pra zo de va li da de.
Art. 3º Sem pre ju í zo de ou tras pe na li da des, fi ca-

rá pro i bi da de par ti ci par de li ci ta ção pú bli ca para for -
ne ci men to de pro du tos ali men ta res a ór gãos da ad mi-
nis tra ção pú bli ca fe de ral por pe río do não in fe ri or a 10
(dez) anos, a em pre sa na ci o nal ou es tran ge i ra que
adul te rar in for ma ções que de vem ser co mi das nos ró -
tu los das em ba la gens.

Art. 4º No caso de pro du tos de ori gem es tran ge-
i ra, a aqui si ção por ór gão pú bli co fe de ral so men te po -
de rá ser re a li za da se tan to a em pre sa im por ta do ra
quan to a ex por ta do ra fo rem pre vi a men te cre den ci a-
das jun to a ór gão com pe ten te do Po der Exe cu ti vo.

Art. 5º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá a pre -
sen te lei no pra zo de 60 (ses sen ta dias) con ta dos a
par tir da data de sua pu bli ca ção.

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

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

Jus ti fi ca ção

O Có di go de De fe sa do Con su mi dor (Lei nº
8.078, de 11 de se tem bro de 1990) foi uma con si de rá-
vel con quis ta da so ci e da de bra si le i ra. Em um de seus
dis po si ti vos, de ter mi na, por exem plo, que o con su mi-
dor tem di re i to de ser in for ma do so bre to das as ca rac-
te rís ti cas re le van tes do pro du to que ad qui re. No caso
dos pro du tos ali men tí ci os, pela im por tân cia que têm
para a sa ú de hu ma na e por se rem pe re cí ve is, é es pe-
ci al men te im por tan te que as in for ma ções con ti das no 
ró tu lo das em ba la gens doem ao con su mi dor con di-
ções de ava li ar a atu a li da de e o es ta do de con ser va-
ção do pro du to.

Qu an do o pró prio con su mi dor ad qui re o pro du to,
é sua a res pon sa bi li da de de ve ri fi car o ró tu lo e fa zer a
es co lha. No en tan to, quan do ór gãos pú bli cos ad qui-
rem o bem para dis tri bu i ção em es co las, pre sí di os,
quar téis etc., o con su mi dor fi nal não tem a me nor con -
di ção de fa zer va ler o seu mais ele men tar di re i to, que é 
o di re i to à in for ma ção so bre o ali men to que irá in ge rir.
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Nes te caso, é ao ad qui ren te e não ao con su mi dor que
cabe a res pon sa bi li da de de con fe rir se o ali men to está
ou não em con di ções de ser con su mi do. A re gu la men-
ta ção, nes te caso, pode ser ne ces sá ria.

O pre sen te pro je to de lei, le van do em con ta nos -
sa con si de rá vel di men são ter ri to ri al, as de fi ciên ci as
de nos sa rede de dis tri bu i ção de ali men tos e a mo ro-
si da de dos pro ces sos bu ro crá ti cos, que são ain da
ma i o res no caso de pro du tos im por ta dos, de ci diu es -
ta be le cer que o Go ver no so men te po de rá ad qui rir
“ali men to novo” para dis tri bu i ção. É essa a fór mu la
que se en con trou para mi ni mi zar o ris co de que pro -
du tos ali men tos com pra zos de va li da de ven ci dos
che guem às mãos de con su mi do res que, como cri an-
ças e pre si diá ri os, não es tão em po si ção de ava li ar
por si pró pri os o es ta do de con ser va ção dos ali men-
tos co lo ca dos à sua fren te. Por este sim ples me ca nis-
mo, pro cu ra-se es ten der tam bém aos be ne fi ciá ri os
de pro gra mas so ci a is os seus di re i tos de con su mi dor.

Por es tar mos se gu ros dos be ne fí ci os que este
pro je to de lei tra rá a im por tan tes seg men tos da so ci e-
da de bra si le i ra pe di mos o apo io de nos sos ilus tres
pa res a sua apro va ção.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre a pro te ção do con su-
mi dor e dá ou tras pro vi dên ci as.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 32, DE 2003
(Nº 868/99, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a cri a ção do Pro gra ma
de Mi cro des ti la ri as de Álco ol –
PROMICRO, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É cri a do o Pro gra ma de Mi cro des ti la ri as

de Álco ol – PROMICRO, que aten de rá pri o ri ta ri a men-
te às co o pe ra ti vas de pro du ção agrí co la e a pe que-
nos pro du to res ru ra is cu jas pro pri e da des se jam ori -
un das de pro je tos de as sen ta men to do Insti tu to Na ci-
o nal de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria – INCRA.

§ 1º Enten de-se por mi cro des ti la ria a uni da de
com ca pa ci da de de pro du ção de até cin co mil li tros de 
ál co ol por dia.

§ 2º O pro gra ma pre vis to no ca put des te ar ti go
in clu i rá, além da pro du ção de ál co ol etí li co, o apro ve i-
ta men to agrí co la e in dus tri al de ou tros pro du tos de ri-
va dos da cana-de-açú car, além do apro ve i ta men to da 

pa lha e do ba ga ço de cana para pro je tos de au to pro-
du ção e co-ge ra ção de ener gia elé tri ca.

Art. 2º Os con tra tos de fi nan ci a men to de mi cro-
des ti la ri as de ál co ol se rão re a li za dos com pra zo de
oito anos, com dois anos de ca rên cia.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor cen to e vin te dias
após a data de sua pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 868-0, DE 1999

Dis põe so bre a cri a ção do Pro gra ma
de Mi cro des ti la ri as de Álco ol –
PROMICRO, e dá ou tras pro vi dên ci as;

O Con gres so Na ci o nal nos ter mos dos arts. 61,
65 e 66 da Cons ti tu i ção Fe de ral de cre ta:

Art. 1º É cri a do o Pro gra ma de Mi cro des ti la ri as
de Álco ol – PROMICRO, que aten de rá pri o ri ta ri a men-
te às co o pe ra ti vas de pro du ção agrí co la e a pe que-
nos pro du to res ru ra is cu jas pro pri e da des se jam ori -
un das de pro je tos de as sen ta men to do ins ti tu to Na ci-
o nal de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria – INCRA.

§ 1º Enten de-se por mi cro des ti la ria a uni da de
com ca pa ci da de de pro du ção de até cin co mil li tros de 
ál co ol por dia.

§ 2º O pro gra ma pre vis to no ca put des te ar ti go
in clu i rá, além da pro du ção de ál co ol etí li co, o apro ve i-
ta men to agrí co la e in dus tri al de ou tros pro du tos de ri-
va dos da cana-de-açú car, além do apro ve i ta men to da 
pa lha e do ba ga ço de cana para pro je tos de auto-pro -
du ção e co ge ra ção de ener gia elé tri ca.

Art. 2º Para o fi nan ci a men to do pro gra ma re fe ri-
do no ar ti go an te ri or, abrir-se-á anu al men te. no Ban -
co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al
– BNDES, li nha de cré di to no va lor de, no mí ni mo.
R$200.000.000..00 (du zen tos mi lhões de re a is).

Pa rá gra fo úni co. Os con tra tos de fi nan ci a men to
de mi cro des ti la ri as de ál co ol se rão re a li za dos com
pra zo de oito anos, com dois anos de ca rên cia.

Art. 3º Esta lei en tra em vi sor cen to e vime dias
após a data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Des de a sua cri a ção, o Proál co ol ba se ou-se na
pro du ção pro ve ni en te de ren des plan ta ções de cana
e de gran des usi nas de açú car e ál co ol e, em vir tu de
do mo de lo ide a li za do á épo ca, pas sou a de pen der
for te men te dos sub sí di os for ne ci dos pelo Te sou ro.
atra vés da Pe tro brás, para ban car a di fe ren ça en tre
os cus tos de pro du ção do ál co ol uti li za do como com -
bus tí vel au to mo ti vo e os de ri va dos de pe tró leo pro du-
zi dos para o mes mo fim.
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Tal si tu a ção foi fa vo rá vel ao pro gra ma en-
quan to os pre ços de pe tró leo man ti nham-se ele va-
dos, em ra zão dos cho ques de pe tró leo da dé ca da
de se ten ta, que per du ra ram até me a dos da dé ca da
de oi ten ta.

No en tan to, quan do a ofer ta de pe tró leo em todo 
o mun do tor nou-se mais am pla e, por con se qüên cia,
os pre ços do pro du to co me ça ram a cair, man ten do-se
até os dias atu a is num ní vel sig ni fi ca ti va men te mais
ba i xo, deu-se à cri se do se tor su cro al co o le i ro no Bra -
sil, que foi re for ça da ain da pela que da dos pre ços do
açú car no mer ca do in ter na ci o nal.

Assim, tor nou-se evi den te que o Pro al co ol não
mais se po de ria sus ten tar da for ma como foi ori gi nal-
men te con ce bi do, pois os cus tos de pro du ção do ál -
co ol ain da eram mais ele va dos do que os dos com-
bus tí ve is de ri va dos de pe tró leo e os pro du tos ofe re ci-
dos eram bas tan te res tri tos.

Além dis so, ape sar da gran de ca pa ci da de de
ge ra ção de em pre gos do pro gra ma, não são pos tos
de tra ba lho que fi xem o ho mem ao cam po ou ele vem
o seu ní vel de vida, pois se tra tam, em ge ral, de su -
bem pre gos, ocu pa dos por enor mes exér ci tos dos
cha ma dos bói as fri as e sem ter ras.

A fim de ofe re cer uma al ter na ti va a esse mo -
de lo eco nô mi co e, ao mes mo tem po, bus car uma
so lu ção de ca rá ter de fi ni ti vo para o pro ble ma, vi-
mos ofe re cer o pre sen te pro je to de lei, que cria o
Pro gra ma de Mi cro des ti la ri as de Álco ol, por meio
do qual co o pe ra ti vas de pro du ção agrí co la e pe que-
nos pro pri e tá ri os ru ra is cu jos imó ve is ori gi nem-se
de pro je tos de as sen ta men to do Incra po de rão ob -
ter fi nan ci a men to do BNDES para ins ta lar mi cro-
des ti la ri as de ál co ol etí li co e re a li zar o apro ve i ta-
men to agrí co la e in dus tri al de ou tros sub pro du tos
da cana-de-açú car.

Além do ál co ol etí li co, uma mi cro des ti la ria
po de rá ain da en se jar o apro ve i ta men to da vi nha ça
para fer ti li za ção do solo ou pro du ção de bi o gás, da 
pa lha e do ba ga ço de cana para o fa bri co de ra ção
ani mal ou para a ge ra ção de ele tri ci da de em pe-
que nas usi nas, e a in dus tri a li za ção e co mer ci a li za-
ção de me la do, açú car mas ca vo, ra pa du ra e mes -
mo do pal mi to da pon ta da cana, pro du to no bre e
de apre ciá vel teor pro téi co, ain da não uti li za do,
mas que po de rá ain da tra zer a van ta gem de evi tar
a di zi ma ção de es pé ci es ve ge ta is da Mata Atlân ti-
ca, que hoje se en con tram ame a ça das de ex tin-
ção, em ra zão da ex plo ra ção in dis cri mi na da e ir ra-
ci o nal, vi san do à ex tra ção de pal mi to.

Des sa for ma, po der-se-á ga ran tir a todo pe que-
no pro pri e tá rio ru ral, em es pe ci al aos sem-ter ras as -
sen ta dos pe los pro gra mas de re for ma agrá ria, a pos -
si bi li da de de uma vida dig na, for ne cen do-lhe me i os
para seu sus ten to de for ma eco no mi ca men te viá vel e, 
ao mes mo tem po, con tri bu ir para man ter a paz so ci al
no meio agrí co la bra si le i ro.

Co mun ga des sa nos sa pre o cu pa ção o ilus tre
ex-De pu ta do Lu ci a no Zica que, na úl ti ma ses são le -
gis la ti va, apre sen tou pro pos ta de se me lhan te teor
que, em fun ção da es cas sez de tem po para o tér mi no
de sua tra mi ta ção, não foi con ve ni en te men te apre ci a-
da por esta Casa.

Pela im por tân cia que esse pro gra ma pode vir a
ter para a fi xa ção de mão-de-obra agrí co la, aju dan do
a re du zir os con fli tos fun diá ri os no País, por aju dar a
pre ser var e man ter na ma triz ener gé ti ca na ci o nal o ál -
co ol etí li co, como com bus tí vel re no vá vel e não po lu-
en te, e pelo que pode ge rar em ter mos de me lho ria de 
pa drão de vida de nos sa po pu la ção, vi mos ago ra
apre sen tar o pre sen te pro je to de lei so bre o mes mo
as sun to e so li ci tar o apo io de nos sos no bres pa res
des ta Casa para a ime di a ta trans for ma ção de nos sa
pro po si ção em lei.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 33, DE 2003 
(Nº 2.340/2000, na Casa de ori gem)

Acres cen ta dis po si ti vo à 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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de ju nho de 1998,

pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 16-A:

“Art. 16-A. Os pla nos e se gu ros pri va-
dos de as sis tên cia à sa ú de a que se re fe re
esta lei fi cam obri ga dos a en vi ar, a seus be -
ne fi ciá ri os ou se gu ra dos, ex tra tos men sa is
dos ser vi ços re a li za dos em seus no mes ou
de seus de pen den tes.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.3404, DE 2000

Acres cen ta dis po si ti vo à Lei nº
9.656, de 3 de ju nho de 1998, que “dis põe
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so bre os pla nos e se gu ros pri va dos de
as sis tên cia à sa ú de.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de ju nho de 1998,

pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 16-A.

“Art. 16-A. Os pla nos e se gu ros pri va-
dos a que se re fe re esta lei obri gam-se a
en vi ar a seus be ne fi ciá ri os ou se gu ra dos
ex tra tos men sa is dos ser vi ços re a li za dos
em seus no mes ou de seus de pen den tes.”

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

Jus ti fi ca ção

Os es pe ci a lis tas em Di re i to do Con su mi dor são
unâ ni mes em afir mar que a gran de arma do ci da dão
para fa zer va ler as suas ga ran ti as le ga is é a in for ma ção.

De fato, quan do de vi da men te in for ma do, o con -
su mi dor tem con di ções de re cla mar seus di re i tos.
Pelo fato de ter mos uma le gis la ção mo der na e com -
pro me ti da com a par te mais sen sí vel da re la ção ven -
de dor-con su mi dor, tem-se ob ser va do que a sim ples
men ção dos seus di re i tos faz com que o in di ví duo
con si ga fa zer valê-los, sem ne ces si da de de re cor rer a 
ór gãos ou ju i za dos de de fe sa do con su mi dor.

No caso es pe cí fi co dos pla nos e se gu ros de sa -
ú de, evi den cia-se que a le gis la ção ado ta da no País
em 1998, e ain da em im plan ta ção, pro pi ci ou um sig ni-
fi ca ti vo avan ço no or de na men to des se se tor que foi –
e em par te ain da é – o cam peão de re cla ma ções por
par te dos con su mi do res.

No en tan to, há que se con si de rar que os le gis la-
do res à épo ca da tra mi ta ção da ma té ria no Con gres-
so Na ci o nal, ol vi da ram-se de in clu ir en tre os dis po si ti-
vos apro va dos um que ga ran tis se ao usuá rio o aces -
so ao con jun to de pro ce di men tos re a li za dos em seu
nome.

Tal re la ção pro pi ci a ria que se co i bis sem abu sos
e fal sas con sul tas e exa mes lan ça dos no nome do
usuá rio que, mu i tas ve zes, é co-par tí ci pe no pa ga-
men to das des pe sas.

Assim, es ta mos apre sen tan do pro po si ção que
acres cen ta dis po si ti vo à Lei dos Pla nos de Sa ú de
obri gan do o en vio ao ti tu lar de cada pla no ou se gu ro
de ex tra to men sal dos pro ce di men tos re a li za dos em
seu nome ou de seus des cen den tes.

Cre mos que, des sa for ma, es ta re mos con tri bu-
in do de ci si va men te para o for ta le ci men to do con tro le
so ci al e da ci da da nia nes sa área tão pro ble má ti ca.

Ante a re le vân cia e opor tu ni da de da ma té ria, es -
pe ra mos con tar com o apo i a men to de nos sos ilus tres
pa res no Con gres so Na ci o nal para sua apro va ção.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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. 16. Dos con tra tos, re gu la men tos ou con di-

ções ge ra is dos pro du tos de que tra tam o in ci so I e o § 
1º do art. 1º des ta lei de vem cons tar dis po si ti vos que
in di quem com cla re za:

(Re da ção dada pela MPV nº 2.177-44, de
24-8-2001)

I – as con di ções de ad mis são;
II – o iní cio da vi gên cia;
III – os pe río dos de ca rên cia para con sul tas, in -

ter na ções, pro ce di men tos e exa mes;
IV – as fa i xas etá ri as e os per cen tu a is a que alu -

de o ca put do art. 15;
V – as con di ções de per da da qua li da de de be -

ne fi ciá rio; (Re da ção dada pela MPV nº 2.177-44, de
24-8-2001)

VI – os even tos co ber tos e ex clu í dos;
VII – o re gi me, ou tipo de con tra ta ção: (Re da ção

dada pela MPV nº 2.177-44, de 24-8-2001)
a) in di vi du al ou fa mi li ar; (Re da ção dada pela

MPV nº 2.177-44, de 24-8-2001)
b) co le ti vo em pre sa ri al; ou (Re da ção dada pela

MPV nº 22.177-44, de 24-8-2001)
c) co le ti vo por ade são; (Re da ção dada pela

MPV nº 2.177-44, de 24-8-2001)
VIII – a fran quia, os li mi tes fi nan ce i ros ou o per -

cen tu al de co-par ti ci pa ção do con su mi dor ou be ne fi-
ciá rio, con tra tu al men te pre vis tos nas des pe sas com
as sis tên cia mé di ca, hos pi ta lar e odon to ló gi ca; (Re da-
ção dada pela MPV nº 2.177-44, de 24-8-2001)

IX – os bô nus, os des con tos ou os agra va men-
tos da con tra pres ta ção pe cu niá ria;

X – a área ge o grá fi ca de abran gên cia; (Re da ção
dada pela MPV nº 2.177-44, de 24-8-2001)

Xl – os cri té ri os de re a jus te e re vi são das con tra-
pres ta ções pe cu niá ri as;

XII – nú me ro de re gis tro na ANS. (Inci so in clu í do
pela MPV nº 2.177-44, de 24-8-2001)

Pa rá gra fo úni co. A todo con su mi dor ti tu lar de
pla no in di vi du al ou fa mi li ar será obri ga to ri a men te en -
tre gue, quan do de sua ins cri ção, có pia do con tra to, do 
re gu la men to ou das con di ções ge ra is dos pro du tos
de que tra tam o in ci so I e o § 1º do art. 1º, além de ma -
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te ri al ex pli ca ti vo que des cre va, em lin gua gem sim ples
e pre ci sa, to das as suas ca rac te rís ti cas, di re i tos e
obri ga ções. (Re da ção dada pela MPV nº 2.177-44, de 
24-8-2001)
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2003
(Nº 2.926/2000, na Casa de ori gem)

Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 578 do
De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de
1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 578 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3

de ou tu bro de 1941, pas sa a vi go rar acres ci do do se -
guin te § 4º:

“Art. 578. ...............................................
..............................................................
§ 4º o re cur so em que se ale gar fal ta

de fun da men ta ção da de ci são re cor ri da
será ne ces sa ri a men te en tre gue em duas
vias, de ven do a se gun da, in de pen den te-
men te de des pa cho e de qual quer for ma li-
da de se não o re gis tro da res pec ti va, ser en -
ca mi nha da ao ór gão de con tro le da ati vi da-
de ju di ciá ria.” (NR)

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.926, DE 2000

Acres cen ta pa rá gra fo ao ar ti go 578
do De cre to Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro
de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º  O ar ti go 578 do De cre to-Lei nº 3.689, de

3 de ou tu bro de 1.941, pas sa a vi go rar acres ci do do
se guin te pa rá gra fo 4º.

Art. 578. ................................................
“§ 4º O re cur so em que se ale gar fal ta

de fun da men ta ção da de ci são re cor ri da
será ne ces sa ri a men te en tre gue em duas
vias, de ven do a se gun da, in de pen den te-
men te de des pa cho e de qual quer for ma li-
da de se não o re gis tro da res pec ti va, ser en -
ca mi nha da ao ór gão de con tro le da ati vi da-
de ju di ciá ria.”

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

Jus ti fi ca ção

É gra ve ir re gu la ri da de, san ci o na da com nu li da-
de, a de ci são ju di ci al sem fun da men ta ção. Entre tan-
to, mu i tas de ci sões, em pri me i ra e se gun da ins tân cia,
con ti nu am a ser pro fe ri das sem fun da men ta ção. Sen -
do essa prá ti ca ar bi trá ria, me re ce re pri men da, de ofí -
cio, pe los ór gãos de con tro le da ati vi da de ju di ciá ria.
Se apro va do a pre sen te pro po si tu ra, to dos os ca sos
de fal ta de fun da men ta ção em que te nha ha vi do re -
cur so che ga rão au to ma ti ca men te ao co nhe ci men to
dos ór gãos de con tro le.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 3.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Có di go de Pro ces so Pe nal.

....................................................................................
Art. 578. O re cur so será in ter pos to por pe ti ção

ou por ter mo nos au tos, as si na do pelo re cor ren te ou
por seu re pre sen tan te.

§ 1º Não sa ben do ou não po den do o réu as si nar
o nome, o ter mo será as si na do por al guém, a seu
rogo, na pre sen ça de duas tes te mu nhas.

§ 2º A pe ti ção de in ter po si ção de re cur so, com o
des pa cho do juiz, será, até o dia se guin te ao úl ti mo do 
pra zo, en tre gue ao es cri vão, que cer ti fi ca rá no ter mo
da jun ta da a data da en tre ga.

§ 3º Inter pos to por ter mo o re cur so, o es cri vão,
sob pena de sus pen são por 10 (dez) a 30 (trin ta) dias, 
fará con clu sos os au tos ao juiz, até o dia se guin te ao
úl ti mo do pra zo.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2003
(Nº 3.055/2000, na Casa de ori gem)

Alte ra a Lei nº 9.610, de 19 de fe ve-
re i ro de 1998, para in clu ir, na ca te go ria
de in tér pre tes ou exe cu tan tes, os du bla-
do res.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so XIII do art. 5º, o in ci so XI do art.

7º e o art. 14, to dos da Lei nº 9.610, de 19 de fe ve re i ro
de 1998, pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 5º ..................................................
..............................................................
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XIII – ar tis tas ou in tér pre tes ou exe cu-
tan tes – to dos os ato res, can to res, du bla do-
res, mú si cos, ba i la ri nos ou ou tras pes so as
que re pre sen tem um pa pel, can tem, re ci-
tem, de cla mem, in ter pre tem ou exe cu tem
em qual quer for ma obras li te rá ri as ou ar tís ti-
cas ou ex pres sões de fol clo re.” (NR)

“Art. 7º ..................................................
..............................................................
XI – as adap ta ções, tra du ções, du bla-

gens e ou tras trans for ma ções de obras ori -
gi na is, apre sen ta das como cri a ção in te lec tu-
al nova;

..................................................” (NR)
“Art. 14. É ti tu lar de di re i tos de au tor

quem adap ta, tra duz, du bla, ar ran ja ou or-
ques tra obra ca í da no do mí nio pú bli co, não
po den do opor-se à ou tra adap ta ção, ar ran jo,
or ques tra ção ou tra du ção, sal vo se for có pia
sua.” (NR)

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL, Nº 3.055, DE 2000

Alte ra a Lei nº 9.610, de 19 de fe ve-
re i ro de 1998, para in clu ir, na ca te go ria
de in tér pre tes ou exe cu tan tes, os du bla-
do res.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so XIII do art 5º, o in ci so XI do art. 7º 

e o art. 14, to dos da Lei nº 9.610 de 19-2-98, pas sam
a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 5º ....................................................
..............................................................
XIII – ar tis tas ou in tér pre tes ou exe cu-

tan tes – to dos os ato res, can to res, du bla do-
res, mú si cos, ba i la ri nos ou ou tras pes so as
que re pre sen tem um pa pel, can tem, re ci-
tem, de cla mem, in ter pre tem ou exe cu tem
em qual quer for ma obras li te rá ri as ou ar tís ti-
cas ou ex pres sões de fol clo re.”

.....................................................(NR)
Art. 7º . ..................................................
XI – as adap ta ções, tra du ções. du bla-

gens e ou tras trans for ma ções de obras ori -
gi na is, apre sen ta das como cri a ção in te lec tu-
al nova; (NR)

..............................................................
Art. 14. É ti tu lar de di re i tos de au tor

quem adap ta, tra duz, du bla, ar ran ja ou or-
ques tra obra ca í da no do mí nio pú bli co, não
po den do opor-se a ou tra adap ta ção, ar ran jo,
or ques tra ção ou tra du ção, sal vo se for có pia
sua. (NR)

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

Jus ti fi ca ção

A pro po si ção que ora apre sen to tem por ob je ti-
vo cor ri gir sé ria in jus ti ça co me ti da hoje com uma ca -
te go ria que pas sa des per ce bi da aos nos sos olhos,
mas que faz par te do co ti di a no de pra ti ca men te to dos
os bra si le i ros: os du bla do res.

Há gran des fil mes e se ri a dos de TV, en tre ou -
tros, que per ma ne cem em exi bi ção por anos a fio, for -
man do uma ge ra ção in te i ra. Quem dá a vida aos per -
so na gens, é, sem dú vi da al gu ma, o du bla dor, que in -
tro duz nele ca rac te rís ti cas nos sas, do nos so País,
sem o que o fil me ou se ri a do não nos di ria gran de co i-
sa, ou seja, não se apro xi ma ria de nós e, como con -
se qüên cia, não fa ria su ces so.

Como eles não “apa re cem” nos fil mes, aca ba-
mos nos es que cen do de les, que são, afi nal, quem
dão a alma aos per so na gens que se per pe tu am em
nos sa me mó ria.

É jus to, por tan to, que te nham sua par ce la de re -
mu ne ra ção quan do do re co lhi men to de di re i tos de
exi bi ção e re e xi bi ção dos fil mes.

Por essa ra zão, in se ri mos os du bla do res, ex-
pres sa men te, na lei que tra ta dos di re i tos au to ra is. É
cer to que eles já se en con tram na lei, que diz, no in ci-
so XI do art. 7º que são obras in te lec tu a is pro te gi das
as cri a ções do es pí ri to, tais como “as adap ta ções, tra -
du ções e ou tras trans for ma ções de obras ori gi na is” e
ain da no art. 14 que: “É ti tu lar de di re i tos de au tor
quem adap ta, tra duz, ar ran ja ou or ques tra obra ca í da
no do mí nio pú bli co”. To da via, como no Bra sil, quan do
o que se pre ten de não está ex pres sa men te pre vis to
em lei, toda sor te de em pe ci lhos é apre sen ta da para
o seu não-cum pri men to.

Pelo ex pos to, con to com a co la bo ra ção dos ilus -
tres Pa res para a con ver são des te pro je to em lei.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Alte ra, atu a li za e con so li da a le gis la-
ção so bre di re i tos au to ra is e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 5º Para os efe i tos des ta lei, con si de ra-se:

....................................................................................
XIII – ar tis tas in tér pre tes ou exe cu tan tes – to dos

os ato res, can to res, mú si cos, ba i la ri nos ou ou tras
pes so as que re pre sen tem um pa pel, can tem, re ci tem,
de cla mem, in ter pre tem ou exe cu tem em qual quer for -
ma obras li te rá ri as ou ar tís ti cas ou ex pres sões do fol -
clo re.
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....................................................................................
Art. 7º São obras in te lec tu a is pro te gi das as cri a-

ções do es pí ri to, ex pres sas por qual quer meio ou fi xa-
das em qual quer su por te, tan gí vel ou in tan gí vel, co -
nhe ci do ou que se in ven te no fu tu ro, tais como:
....................................................................................

XI – as adap ta ções, tra du ções e ou tras trans for-
ma ções de obras ori gi na is, apre sen ta das como cri a-
ção in te lec tu al nova;
....................................................................................

Art. 14. É ti tu lar de di re i tos de au tor quem adap ta,
tra duz, ar ran ja ou or ques tra obra ca í da no do mí nio pú -
bli co, não po den do opor-se a ou tra adap ta ção, ar ran jo,
or ques tra ção ou tra du ção, sal vo se for có pia da sua.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 36, DE 2003
(Nº 4.375/2001, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre o in ter ro ga tó rio do
acu sa do.

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

Art. 1º O art. 187 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3
de ou tu bro de 1941, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção.

“Art. 187. O mem bro do Mi nis té rio Pú-
bli co, o as sis ten te e o de fen sor, nes ta or-
dem, po de rão for mu lar, di re ta men te, per-
gun tas ao acu sa do.” (NR)

 Art. 2º O art. 189 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3
de ou tu bro de 1941, pas sa a vi go rar acres ci do do se -
guin te pa rá gra fo úni co:

“Art. 189. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. A in ti ma ção do de fen-

sor de cada co-réu é im pres cin dí vel à va li-
da de do in ter ro ga tó rio.” (NR)

Art. 3º O art. 212 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 
de ou tu bro de 1941, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 212. As per gun tas das par tes se rão
for mu la das di re ta men te à tes te mu nha, po den-
do ser re cu sa das pelo juiz, quan do não ti ve-
rem re la ção com o pro ces so ou im por ta rem
re pe ti ção de ou tra já res pon di da.” (NR)

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.375, DE 2001

Acres cen ta pa rá gra fo ao ar ti go 187
do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro
de 1941, Có di go de Pro ces so Pe nal.

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

Art. 1º Os ar ti gos 187 e 189 do De cre to-Lei nº
3.689, de 3 de ou tu bro de 1941, Có di go de Pro ces so
Pe nal, pas sam a vi go rar acres ci dos dos se guin tes pa -
rá gra fos:

“Art. 187. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. Após o in ter ro ga tó rio

efe tu a do pelo juiz, po de rão o de fen sor e o
Mi nis té rio Pú bli co re in qui rir o acu sa do.

Art. 189..................................................
Pa rá gra fo úni co. A in ti ma ção do de fen-

sor de cada co-réu é im pres cin dí vel à va li-
da de do in ter ro ga tó rio.”

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

Jus ti fi ca ção

Há mu i to tem po a dou tri na e a ju ris pru dên cia
vêm-se ma ni fes tan do con tra a au sên cia do de fen sor
do acu sa do, quan do da re a li za ção do in ter ro ga tó rio.

Dis põe o ar ti go 187 do CPP que: “O de fen sor do
acu sa do não po de rá in ter vir ou in flu ir, de qual quer
modo, nas per gun tas e nas res pos tas”. É cer to que o
in ter ro ga tó rio deve con ti nu ar sen do um ato per so na-
lís si mo do juiz, mas não per mi tir que o de fen sor e o
mem bro do Mi nis té rio Pú bli co pos sam re per gun tar é
algo que se nos afi gu ra in cons ti tu ci o nal, por afron tar o 
prin cí pio da am pla de fe sa e do con tra di tó rio, es po sa-
do em nos sa Car ta Po lí ti ca no art. 5º, como di re i to e
ga ran tia fun da men tal.

O in ter ro ga tó rio é meio de pro va, e como tal
pode ser con du zi do pelo juiz de modo equi vo ca do,
cul mi nan do em con de na ção que pode ser in jus ta.

Abrir opor tu ni da de de o de fen sor, ou o Mi nis té rio
Pú bli co, fa zer no vas per gun tas, após as ter fe i to o juiz,
pode fa zer com que even tu al pon to que não te nha sido
abor da do pelo juiz, que não é in fa lí vel, e que pode de ci-
dir o mé ri to da ca u sa, ve nha a ser ques ti o na do.

Esta, tam bém, é a po si ção dos emi nen tes dou -
tri na do res Hé lio To mag hi e Tou ri nho Fi lho, que sus-
ten tam, com toda ra zão, a ne ces si da de de as se gu-
rar-se à acu sa ção e à de fen so ria o di re i to de re per-
gun tar.
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Diz-nos Jú lio Fab bri ni Mi ra be te em sua obra
Pro ces so Pe nal, Ed. Atlas, 2ª edi ção, que

“Tem-se en ten di do na dou tri na que é
in dis pen sá vel a pre sen ça do ad vo ga do no in -
ter ro ga tó rio do réu. Nada, po rém, obri ga a
pre sen ça do de fen sor no in ter ro ga tó rio, ato
per so na lís si mo, com ca rac te rís ti ca da ju di ci a-
li da de e do prin cí pio de não in ter ven ção da
acu sa ção ou da de fe sa ado ta do pela nos sa
le gis la ção. A pre sen ça do de fen sor tem ape-
nas o sen ti do de fis ca li za ção do ato ju di ci al
sen do, por tan to, fa cul ta ti va. Por isso tam bém
é des ne ces sá ria a in ti ma ção do de fen sor,
mes mo por que, na ma i o ria dos ca sos o acu -
sa do não tem ain da de fen sor, que pode ser
no me a do no pró prio ato do in ter ro ga tó rio, ou
se des co nhe ce ter ele cons ti tu í do ad vo ga do
para sua de fe sa. Entre tan to, prin ci pal men te
após o iní cio da vi gên cia da Cons ti tu i ção Fe -
de ral de 1988, e di an te dos prin cí pi os do
con tra di tó rio e da am pla de fe sa, tem-se de-
fen di do a opi nião de que o in ter ro ga tó rio é
ato do con tra di tó rio, po den do a acu sa ção e a 
de fe sa nele in ter fe ri rem, ou ao me nos fis ca li-
za rem a re gu la ri da de do ato, pro tes tan do
con tra qual quer obs cu ri da de, am bi güi da de,
con tra di ção ou omis são nas per gun tas, res-
pos tas ou re gis tros.”

Esta cons tru ção é, to da via, dou tri ná ria e não
obri ga.

“Por for ça do prin cí pio cons ti tu ci o nal do con tra-
di tó rio, não se pode en ten der vá li da como pro va ju di-
ci al a pa la vra de co-réu se à de fen so ria do com par sa
não foi as se gu ra do o di re i to de re per gun tar”, diz-nos
Ada u to Su an nes, em acór dão pro fe ri do em 22 de fe -
ve re i ro de 1983.

Des te modo, im pres cin dí vel se tor na a mo di fi-
ca ção da le gis la ção pro ces su al pe nal, a fim de que
ela cor res pon da ao prin cí pio cons ti tu ci o nal do con -
tra di tó rio.

Pelo ex pos to, con to com o apo io dos no bres pa -
res para esta nos sa pro pos ta.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 3.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Có di go de Pro ces so Pe nal

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

Art. 187. O de fen sor do acu sa do não po de rá in -
ter vir ou in flu ir, de qual quer modo, nas per gun tas e
nas res pos tas.
....................................................................................

Art. 189. Se hou ver co-réus, cada um de les será
in ter ro ga do se pa ra da men te.
....................................................................................

Art. 212. As per gun tas das par tes se rão re que ri-
das ao juiz, que as for mu la rá à tes te mu nha. O juiz não 
po de rá re cu sar as per gun tas da par te, sal vo se não ti -
ve rem re la ção com o pro ces so ou im por ta rem re pe ti-
ção de ou tra já res pon di da.

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

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 37, DE 2003
(Nº 5.101/2001, na Casa de ori gem)

Acres cen ta à Lei nº 6.505, de 13 de
de zem bro de 1977, e à Lei nº 8.623, de 28
de ja ne i ro de 1993, dis po si ti vos re la ci o-
na dos com a se gu ran ça de tu ris tas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 6.505, de 13 de de -

zem bro de 1977, pas sa a vi go rar acres ci do do se-
guin te § 5º:

“Art. 2º. ..................................................
..............................................................
§ 5º Os ser vi ços tu rís ti cos re la ci o na-

dos nos in ci sos do ca put fi cam obri ga dos a
pro vi den ci ar, de for ma tem pes ti va e os ten si-
va, in for ma ções vi san do a pro te ger os cli en-
tes de agres são à in co lu mi da de da pes soa
e do pa tri mô nio, es pe ci al men te:

I – a in for ma ção so bre as áre as da lo-
ca li da de onde os ris cos de as sal tos se jam
ele va dos ou onde haja re gis tros de aten di-
men to in sa tis fa tó rio;

II – os me i os de co mu ni ca ção e trans -
por te co lo ca dos à dis po si ção de tu ris tas
even tu al men te as sal ta dos ou agre di dos;

III – a in for ma ção so bre os pro ce di-
men tos a se rem even tu al men te for ma li za-
dos jun to às au to ri da des po li ci a is;

IV – os me i os de co mu ni ca ção e trans-
por te co lo ca dos à dis po si ção do tu ris ta es-
tran ge i ro para con ta tos de emer gên cia com a
res pec ti va re pre sen ta ção di plo má ti ca.” (NR)
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Art. 2º O art. 5º da Lei nº 8.623, de 28 de fe ve-
re i ro de 1993, pas sa a vi go rar acres ci do da se guin te
alí nea g:

“Art. 5º ..................................................
..............................................................
g) ori en tar pre ven ti va men te pes so as

ou gru pos or ga ni za dos de tu ris tas a res pe i to
de lo ca is onde os ris cos de as sal tos se jam
ele va dos ou onde haja re gis tros de aten di-
men tos in sa tis fa tó ri os.” (NR)

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 5.101 ,DE 2001

Acres cen ta às Leis 6.505, de 13 de-
zem bro de 1977; 8.181, de 28 de mar ço
de 1991; e 8.623, de 28 de ja ne i ro de 1993 
dis po si ções re la ci o na das com a se gu-
ran ça de tu ris tas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º. Acres cen te-se ao ar ti go se gun do da Lei

nº. 6.505, de 13 de de zem bro de 1977, o se guin te pa -
rá gra fo quin to:

“§ 5º Os ser vi ços tu rís ti cos re la ci o na-
dos no ca put fi cam obri ga dos a pro vi den ci-
ar as in for ma ções pre ven ti vas, de for ma
tem pes ti va e os ten si va, bem como os me i os
a que pos sam re cor rer os seus cli en tes em
ca sos de agres são à in co lu mi da de da pes-
soa e do pa tri mô nio, em es pe ci al:

I – a in for ma ção so bre as áre as da lo-
ca li da de onde os ris cos de as sal tos se jam
ele va dos ou onde haja re gis tros de aten di-
men to in sa tis fa tó rio;

II – os me i os de co mu ni ca ção e trans-
por te co lo ca dos à dis po si ção de tu ris tas
even tu al men te as sal ta dos ou agre di dos:

III – a in for ma ção so bre os pro ce di-
men tos a se rem even tu al men te for ma li za-
dos jun to às au to ri da des po li ci a is lo ca is;

IV – os me i os de co mu ni ca ção e trans -
por te co lo ca dos à dis po si ção do tu ris ta es-
tran ge i ro para con ta tos de emer gên cia com
a res pec ti va re pre sen ta ção di plo má ti ca, se
for o caso.”

Art. 2º. Acres cen te-se ao ar ti go se gun do da Lei 
nº. 8.181, de 28 de mar ço de 1991, o se guin te in ci so
XVII:

“XVII – es ti mu lar as ini ci a ti vas pú bli cas
e pri va das ten den tes a ori en tar pre ven ti va-
men te pes so as ou gru pos or ga ni za dos de
tu ris tas a res pe i to de lo ca is onde os ris cos
de as sal tos se jam ele va dos ou onde haja re -
gis tros de aten di men to in sa tis fa tó rio.”

Art. 3º Acres cen te-se ao ar ti go quin to da Lei
nº. 8.623, de 28 de ja ne i ro de 1993, a se guin te alí -
nea g:

“g) ori en tar pre ven ti va men te pes so as
ou gru pos or ga ni za dos de tu ris tas a res pe i to
de lo ca is onde os ris cos de as sal tos se jam
ele va dos ou onde haja re gis tros de aten di-
men to in sa tis fa tó rio.”

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

Jus ti fi ca ção

Em que pese a pro fu são de nor mas da le gis la ção
na ci o nal vi gen te que tra ta das ati vi da des tu rís ti cas, en -
ten de mos que per sis te uma la cu na no to can te às me di-
das pre ven ti vas re la ci o na das com a se gu ran ça do tu ris-
ta que, mer gu lha do em um am bi en te que é es tra nho à
sua ex pe riên cia co ti di a na e pre o cu pa do ape nas com as 
ati vi da des de la zer, fica, via de re gra, fra gi li za do ante
ocor rên ci as que afe tem a in co lu mi da de de sua pes soa,
de seus fa mi li a res ou de seu pa tri mô nio.

Efe ti va men te, em meio a esta pro fu são de leis,
de cre tos e de li be ra ções nor ma ti vas, não se en con tra
dis po si ção al gu ma que de mons tre a pre o cu pa ção do
Le gis la dor com a se gu ran ça do tu ris ta, fa zen do pa re-
cer que vi ve mos a uto pia de um país sem vi o lên cia.

Sa be mos que esta não é a re a li da de pre sen te,
pois os as sal tos, os se qües tros, os rou bos, os fur tos,
os es tu pros, os aci den tes de trân si to fa zem par te do
nos so co ti di a no, se ja mos re si den tes ou tu ris tas.

No en tan to, sem nos pren der mos a prer ro ga ti-
vas in jus ti fi ca das, en ten de mos que os tu ris tas me re-
cem um tra ta men to pe cu li ar quan to a esse as pec to.

Pri me i ro, em ra zão do que já apon ta mos aci ma,
ao nos re fe rir mos ao in di ví duo que não está in te i ra-
men te fa mi li a ri za do com os cos tu mes de uma so ci e-
da de que lhe é es tra nha e que, em de cor rên cia, é me -
re ce dor de um tra ta men to so li dá rio.

Se gun do, por tra tar-se de um con vi da do em
nos so Pais, em nos so Esta do ou em nos so Mu ni cí pio,
o que lhe con ce de as prer ro ga ti vas do tra ta men to
hos pi ta le i ro que é tra di ci o nal ao povo bra si le i ro.

Ter ce i ro, por ra zões pu ra men te fi na lís ti cas, pois
o tu ris ta que aqui apor ta é fru to de imen so es for ço
ins ti tu ci o nal vol ta do para os re sul ta dos des sa vi si ta:
um im por tan te se tor da ati vi da de eco nô mi ca na ci o nal
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de pen de do aflu xo des ses vi si tan tes, do que aqui eles 
pos sam gas tar, de des per tar o in te res se de que aqui
eles que i ram vol tar e de quan tos ou tros tu ris tas os
seus co men tá ri os pos sam nos tra zer no fu tu ro. Todo
esse es for ço des mo ro na (e há nu me ro sos re gis tros
de ca sos con cre tos) ante o im pac to de urna sim ples
men ção no no ti ciá rio in ter na ci o nal a res pe i to de ca -
sos de vi o lên cia ou maus tra tos pra ti ca dos con tra tu -
ris tas que nos vi si tam.

Há, por tan to, uma efe ti va e evi den te re la ção de
ca u sa e efe i to en tre a se gu ran ça do tu ris ta que nos vi -
si ta e o su ces so da ati vi da de de pres ta ção de ser vi-
ços tu rís ti cos como um todo. Pode-se até mes mo ad -
mi tir que esta re la ção es te ja pari pas su com a sa tis-
fa ção ob je ti va do tu ris ta com a atra ção vi si ta da.

Tal vez mais que qual quer ou tra ati vi da de eco nô-
mi ca, a tu rís ti ca re quer uma aten ção mu i to es pe ci al
ao pós-ven da, bem ao con trá rio do que ain da vi go ra
em nos sa cul tu ra em pre sa ri al.

Em face do ex pos to, apre sen ta mos a nos sa pro -
po si ção que in tro duz al te ra ções nas prin ci pa is leis
que re gu lam a ati vi da de tu rís ti ca no País, acres cen-
tan do dis po si ções es pe cí fi cas re la ci o na das com a se -
gu ran ça do tu ris ta, a sa ber:

Lei nº. 6.505/77, que dis põe so bre as ati vi da des
e ser vi ços tu rís ti cos – acres cen ta-se pa rá gra fo quin to
ao seu ar ti go se gun do: “Art 2º. Con si de ram-se ser vi-
ços tu rís ti cos, para os fins des ta Lei, o que, sob con di-
ções es pe ci a is, de fi ni das pelo Po der Exe cu ti vo, se-
jam pres ta dos por: I – ho téis, al ber gues, pou sa das,
hos pe da ri as, mo téis e me i os de hos pe da gem de tu-
ris mo; II – res ta u ran tes de tu ris mo; III – acam pa men-
tos tu rís ti cos (cam pings); IV – agên ci as de tu ris mo; V
– trans por ta do ras tu rís ti cas; VI– em pre sas que pres -
tem ser vi ços aos tu ris tas e vi a jan tes, ou a ou tras ati vi-
da des tu rís ti cas.”

Lei nº. 8.181/91, que de fi ne a com pe tên cia da
Empre sa Bra si le i ra de Tu ris mo (Embra tur) – acres-
cen ta-se in ci so XVII ao seu ar ti go se gun do: “Art 2º
Com pe te à Embra tur”

Lei nº 8.623/93, que dis põe so bre a pro fis são de 
Guia de Tu ris mo – acres cen ta-se alí nea “g ao seu ar -
ti go quin to: “Art. 5º Cons ti tu em atri bu i ções do Guia de
Turis mo:”

Na cer te za de que a nos sa pro po si ção se cons ti tui
em aper fe i ço a men to opor tu no e con ve ni en te à le gis la-
ção fe de ral que re gu la a ati vi da de de tu ris mo no País,
es pe ra mos po der con tar com o va li o so apo io dos no-
bres Pa res em fa vor de sua apro va ção nes ta Casa.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.505, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1977

Dis põe so bre as ati vi da des e ser vi-
ços tu rís ti cos; es ta be le ce con di ções para 

o seu fun ci o na men to e fis ca li za ção; al te-
ra a re da ção do ar ti go 18, do De cre to-Lei
nº 1.439, de 30 de de zem bro de 1975; e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art 2º  Con si de ram-se ser vi ços tu rís ti cos, para

os fins des ta Lei, os que, sob con di ções es pe ci a is, de -
fi ni das pelo Po der Exe cu ti vo, se jam pres ta dos por:

I – ho téis, al ber gues, pou sa das, hos pe da ri as,
mo téis e ou tros me i os de hos pe da gem de tu ris mo;

II – res ta u ran tes de tu ris mo;
III – acam pa men tos tu rís ti cos (cam pings);
IV – agên ci as de tu ris mo;
V – trans por ta do ras tu rís ti cas;
VI – em pre sas que pres tem ser vi ços aos tu ris-

tas e vi a jan tes, ou a ou tras ati vi da des tu rís ti cas;
VII – ou tras en ti da des que te nham re gu lar men te

ati vi da des re co nhe ci das pelo Po der Exe cu ti vo como
de in te res se para o tu ris mo.

§ 1º  Entre os me i os de hos pe da gem re fe ri dos
no in ci so I, des te ar ti go, in clu em-se os “ho téis-re si-
dên cia” e es ta be le ci men tos si mi la res.

§ 2º  Para fins de apli ca ção da le gis la ção re fe-
ren te a in cen ti vos, be ne fí ci os e con di ções ge ra is de
fun ci o na men to, os “ho téis-re si dên cia” equi pa ram-se
a ho téis de tu ris mo.

§ 3º  Exclui-se do dis pos to no pa rá gra fo an te ri or
a aju da fi nan ce i ra da Embra tur, res sal va dos, a cri té rio
des ta, os ca sos es pe ci a is em que o in te res se pú bli co
a jus ti fi que.

§ 4º  O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca às
em pre sas de trans por te aé reo.
....................................................................................

LEI Nº 8.623, DE 28 DE JANEIRO DE 1993

Dis põe so bre a pro fis são de Guia de 
Tu ris mo e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 5º Cons ti tu em atri bu i ções do Guia de
Tu ris mo:

a) acom pa nhar, ori en tar e trans mi tir in for ma-
ções a pes so as ou gru pos em vi si tas, ex cur sões ur -
ba nas, mu ni ci pa is, es ta du a is, in te res ta du a is ou es pe-
ci a li za das den tro do ter ri tó rio na ci o nal;

b) acom pa nhar ao ex te ri or pes so as ou gru pos
or ga ni za dos no Bra sil;

c) pro mo ver e ori en tar des pa chos e li be ra ção de 
pas sa ge i ros e res pec ti vas ba ga gens, em ter mi na is de 
em bar que e de sem bar que aé re os, ma rí ti mos, flu vi a-
is, ro do viá ri os e fer ro viá ri os;

d) ter aces so a to dos os ve í cu los de trans por te,
du ran te o em bar que ou de sem bar que, para ori en tar as
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pes so as ou gru pos sob sua res pon sa bi li da de, ob ser va-
das as nor mas es pe cí fi cas do res pec ti vo ter mi nal;

e) ter aces so gra tu i to a mu se us, ga le ri as de
arte, ex po si ções, fe i ras, bi bli o te cas e pon tos de in te-
res se tu rís ti co, quan do es ti ver con du zin do ou não
pes so as ou gru pos, ob ser va das as nor mas de cada
es ta be le ci men to, des de que de vi da men te cre den ci a-
do como Guia de Tu ris mo;

f) por tar, pri va ti va men te, o cra chá de Guia de
Turis mo emi ti do pela Embra tur.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2003 
(Nº 2.011/99, na Casa de Ori gem)

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

Acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art.
4º da Lei nº 9.801, de 14 de ju nho de
1999, que dis põe so bre as nor mas ge ra is
para per da de car go pú bli co por ex ces so
de des pe sa, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 9.801, de 14 de ju nho

de 1999, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá-
gra fo úni co:

“Art. 4º. ..................................................
Pa rá gra fo úni co. São ve da das, ain da,

por igual pe río do, para o fim de exe cu ção
das ati vi da des an tes de sem pe nha das pe los
ser vi do res es tá ve is exo ne ra dos e cu jos car -
gos fo ram de cla ra dos ex tin tos:

I – a con tra ta ção de ser vi ços, in clu si ve
de con sul to ria, com pes soa fí si ca ou ju rí di ca;

II – a ce le bra ção de con vê nio, ou ins-
tru men to con gê ne re, que im pli que re pas se
de re cur sos fi nan ce i ros;

III – a qua li fi ca ção de pes so as ju rí di-
cas de di re i to pri va do, como as or ga ni za-
ções de que tra ta a Lei nº 9.637, de 15 de
maio de 1998.”(NR)

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.011, DE 1999

Acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art.
4º da Lei nº 9.801, de 14 de ju nho de
1999, que dis põe so bre as nor mas ge ra is
para per da de car go pú bli co por ex ces so
de des pe sa, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

1º O art. 49 da Lei nº 9.301, de 14 de ju nho de
1999, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra-
fo úni co:

“Art 4º....................................................
Pa rá gra fo úni co. É ve da da, ain da, por

igual pu ni do, a con tra ta ção tem po rá ria de
ser vi do res, con sul to res ou em pre sas, in clu-
si ve de con sul to ria, para a pres ta ção de ser -
vi ços de sem pe nha dos pe los ser vi do res es-
tá ve is exo ne ra dos e cu jos car gos fo rem de -
cla ra dos ex tin tos.”

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

MENSAGEM Nº 1.662, 1999

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 61 da COnSti tu i ção Fe de-

ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce -
lên ci as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do
Se nhor Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça-
men to e Ges tão, o tex to do pro je to de lei que “Acres -
cen ta pa rá gra fo úni co ao art. 4º da Lei nº 9.801, de 14
de ju nho de 1999, que dis põe so bre as nor mas ge ra is
para per da de car go pú bli co por ex ces so de des pe sa,
e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 8 de no vem bro 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 1.448 /MP

Bra sí lia, 25 de ou tu bro de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia a ane xa pro pos-

ta de Pro je to de Lei que visa al te rar a Lei nº 9.801, de
14 de ju nho de 1999, que dis põe so bre as nor mas ge -
ra is para per da de car go pú bli co por ex ces so de des -
pe sa, e dá ou tras pro vi dên ci as.

2. O § 4º in tro du zi do ao art. 169 da Cons ti tu i ção,
pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 4 de ju nho de
1998, de ter mi na den tre as pro vi dên ci as a se rem ado -
ta das pela União, es ta dos. Dis tri to Fe de ral e mu ni cí pi-
os, para o cum pri men to dos li mi tes de des pe sa com
pes so al ati vo e ina ti vo, das res pec ti vas es fe ras de Go -
ver no, es ta be le ci dos em lei com ple men tar, a per da de 
car go de ser vi dor pú bli co es tá vel.

3. Edi ta da a Lei Com ple men tar nº 96, de 31 de
maio de 1999, que dis ci pli na os li mi tes das des pe sas
com pes so al na for ma do art. 169 da Cons ti tu i ção e,
em face do que es ta be le ce o § 7º des se dis po si ti vo
cons ti tu ci o nal tam bém in tro du zi do pela Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998, foi ex pe di da a Lei nº
9.801, de 14 de ju nho de 1999, de cor ren te do Pro je to
de Lei nº 4.812, de 1998, para dis por so bre as nor mas
ge ra is para per da de car go pú bli co por ex ces so de
des pe sa e dar ou tras pro vi dên ci as.
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4. Du ran te a tra mi ta ção do Pro je to de Lei re fe ri-
do, em dis cus sões ha vi das na Câ ma ra dos De pu ta-
dos e no Se na do Fe de ral, foi acor da do que se ria
acres ci do dis po si ti vo à lei, no sen ti do de evi tar-se a
con tra ta ção tem po rá ria de ser vi do res e con sul to res,
ou mes mo cio em pre sas de pres ta ção de ser vi ços ou
de con sul to ria, para a re a li za ção de ser vi ços de sem-
pe nha dos por ser vi do res es tá ve is exo ne ra dos por ex -
ces so de des pe sa e cu jos car gos fo rem de cla ra dos
ex tin tos.

5. A pre o cu pa ção dos par la men ta res e tam bém
do Go ver no Fe de ral fun da men ta-se na fal ta de dis po-
si ti vo na lei que pro í ba, ex pres sa men te, a con tra ta ção
por pra zo de ter mi na do para aten der à ne ces si da de
tem po rá ria de ex cep ci o nal in te res se pú bli co, con tra-
ta ção esta pre vis ta no art. 37, in ci so IX, da Cons ti tu i-
ção, e re gu la men ta do pela Lei nº  8.745, de 9 de de -
zem bro de 1993, bem como a con tra ta ção de con sul-
to res, em pre sas de con sul to ria e a ce le bra ção de
con vê ni os re gu la dos por lei, que po de ria re sul tar na
subs ti tu i ção da for ça de tra ba lho efe ti va pela tem po-
rá ria. Con tra ri an do, des sa for ma, o ob je ti vo da Lei,
que é o de ade quar as des pe sas com pes so al ao li mi-
te es ta be le ci do na Lei Com ple men tar nº 96, de 1999.

6. Com vis tas a con tem plar as ex pres si vas de -
man das no sen ti do de evi tar-se con tra ta ção des sa
na tu re za, e a fim de não pre ju di car o ob je to da lei, ora
em vi gor, pro põe-se o acrés ci mo de pa rá gra fo úni co
ao art. 4º da Lei nº 9.801, de 1999, com a se guin te re -
da ção:

”Art. 4º ...................................................
Pa rá gra fo úni co. É  ve da da ain da por

igual pe río do, a con tra ta ção tem po rá ria de
ser vi do res, con sul to res ou em pre sas, in clu-
si ve de con sul to ria, para a pres ta ção de ser -
vi ços de sem pe nha dos por ser vi do res es tá-
ve is exo ne ra dos e cu jos car gos fo rem de cla-
ra dos ex tin tos.”

Estas, Se nhor Pre si den te, as ra zões que jus ti-
fi cam o en ca mi nha men to do ane xo Pro je to de Lei
que ora sub me to 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.

ANEXO A EM MP Nº  448 
DE 25 DE OUTUBRO DE 1999

1. Sín te se do pro ble ma ou da si tu a ção que
re cla ma pro vi dên ci as:

Au sên cia de dis po si ti vo na Lei nº 9.801, de 14
de ju nho de 1999, que dis põe so bre as nor mas ge ra is
para per da de car go pú bli co por ex ces so de des pe sa,
e dá ou tras pro vi dên ci as, que pro í ba a con tra ta ção
tem po rá ria de ser vi do res, con sul to res de em pre sas,
in clu si ve de con sul to ria para a pres ta ção de ser vi ços

por ser vi do res es tá ve is exo ne ra dos e cu jos car gos fo -
rem de cla ra dos ex tin tos.

2. So lu ções e Pro vi dên ci as con ti das na me -
di da pro pos ta :

Acrés ci mo de pa rá gra fo úni co ao art. 4º da Lei nº 
9.S01, de 1999, con tem plan do usa pro i bi ção.

3. Alter na ti vas exis ten tes à me di da pro pos ta.
 Não há.
4. Cus tos:
Não há.
5. Ra zões que jus ti fi cam a ur gên cia
A au sên cia de dis po si ti vo na lei que pro í ba a

con tra ta ção tem po rá ria aci ma re fe ri da po de rá con-
cre ti zar esse tipo de con tra ta ção. des ca rac te ri zan do
por com ple to o ob je to da nor ma, qual seja o de ade -
quar as des pe sas com pes so al ao li mi te es ta be le ci do
na Lei Com ple men tar nº 96, de 31 de maio de 1999.

6. Impac to so bre o meio am bi en te:
Não há.
7. Sín te se do pa re cer do ór gão ju rí di co:
A pro pos ta aten de aos as pec tos de cons ti tu ci o-

na li da de e le ga li da de, en con tran do-se em con so nân-
cia com as téc ni cas le gis la ti va e re da ci o nal es ta be le-
ci das no De cre to nº 2.954, de 29 de ja ne i ro de 1999.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.801, DE 14 DE JUNHO DE 1999

Dis põe so bre as nor mas ge ra is para 
per da de car go pú bli co por ex ces so de
des pe sa e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 4º Os car gos va gos em de cor rên cia da dis -
pen sa de ser vi do res es tá ve is de que tra ta esta Lei
se rão de cla ra dos ex tin tos, sen do ve da da a cri a ção
de car go, em pre go ou fun ção com atri bu i ções igua is
ou as se me lha das pelo pra zo de qua tro anos.
....................................................................................

LEI Nº 9.637, DE 15 DE MAIO DE 1998

Dis põe so bre a qua li fi ca ção de en ti-
da des como or ga ni za ções so ci a is, a cri a-
ção do Pro gra ma Na ci o nal de Pu bli ci za-
ção, a ex tin ção dos ór gãos en ti da des que 
men ci o na e a ab sor ção de suas ati vi da-
des por or ga ni za ções so ci a is, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

(À co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 39, DE 2003
(Nº 4.016/2001, na Casa de Ori gem)

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

Con ce de pen são es pe ci al a Má rio
Ko zel e Te re zi nha Ko zel.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É con ce di da pen são es pe ci al, men sal e vi -

ta lí cia, no va lor de R$ 330,00 (tre zen tos e trin ta re a is) ,
a Má rio Ko zel e Te re zi nha Lana Ko zel, pais do sol da-
do Má rio Ko zel Fi lho, que fa le ceu, ví ti ma di re ta de
aten ta do, ocor ri do em 1968, pro mo vi do por mo ti va-
ções po lí ti cas.

§ 1º A pen são de que tra ta este ar ti go é per so-
na lís si ma e não se trans mi te aos her de i ros dos be ne-
fi ciá ri os.

§ 2º As im por tân ci as pa gas se rão de du zi das de
qual quer in de ni za ção que a União ve nha a de sem bol-
sar em ra zão do acon te ci men to.

§ 3º o va lor da pen são será atu a li za do nos mes -
mos ín di ces e cri té ri os es ta be le ci dos para os be ne fí-
ci os do Re gi me Ge ral da Pre vi dên cia So ci al.

Art. 2º A des pe sa de cor ren te des ta Lei, cor re rá
à con ta do pro gra ma or ça men tá rio “Inde ni za ções e
Pen sões Espe ci a is de Res pon sa bi li da de da União”.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.016, DE 2001

Con ce de pen são es pe ci al a Má rio
Ko zef e Te re zi nha Ko zel.

O Con gres so Na ci o naL de cre ta:
Art. 1º E con ce di da pen são es pe ci al, men sal e vi ta-

lí cia, no va lor de RI 330,00 (tre zen tos e trin ta re a is), a
Má rio Ko zel e Te re zi nha Lana Ko zel, pais do sol da do Má -
rio Ko zei Fi lho, que fa le ceu, vi ti ma di re ta de aten ta do,
ocor ri do em 1968, pro mo vi do por mo ti va ções po lí ti cas.

§ 1º A pen são de que tra ta este ar ti go é per so-
na lís si ma e não se trans mi te aos her de i ros dos be ne-
fi ciá ri os.

§ 2º As im por tân ci as pa gas se rão de du zi das de
qual quer in de ni za ção que a União ve nha a de sem bol-
sar em ra zão do acon te ci men to.

§ 3º 0 va lor da pen são sera atu a li za do, nos mes -
mos in di ces e cri té ri os es ta be le ci dos para os be ne fi ci-
os do Re gi me Ge ral da Pre vi dên cia So ci al.

Art. 2º A des pe sa de cor ren te des ta Lei, cor re rá
à con ta do pro gra ma or ça men tá rio “in de ni za ções e
Pen sões Espe ci a is de Res pon sa bi li da de da União”

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

MENSAGEM Nº 30, DE 2001

 Senhores Mem bros do Con gres so Na ci o nal.

Nos ter mos do ar ti go 61 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce -
lên ci as o tex to do pro je to cc lei que “Con ce de pen são
es pe ci al a Má rio Ko zei e Te re zi nha Ko zei”.

Bra si lia, 18 de ja ne i ro de 2001. – Mar co Ma ci el.

EM Nº 15/MJ

Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 2001

Exce len tis si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Sub me te mos à con si de ra cão de Vos sa Exce-

lên cia o ane xo pro je to de lei que “con ce de pen são es -
pe ci al a Má rio Ko zei e Te re zi nha Lana Ko zel pais do
sol da do Ma rio Ko zel Fi lho, fa le ci do no dia 26 de ju nho,
de 1968, em de cor rên cia da ex plo são de um car-
ro-bom ba no por tão da en tra da do quar tel onde es ta-
va de sen ti ne la.

2. Os pais de Má rio Ko zei Fi lho não fo ram in de-
ni za dos pela tra gé dia ocor ri da com seu fi lho e nem
lhes foi pos si vel re ce ber pen são, de vi do ao fato de
que ele não per tên cia ao qua dro efe ti vo do exer ci to,
so men te cum pra o ser vi ço mi li tar. Em ra zão dis so,
ape nas re ce be ram, du ran te al gum tem po, uma pe-
que na aju da fi nan ce i ro. No en tan to, cum pre re co nhe-
cer que Má rio Ko zel Fi lho foi ví ti ma do con tur ba do pe -
río do que fi cou co nhe ci do como “Re vo lu ção de 1964”.

3.O fato que vi ti mou Má rio Ko zel Fi lho faz par te
do pas sa do re cen te do Bra sil. o qual foi deve vol tar a
re pe tir-se. Dois hoje o com pro mis so de toda na ção é
no sen ti do de for ta le cer a de mo cra cia.. pre sen te no
co ti di a no de cada bra si le i ro. No en tan to, é ne ces sá rio
não ol vi dar a exis tên cia des se pas sa do e, no caso do
Go ver no,  agir com o ob je ti vo de ten tar mi no rar os la -
men tá ve is efe i tos de epi só di os como o ora re la ta do,
que ine ga vel men te, cons ti tu iu-se em uma ma cu la na
his tó ria do País.

4. Cre io, Se nhor Pre si den te. que o pre sen te pro -
i e to de lei é um ins tru men to da Jus ti ca com a qual
Vos sa Exce lên cia sem pre es te ve em pe nha do, vi san-
do a efe ti vi da de do Esta do De mo crá ti co de Di re i to

Res pe i to sa men te, – José Gre go ri, Mi nis tro de
Esta do da Jus ti ça – Wal deck Vi e i ra Orné las, Mi nis-
tro de Esta do da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 40, DE 2003
(Nº 6.036/2002, na Casa de ori gem)

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

Alte ra a de no mi na ção da Uni ver si-
da de do Rio de Ja ne i ro – UNIRIO.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Uni ver si da de do Rio de Ja ne i ro, com

sede no Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro, cri -
a da pela Lei nº 6.655, de 5 de ju nho de 1979, pas sa rá
a de no mi nar-se Uni ver si da de Fe de ral do Esta do do
Rio de Ja ne i ro.
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Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.036 , DE 2002

Alte ra a de no mi na ção da Uni ver si-
da de do Rio de Ja ne i ro – UNIRIO.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Uni ver si da de do Rio de Ja ne i ro, com

sede no Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro, cri -
a da pela Lei de 5 de ju nho de 1979, pas sa rá a de no-
mi nar-se Uni ver si da de Fe de ral do Esta do do Rio de
Ja ne i ro.

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

MENSAGEM Nº 45, DE 2002

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

sub me to a ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci-
as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se-
nhor Mi nis tro de Esta do da Edu ca ção, o tex to do pro -
je to de lei que “Alte ra a de no mi na ção da Uni ver si da de
do Rio de Ja ne i ro – UNIRIO”.

Bra si lia, 30 de ja ne i ro de 2002.

EM Nº 7

Bra sí lia, 14 de ja ne i ro de 2002

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

A Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro –
UNIRIO en ca mi nhou a este Mi nis té rio pro pos ta de
al te ra ção de seu es ta tu to. com o es co po de aten der
ao co man do con ti do no art. 88 § 1º, da Lei nº 9.394,
de 20 de de zem bro de 1996 (LDB). Além das al te ra-
ções ne ces sá ri as para aten der ao dis po si ti vo ci ta do
a Uni ver si da de pro pôs a al te ra ção de sua de no mi na-
ção pas san do a de no mi nar-se Uni ver si da de Fe de ral
do Esta do do Rio de Ja ne i ro. É que a Lei nº 6.655, de
5 de ju nho de 1979, em que pese te nha trans for ma-
do a Fe de ra ção das Esco las Fe de ra is Iso la das do
Esta do do Rio de Ja ne i ro – FEFIERJ em uni ver si da-
de, não in cor po rou na de no mi na ção da IFES a ex -
pres são fe de ral.

A al te ra ção pro pos ta res so nâ nia no or de na-
men to po si ti vo pá trio, em es pe ci al no dis pos no art. 1º
da Lei nº 4.759, de 20 de agos to de 1965, que dis põe
so bre a de no mi na ção e qua li fi ca ção das Uni ver si da-
des e Esco las Téc ni cas Fe de ra is. Se gun do o dis po si-
ti vo ci ta do as Uni ver si da des se di a das nas ca pi ta is
dos Esta dos se rão qua li fi ca das de fe de ra is.

Infor mo a Vos sa Exce lên cia que a ma té ria foi
sub me ti da à aná li se dos ór gãos téc ni cos des te Mi nis-

té rio ten do o es ta tu to da Uni ver si da de do Rio de Ja -
ne i ro – UNIRIO sido apro va do pela  Por ta ria Mi nis te ri-
al nº 2.176, de 4 de ou tu bro de 2001,  no qual faz-se
re fe rên cia à nova de no mi na ção pro pos ta para a IFES. 
Infor mo, ain da, que não foi apre sen ta da qual quer
opo si ção A al te ra ção pre ten di da. Antes, a in clu são da 
ex pres são fe de ral na de no mi na ção da IFES é in di ca-
da por lei es pe cí fi ca. como já foi men ci o na do.

Assim, ve ri fi ca da a vi a bi li da de da al te ra ção pro -
pos ta, en ca mi nho a Vos sa Exce lên cia, jun ta men te
com a pre sen te ex po si ção de mo ti vos, mi nu ta de pro -
je to de lei con ten do a al te ra ção ne ces sá ria a ser pro -
ce di da na de no mi na ção da ins ti tu i ção.

Res pe i to sa men te. – Pa u lo Re na to Sou za, Mi-
nis tro de Esta do da Edu ca ção.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.655, DE 1979

Trans for ma a Fe de ra cão das Esco-
las Fe de ra is Iso la das do Esta do do Rio
de Ja ne i ro – FEFIERJ em Uni ver si da de
do Rio de Ja ne i ro – UNIRIO.

(À Co mis são de Edu ca ção).

OFÍCIO

DO MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA
E TECNOLOGIA

– Nº 336/2003, de 23 do cor ren te, en ca mi nhan-
do in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 83,
de 2003, do Se na dor João Ca pi be ri be.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 112, 2003
(Nº 220/03, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Nos ter mos do art. 84, in ci so XIV, com bi na do com o 

art. 52, in ci so III, le tra d, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me-
to à con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome do Se -
nhor AFONSO SANT’ANNA BEVILAQUA para exer cer o 
car go de Di re tor do Ban co Cen tral do Bra sil.

Bra sí lia, 27 de maio de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.
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Avi so nº 500- Su par/C. Ci vil

Bra sí lia, 27 de maio de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Assun to: Indi ca ção de au to ri da de.

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem na

qual o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli-
ca sub me te à con si de ra ção des sa Casa o nome do
Se nhor AFONSO SANT’ANNA BEVILAQUA para
exer cer o car go de Di re tor do Ban co Cen tral do Bra sil.

Aten ci o sa men te, – José Dir ceu de Oli ve i ra e
Sil va, Mi nis tro de Esta do Che fe da Casa Ci vil da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca.

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

PARECER

PARECER Nº 591, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre a Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 12, de 2002, ten do
como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Antô -
nio Car los Jú ni or, que fixa pra zos para o
Tri bu nal de Con tas da União aten der as
so li ci ta ções de ins pe ções, au di to ri as e in-
for ma ções do Con gres so Na ci o nal, suas
Ca sas e res pec ti vas Co mis sões.

Relator: Se na dor Amir Lan do

I – Re la tó rio

Nos ter mos re gi men ta is, vem a exa me des ta
Co mis são a ane xa Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 12, de 2002, que tem por ob je ti vo fi xar pra zos
para que o Tri bu nal de Con tas da União aten da às so -
li ci ta ções de ins pe ções, au di to ri as e in for ma ções do
Con gres so Na ci o nal, de suas Ca sas e res pec ti vas co -
mis sões téc ni cas. Tam bém de fi ne con di ções de com -
pa re ci men to de mem bros do Tri bu nal às Ca sas do
Par la men to.

Em sua jus ti fi ca ção, a ini ci a ti va tem as se guin-
tes pon de ra ções, que se trans cre vem em for ma re su-
mi da:

Embo ra o Tri bu nal te nha re ce bi do atri -
bu i ções cons ti tu ci o nal men te de fi ni das, as
in for ma ções ob ti das no exer cí cio da que le
mis ter pres tam-se, mu i tas ve zes, para o
apri mo ra men to da ati vi da de par la men tar.
Nes se sen ti do, a Cons ti tu i ção Fe de ral pre-

co ni zou, nos in ci sos IV e VII [do art. 71], a
re a li za ção de ins pe ções e au di to ri as e a
pres ta ção de in for ma ções pelo Tri bu nal, em
res pos ta a so li ci ta ção de qual quer das Ca-
sas ou co mis sões do Con gres so Na ci o nal.

No en tan to, fo ram pre vis tos ape nas
dois pra zos para que Tri bu nal aten des se às
de man das con gres su a is. O pri me i ro pra zo
re fe re-se á emis são do pa re cer pré vio às
con tas pres ta das pelo Pre si den te da Re pú-
bli ca; o se gun do pra zo re me te ao pro nun ci a-
men to con clu si vo do Tri bu nal so bre in dí ci os
de des pe sas não au to ri za das ou de sub sí di-
os não apro va dos, a pe di do da Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção.

Assim, a pre sen te pro po si ção aper fe i-
çoa o re la ci o na men to en tre o Con gres so
Na ci o nal, suas Ca sas e co mis sões com o
Tri bu nal de Con tas da União, por in ter mé dio
da es ti pu la ção de pra zo má xi mo para que o
ór gão au xi li ar aten da às ne ces si da des do ti -
tu lar do con tro le ex ter no, no to can te à pres -
ta ção de in for ma ções e à re a li za ção de ins -
pe ções e au di to ri as.

II – Aná li se

A Cons ti tu i ção Fe de ral, ao tra tar do tema, as sim
dis põe em seus arts. 70 e se guin tes:

Art. 70. A fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra,
or ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al da
União e das en ti da des da ad mi nis tra ção di re ta
e in di re ta, quan to à le ga li da de, le gi ti mi da de,
eco no mi ci da de, apli ca ção das sub ven ções e
re nún cia de re ce i tas, será exer ci da pelo Con-
gres so Na ci o nal me di an te con tro le ex ter no e
elo sis te ma de con tro le in ter no de cada Po der.

..............................................................
Art. 71. O con tro le ex ter no, a car go do

Con gres so Na ci o nal, será exer ci do com o
au xí lio do Tri bu nal de Con tas da União, ao
qual com pe te:

..............................................................
IV – re a li zar, por ini ci a ti va pró pria, da

Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de-
ral, de co mis são téc ni ca ou de in qué ri to, ins -
pe ções e au di to ri as de na tu re za con tá bil, fi -
nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri-
mo ni al, nas uni da des ad mi nis tra ti vas dos
Po de res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju di ciá rio,
e de ma is en ti da des re fe ri das no in ci so II;
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..............................................................
VII – pres tar in for ma ções so li ci ta das pelo 

Con gres so Na ci o nal, por qual quer de suas Ca -
sas, ou por qual quer das res pec ti vas co mis-
sões, so bre a fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra,
or ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al e so-
bre re sul ta dos de au di to ri as e ins pe ções re a li-
za das; (Gri fos não cons tan tes do ori gi nal).

Como se vê, a ti tu la ri da de do con tro le ex ter no
é do Con gres so Na ci o nal. Ape nas o exer cí cio des se
con tro le é que se dá, em gran de me di da, por in ter-
mé dio de um ór gão que lhe pres ta au xí lio. Esse ór -
gão, de ori gem cons ti tu ci o nal, é o Tri bu nal de Con-
tas da União.

Con quan to o Tri bu nal de Con tas seja um ór gão
au tô no mo, com atri bu i ções de fi ni das pela Cons ti tu i-
ção, para que bem pos sa de sem pe nhar-se de seus
mis te res ao abri go de in ter fe rên ci as in de vi das, tan to
que seus Mi nis tros têm os pre di ca men tos da ma gis-
tra tu ra (nº 30 do art. 73), é ine gá vel que, a par de fun -
ções pró pri as e pri va ti vas, tem tam bém o en car go de
au xi li ar o Con gres so Na ci o nal no de sem pe nho de
sua ati vi da de de con tro le das fi nan ças pú bli cas.

E é exa ta men te com re la ção a esse li a me que
exis te en tre o Con gres so Na ci o nal e o Tri bu nal de
Con tas da União que a pre sen te ini ci a ti va pre ten de
aper fe i ço ar o tex to cons ti tu ci o nal, seja de fi nin do pra -
zos para o aten di men to de so li ci ta ções, seja pre ven-
do o com pa re ci men to de Mi nis tros, Au di to res e mem -
bros do res pec ti vo Mi nis té rio Pú bli co em qual quer de
suas Ca sas, tudo com vis tas a tor nar mais efi caz e
trans pa ren te a fis ca li za ção da apli ca ção dos re cur sos
pú bli cos.

De no tar, por re le van te, que a pro pos ta não con -
fli ta com o sen ti do e al can ce dos prin cí pi os cons ti tu ci-
o na is que pre vê em a au to no mia e in de pen dên cia que 
um ór gão de fis ca li za ção das fi nan ças pú bli cas deve
ter para po der di zer com isen ção o que hou ver por
bem quan to à apli ca ção dos re cur sos pú bli cos. Igual -
men te, deve-se en fa ti zar sua per fe i ta con for mi da de
com os pre ce i tos fun da men ta is que re gem o po der de 
ini ci a ti va e com as li mi ta ções im pos tas à for mu la ção
de uma tal ma té ria, na dic ção do art. 60 de nos sa Lei
Fun da men tal.

III – Voto

Em face des sas con si de ra ções, o pa re cer é pela 
apro va ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
12, de 2002, ten do em vis ta sua cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e boa téc ni ca le gis la ti va.

Sala da Co mis são, 7 de maio de 2003. – Edi son
Lo bão, Pre si den te – Amir Lan do, Re la tor – Serys

Slhes sa ren ko – Tião Vi a na – Anto nio Car los Va la-
da res – Mag no Mal ta – Pa pa léo Paes – João Ca pi-
be ri be – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon -
se ca – Luiz Otá vio – João Alber to Sou za – De mós-
te nes Tor res – Re nil do San ta na – Tas so Je re is sa ti
– Jef fer son Pe res – João Ba tis ta Mot ta.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 60. A Cons ti tu i ção po de rá ser emen da da
me di an te pro pos ta:

I – de um ter ço, no mí ni mo, dos mem bros da Câ -
ma ra dos De pu ta dos ou do Se na do Fe de ral;

II – do Pre si den te da Re pú bli ca;
III – de mais da me ta de das Assem bléi as Le gis la ti-

vas das uni da des da Fe de ra ção, ma ni fes tan do-se, cada
uma de las, pela ma i o ria re la ti va de seus mem bros.

§ 1º A Cons ti tu i ção não po de rá ser emen da da
na vi gên cia de in ter ven ção fe de ral, de es ta do de de fe-
sa ou de es ta do de sí tio.

§ 2º A pro pos ta será dis cu ti da e vo ta da em cada
Casa do Con gres so Na ci o nal, em dois tur nos, con si-
de ran do-se apro va da se ob ti ver, em am bos, três quin -
tos dos vo tos dos res pec ti vos mem bros.

§ 3º A emen da à Cons ti tu i ção será pro mul ga da
pe las Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do
Fe de ral, com o res pec ti vo nú me ro de or dem.

§ 4º Não será ob je to de de li be ra ção a pro pos ta
de emen da ten den te a abo lir:

I – a for ma fe de ra ti va de Esta do;
II – o voto di re to, se cre to, uni ver sal e pe rió di co;
III – a se pa ra ção dos Po de res;
IV – os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is.
§ 5º A ma té ria cons tan te de pro pos ta de emen da

re je i ta da ou ha vi da por pre ju di ca da não pode ser ob je to
de nova pro pos ta na mes ma ses são le gis la ti va.
....................................................................................

Art. 70. A fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or ça-
men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al da União e das
en ti da des da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, quan to à 
le ga li da de, le gi ti mi da de, eco no mi ci da de, apli ca ção
das sub ven ções e re nún cia de re ce i tas será exer ci da
pelo Con gres so Na ci o naí, me di an te con tro le ex ter no,
e pelo sis te ma de con tro le in ter no de cada Po der.

Pa rá gra fo úni co. Pres ta rá con tas qual quer pes -
soa fí si ca ou ju rí di ca, pú bli ca ou pri va da, que uti li ze,
ar re ca de, guar de, ge ren cie ou ad mi nis tre di nhe i ros,
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bens e va lo res pú bli cos ou pe los qua is a União res-
pon da, ou que, em nome des ta, as su ma obri ga ções
de na tu re za pe cu niá ria.

Art. 71. O con tro le ex ter no, a car go do Con gres-
so Na ci o nal, será exer ci do com o au xí lio do Tri bu nal
de Con tas da União, ao qual com pe te:
....................................................................................

IV – re a li zar, por ini ci a ti va pró pria, da Câ ma ra
dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral, de co mis são téc -
ni ca ou de in qué ri to, ins pe ções e au di to ri as de na tu re-
za con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal e
pa tri mo ni al, nas uni da des ad mi nis tra ti vas dos Po de-
res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju di ciá rio, e de ma is en ti-
da des re fe ri das no in ci so II;
....................................................................................

VII – pres tar as in for ma ções so li ci ta das pelo
Con gres so Na ci o nal, por qual quer de suas Ca sas, ou
por qual quer das res pec ti vas Co mis sões, so bre a fis -
ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci-
o nal e pa tri mo ni al e so bre re sul ta dos de au di to ri as e
ins pe ções re a li za das;
....................................................................................

Art. 73. O Tri bu nal de Con tas da União, in te gra-
do por nove Mi nis tros, tem sede no Dis tri to Fe de ral,
qua dro pró prio de pes so al e ju ris di ção em todo o ter ri-
tó rio na ci o nal, exer cen do, no que cou ber, as atri bu i-
ções pre vis tas no art. 96.
....................................................................................

§ 3º Os Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da
União te rão as mes mas ga ran ti as, prer ro ga ti vas, im -
pe di men tos, ven ci men tos e van ta gens dos Mi nis tros
do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, apli can do -se-lhes,
quan to à apo sen ta do ria e pen são, as nor mas cons-
tan tes do art. 40.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O Expe di-
en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, pro je tos de lei que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 213, DE 2003

Insti tui o Esta tu to da Igual da de Ra ci al.

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

TÍTULO I 
Das Dis po si ções  Pre li mi na res

Art. 1º Esta Lei ins ti tui o Esta tu to da Igual da de
Ra ci al, para com ba ter a dis cri mi na ção ra ci al e as de -
si gual da des ra ci a is que atin gem os afro-bra si le i ros,

in clu in do a di men são ra ci al nas po lí ti cas pú bli cas de -
sen vol vi das pelo Esta do.

§ 1º Para efe i to des te Esta tu to, con si de ra-se dis -
cri mi na ção ra ci al toda dis tin ção, ex clu são, res tri ção
ou pre fe rên cia ba se a da em raça, cor, des cen dên cia
ou ori gem na ci o nal ou ét ni ca que te nha por ob je to
anu lar ou res trin gir o re co nhe ci men to, gozo ou exer cí-
cio, em igual da de de con di ções, de di re i tos hu ma nos
e li ber da des fun da men ta is nos cam pos po lí ti co, eco -
nô mi co, so ci al, cul tu ral ou em qual quer ou tro cam po
da vida pú bli ca.

§ 2º Para efe i to des te Esta tu to, con si de ram-se
de si gual da des ra ci a is as si tu a ções in jus ti fi ca das de
di fe ren ci a ção de aces so e gozo de bens, ser vi ços e
opor tu ni da des, na es fe ra pú bli ca e pri va da.

§ 3º Para efe i to des te Esta tu to, con si de ram-se
afro- bra si le i ros as pes so as que se clas si fi cam como
tais e/ou como ne gros, pre tos, par dos ou de fi ni ção
aná lo ga.

§ 4º Para efe i to des te Esta tu to, con si de ram-se
po lí ti cas pú bli cas as ações, ini ci a ti vas e pro gra mas
ado ta dos pelo Esta do no cum pri men to de suas atri -
bu i ções ins ti tu ci o na is.

§ 5º Para efe i to des te Esta tu to, con si de ram-se
ações afir ma ti vas os pro gra mas e me di das es pe ci a is
ado ta dos pelo Esta do para a cor re ção das de si gual-
da des ra ci a is e para a pro mo ção da igual da de de
opor tu ni da des.

Art. 2º É de ver do Esta do e da so ci e da de ga ran-
tir a igual da de de opor tu ni da des, re co nhe cen do a
todo ci da dão bra si le i ro, in de pen den te da raça ou cor
da pele, o di re i to à par ti ci pa ção na co mu ni da de, de -
fen den do sua dig ni da de e seus va lo res re li gi o sos e
cul tu ra is.

Art. 3º Além das nor mas cons ti tu ci o na is re la ti-
vas aos prin cí pi os fun da men ta is, aos di re i tos e ga ran-
ti as fun da men ta is, aos di re i tos so ci a is, eco nô mi cos e
cul tu ra is, o Esta tu to da Igual da de Ra ci al ado ta como
di re triz po lí ti co-ju rí di ca a re pa ra ção, com pen sa ção e
in clu são das ví ti mas da de si gual da de e a va lo ri za ção
da di ver si da de ra ci al.

Art. 4º A par ti ci pa ção dos afro-bra si le i ros, em
con di ções de igual da de de opor tu ni da des, na vida
eco nô mi ca, so ci al, po lí ti ca e cul tu ral do país será pro -
mo vi da, pri o ri ta ri a men te, atra vés de:

I – in clu são da di men são ra ci al nas po lí ti cas pú -
bli cas de de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al;

II – ado ção de me di das, pro gra mas e po lí ti cas
de ação afir ma ti va;

III – mo di fi ca ção das es tru tu ras ins ti tu ci o na is do
Esta do para o ade qua do en fren ta men to e a su pe ra-
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ção das de si gual da des ra ci a is de cor ren tes do pre-
con ce i to e da dis cri mi na ção ra ci al;

IV – pro mo ção de ajus tes nor ma ti vos para aper -
fe i ço ar o com ba te à dis cri mi na ção ra ci al e às de si-
gual da des ra ci a is em to das as suas ma ni fes ta ções in -
di vi du a is, es tru tu ra is e ins ti tu ci o na is;

V – eli mi na ção dos obs tá cu los his tó ri cos, so ci o-
cul tu ra is e ins ti tu ci o na is que im pe dem a re pre sen ta ção
da di ver si da de ra ci al nas es fe ras pú bli ca e pri va da;

VI – es tí mu lo, apo io e for ta le ci men to de ini ci a ti-
vas ori un das da so ci e da de ci vil di re ci o na das à pro-
mo ção da igual da de de opor tu ni da des e ao com ba te
às de si gual da des ra ci a is, in clu si ve me di an te a im ple-
men ta ção de in cen ti vos e cri té ri os de con di ci o na men-
to e pri o ri da de no aces so aos re cur sos e con tra tos
pú bli cos;

VII – im ple men ta ção de pro gra mas de ação afir -
ma ti va des ti na dos ao en fren ta men to das de si gual da-
des ra ci a is nas es fe ras da edu ca ção, cul tu ra, es por te
e la zer, sa ú de, tra ba lho, mí dia, ter ras de qui lom bos,
aces so à jus ti ça, fi nan ci a men tos pú bli cos, con tra ta-
ção pú bli ca de ser vi ços e obras e ou tras.

Pa rá gra fo úni co. Os pro gra mas de ação afir ma ti-
va cons ti tu ir-se-ão em ime di a tas ini ci a ti vas re pa ra tó-
ri as, des ti na das a ini ci ar a cor re ção das dis tor ções e
de si gual da des ra ci a is de ri va das da es cra vi dão e de -
ma is prá ti cas dis cri mi na tó ri as ra ci al men te ado ta das,
na es fe ra pú bli ca e na es fe ra pri va da, du ran te todo o
pro ces so de for ma ção so ci al do Bra sil e po de rão uti li-
zar-se da es ti pu la ção de co tas para a con se cu ção de
seus ob je ti vos.

Art. 5º Os Po de res Exe cu ti vos fe de ral, es ta du a is,
dis tri tal e mu ni ci pa is ins ti tu i rão, no âm bi to de suas es fe-
ras de com pe tên cia, con se lhos de de fe sa da igual da de
ra ci al, de ca rá ter per ma nen te e de li be ra ti vo, com pos tos
por igual nú me ro de re pre sen tan tes de ór gãos e en ti da-
des pú bli cas e de or ga ni za ções da so ci e da de ci vil re-
pre sen ta ti vas da po pu la ção afro-bra si le i ra.

Pa rá gra fo úni co. A or ga ni za ção dos con se lhos
será fe i ta por re gi men to pró prio.

Art. 6º Com pe te aos con se lhos de de fe sa da
igual da de ra ci al a for mu la ção, co or de na ção, su per vi-
são e ava li a ção das po lí ti cas de com ba te à de si gual-
da de e à dis cri mi na ção ra ci al.

Art. 7º O Con se lho Na ci o nal de De fe sa da Igual -
da de Ra ci al, ins ti tu í do pelo Po der Exe cu ti vo fe de ral,
nos ter mos do art. 4º, pro mo ve rá, em con jun to com os 
Mi nis tros de Esta do, as ar ti cu la ções in tra mi nis te ri a is
e in ter mi nis te ri a is ne ces sá ri as à im ple men ta ção da
po lí ti ca na ci o nal de com ba te à de si gual da de e à dis -
cri mi na ção ra ci al.

Art. 8º O Po der Exe cu ti vo fe de ral ga ran ti rá a es -
tru tu ra fí si ca, os re cur sos ma te ri a is e hu ma nos e a
do ta ção or ça men tá ria para o ade qua do fun ci o na-
men to do Con se lho Na ci o nal de De fe sa da Igual da de
Ra ci al.

Art. 9º O re la tó rio anu al dos Mi nis tros de Esta do
pre vis to no art. 87, pa rá gra fo úni co, III, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, con te rá in for ma ções so bre as po lí ti cas
pú bli cas, pro gra mas e me di das de ação afir ma ti va
efe ti va das no âm bi to de sua es fe ra de com pe tên cia.

TÍTULO II
Dos Di re i tos Fun da men ta is

CAPÍTULO 1
Do Di re i to à Sa ú de

Art. 10. O di re i to à sa ú de dos afro-bra si le i ros
será ga ran ti do pelo Esta do me di an te po lí ti cas so ci a is
e eco nô mi cas des ti na das à re du ção do ris co de do en-
ças e ou tros agra vos.

Pa rá gra fo úni co. O aces so uni ver sal e igua li tá rio
ao Sis te ma Úni co de Sa ú de para pro mo ção, pro te ção
e re cu pe ra ção da sa ú de da po pu la ção afro-bra si le i ra
será pro por ci o na do pe los Go ver nos Fe de ral, es ta du-
a is, dis tri tal e mu ni ci pa is com ações e ser vi ços em
que se jam fo ca li za das as pe cu li a ri da des des sa par -
ce la da po pu la ção.

Art. 11. O que si to raça/cor será obri ga to ri a men-
te in tro du zi do e co le ta do, de acor do com a au to clas si-
fi ca ção, em to dos os do cu men tos em uso no Sis te ma
Úni co de Sa ú de, tais como:

I – car tões de iden ti fi ca ção do SUS;
II – pron tuá ri os mé di cos;
III – fi chas de no ti fi ca ção de do en ças;
IV – for mu lá ri os de re sul ta dos de exa mes la bo-

ra to ri a is;
V – in qué ri tos epi de mi o ló gi cos;
VI – es tu dos mul ti cên tri cos;
VII – pes qui sas bá si cas, apli ca das e ope ra ci o-

na is;
VIII – qual quer ou tro ins tru men to que pro du za

in for ma ção es ta tís ti ca.
Art. 12. O Mi nis té rio da Sa ú de pro du zi rá, sis te-

ma ti ca men te, es ta tís ti cas vi ta is e aná li ses epi de mi o-
ló gi cas da mor bi mor ta li da de por do en ças ge ne ti ca-
men te de ter mi na das ou agra va das pe las con di ções
de vida dos afro-bra si le i ros.

Art. 13. O Po der Exe cu ti vo in cen ti va rá a pes qui-
sa so bre do en ças pre va len tes na po pu la ção afro-bra -
si le i ra, bem como de sen vol ve rá pro gra mas de edu ca-
ção e de sa ú de e cam pa nhas pú bli cas de es cla re ci-
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men to que pro mo vam a sua pre ven ção e ade qua do
tra ta men to.

§ 1º  As do en ças pre va len tes na po pu la ção
afro-bra si le i ra e os pro gra mas men ci o na dos no ca put
des te ar ti go se rão de fi ni dos em re gu la men to pelo Mi -
nis té rio da Sa ú de.

§ 2º  As do en ças pre va len tes na po pu la ção
afro-bra si le i ra e os pro gra mas men ci o na dos no ca put
des te ar ti go cons ta rão dos cur rí cu los dos cur sos da
área de sa ú de.

§ 3º Os ór gãos fe de ra is de fo men to à pes qui sa e 
à pós-gra du a ção cri a rão, no pra zo de doze me ses, li -
nhas de pes qui sa e pro gra mas de es tu do so bre a sa -
ú de da po pu la ção afro-bra si le i ra.

§ 4º O Mi nis té rio da Edu ca ção pro mo ve rá os es -
tu dos e as me di das ad mi nis tra ti vas ne ces sá ri as à in -
tro du ção, no pra zo de dois anos, de ma té ri as re la ti vas
à sa ú de da po pu la ção afro-bra si le i ra como te mas
trans ver sa is nos cur rí cu los dos cur sos de sa ú de do
en si no mé dio e su pe ri or.

Art. 14. Os es ta be le ci men tos de sa ú de, pú bli cos
ou pri va dos, que re a li zam par tos, fa rão exa mes la bo-
ra to ri a is nos re cém-nas ci dos para di ag nós ti co de he -
mo glo bi no pa ti as, em es pe ci al o tra ço fal ci for me e a
ane mia fal ci for me.

§ 1º O Sis te ma Úni co de Sa ú de deve in cor po rar
o pa ga men to dos exa mes ci ta dos nes te ar ti go em sua 
ta be la de pro ce di men tos.

§ 2º Os ges to res mu ni ci pa is ou es ta du a is do
Sis te ma Úni co de Sa ú de or ga ni za rão ser vi ços de as -
sis tên cia e acom pa nha men to de pes so as por ta do ras
de tra ço fal ci for me e cri an ças com di ag nós ti cos po si ti-
vos da ane mia fal ci for me me di an te:

I – acon se lha men to ge né ti co para a co mu ni da-
de, em es pe ci al para os ca sa is que es pe ram fi lhos;

II – acom pa nha men to clí ni co pré-na tal e as sis-
tên cia a par tos das ges tan tes por ta do ras do tra ço fal -
ci for me;

III – me di das de pre ven ção de do en ças nos por -
ta do res de tra ço fal ci for me, ga ran tin do va ci na ção e
toda a me di ca ção ne ces sá ria;

IV – as sis tên cia in te gral e acom pa nha men to da
do en ça fal ci for me nas uni da des de aten di men to am -
bu la to ri al es pe ci a li za do;

V – in te gra ção na co mu ni da de dos por ta do res
de do en ça fal ci for me, sus pe i tos ou com pro va dos, a
fim de pro mo ver, re cu pe rar e man ter con di ções de
vida sa dia aos por ta do res de he mo glo bi no pa ti as;

VI – re a li za ção de le van ta men to epi de mi o ló gi co
no ter ri tó rio sob sua ju ris di ção, por meio de ras tre a-

men to ne o na tal, para ava li a ção da mag ni tu de do pro -
ble ma e pla no de ação com as res pec ti vas so lu ções;

VII – ca das tra men to de por ta do res do tra ço fal -
ci for me.

§ 3º  O ges tor fe de ral do Sis te ma Úni co de Sa ú-
de pro pi ci a rá, por meio de ações dos seus ór gãos:

I – o in cen ti vo à pes qui sa, ao en si no e ao apri -
mo ra men to ci en tí fi co e te ra pêu ti co na área de he mo-
glo bi no pa ti as;

II – a ins ti tu i ção de es tu dos epi de mi o ló gi cos
para iden ti fi car a mag ni tu de do qua dro de por ta do res
de tra ço fal ci for me e de do en ça fal ci for me no ter ri tó rio
na ci o nal;

III – a sis te ma ti za ção de pro ce di men tos e a im -
ple men ta ção de co o pe ra ção téc ni ca com es ta dos e
mu ni cí pi os para im plan ta ção de di ag nós ti cos e as sis-
tên cia in te gral e mul ti dis ci pli nar para os por ta do res de 
do en ça fal ci for me;

IV – a in clu são do exa me para di ag nós ti co pre -
co ce da do en ça fal ci for me (ele tro fo re se de he mo glo-
bi na) na re gu la men ta ção do tes te do pe zi nho em ne o-
na tos;

V – o es ta be le ci men to de in ter câm bio en tre uni -
ver si da des, hos pi ta is, cen tros de sa ú de, clí ni cas e as -
so ci a ções de do en tes de ane mia fal ci for me vi san do
ao de sen vol vi men to de pes qui sas e ins ti tu i ção de
pro gra mas de di ag nós ti co e as sis tên cia aos por ta do-
res de do en ças fal ci for mes;

VI – ações edu ca ti vas em to dos os ní ve is do sis -
te ma de sa ú de.

§ 4º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá o dis pos-
to nos pa rá gra fos aci ma no pra zo de cen to e oi ten ta
dias a con tar da pu bli ca ção des ta lei.

Art. 15. O Mi nis té rio da Sa ú de, em ar ti cu la ção
com as se cre ta ri as es ta du a is, dis tri tal e mu ni ci pa is de 
sa ú de, im plan ta rá, no pra zo de um ano, o Pro gra ma
de Agen tes Co mu ni tá ri os de Sa ú de e, em dois anos,
o Pro gra ma de Sa ú de da Fa mí lia, ou pro gra mas que
lhes ve nham a su ce der, em to das as co mu ni da des de
re ma nes cen tes de qui lom bos exis ten tes no País.

Pa rá gra fo úni co. Os mo ra do res das co mu ni da-
des de re ma nes cen tes de qui lom bos te rão aces so
pre fe ren ci al aos pro ces sos se le ti vos para a cons ti tu i-
ção das equi pes dos Pro gra mas re fe ri dos no ca put.

Art. 16. O que si to raça/cor será obri ga to ri a men-
te in tro du zi do e co le ta do, de acor do com a au to clas si-
fi ca ção, em to dos os do cu men tos em uso nos sis te-
mas de in for ma ção da Se gu ri da de So ci al.

Art. 17.  Dê-se ao art. 54 da Lei nº 6.015, de 31
de de zem bro de 1973, a se guin te re da ção:
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“Art. 54. O as sen to de nas ci men to de ve rá con -
ter:
....................................................................................

2) o sexo e a cor do re gis tran do;” (NR)

CAPÍTULO II
Do Di re i to à Edu ca ção, Cul tu ra, Espor te e La zer

Art. 18. A po pu la ção afro-bra si le i ra tem di re i to a
par ti ci par de ati vi da des edu ca ci o na is, cul tu ra is, es-
por ti vas e de la zer, ade qua das a seus in te res ses e
con di ções, ga ran tin do sua con tri bu i ção para o pa tri-
mô nio cul tu ral de sua co mu ni da de e da so ci e da de
bra si le i ra.

§ 1º Os Go ver nos Fe de ral, es ta du a is, dis tri tal e
mu ni ci pa is de vem pro mo ver o aces so da po pu la ção
afro-bra si le i ra ao en si no gra tu i to, às ati vi da des es por-
ti vas e de la zer e apo i ar a ini ci a ti va de en ti da des que
man te nham es pa ço para pro mo ção so ci al dos
afro-bra si le i ros.

§ 2º Nas da tas co me mo ra ti vas de ca rá ter cí vi co,
as ins ti tu i ções de en si no pro cu ra rão con vi dar re pre-
sen tan tes da po pu la ção afro- bra si le i ra para de ba ter
com os es tu dan tes suas vi vên ci as re la ti vas ao tema
em co me mo ra ção.

Art. 19. Para o per fe i to cum pri men to do ar ti go
an te ri or os go ver nos Fe de ral, es ta du a is, dis tri tal e
mu ni ci pa is de sen vol ve rão cam pa nhas edu ca ti vas, in -
clu si ve nas es co las, para que a so li da ri e da de aos
mem bros da po pu la ção afro-bra si le i ra faça par te da
cul tu ra de toda a so ci e da de.

Art. 20. A dis ci pli na “His tó ria Ge ral da Áfri ca e do 
Ne gro no Bra sil” in te gra rá obri ga to ri a men te o cur rí cu-
lo do en si no fun da men tal e mé dio, pú bli co e pri va do.

Pa rá gra fo úni co. O Mi nis té rio da Edu ca ção ela -
bo ra rá o pro gra ma para a dis ci pli na, con si de ran do os
di ver sos ní ve is es co la res, a fim de ori en tar a clas se
do cen te e as es co las para as adap ta ções de cur rí cu lo
que se tor na rem ne ces sá ri as.

Art. 21. Os ór gãos fe de ra is e es ta du a is de fo-
men to à pes qui sa e à pós-gra du a ção cri a rão li nhas
de pes qui sa e pro gra mas de es tu do vol ta dos para te -
mas re fe ren tes às re la ções ra ci a is e ques tões per ti-
nen tes à po pu la ção afro-bra si le i ra.

Art. 22. O Mi nis té rio da Edu ca ção in cen ti va rá as
uni ver si da des a:

I – apo i ar gru pos, nú cle os e cen tros de pes qui-
sa, nos di ver sos pro gra mas de pós-gra du a ção, que
de sen vol vam te má ti cas de in te res se da po pu la ção
afro-bra si le i ra;

II– in cor po rar nas ma tri zes cur ri cu la res dos cur -
sos de for ma ção de pro fes so res te mas que in clu am
va lo res res pe i tan tes à plu ra li da de ét ni ca e cul tu ral da
so ci e da de bra si le i ra;

III – de sen vol ver pro gra mas de ex ten são uni ver-
si tá ria des ti na dos a apro xi mar jo vens afro-bra si le i ros
de tec no lo gi as avan ça das;

IV – es ta be le cer pro gra mas de co o pe ra ção téc -
ni ca com as es co las de edu ca ção in fan til, en si no fun -
da men tal, en si no mé dio e en si no téc ni co pro fis si o na-
li zan te para a for ma ção do cen te ba se a da em prin cí pi-
os de eqüi da de, de to le rân cia e de res pe i to às di fe ren-
ças ra ci a is.

Art. 23. É obri ga tó ria a in clu são do que si to
raça/cor, a ser pre en chi do de acor do com a au to clas-
si fi ca ção, em todo ins tru men to de co le ta de da dos do
cen so es co lar pro mo vi do pelo Mi nis té rio da Edu ca-
ção, para to dos os ní ve is de en si no.

CAPÍTULO III
Do Direito à Liberdade de Cons ciên cia

e de Crença e ao Livre Exer cí cio
dos Cultos Religiosos

Art. 24. O re co nhe ci men to da li ber da de de cons -
ciên cia e de cren ça dos afro-bra si le i ros e da dig ni da de
dos cul tos e re li giões de ma triz afri ca na pra ti ca dos no
Bra sil deve ori en tar a ação do Esta do em de fe sa da li -
ber da de de es co lha e de ma ni fes ta ção, in di vi du al e co -
le ti va, em pú bli co e em pri va do, de fi li a ção re li gi o sa.

Art. 25. O di re i to à li ber da de de cons ciên cia e de
cren ça e ao li vre exer cí cio dos cul tos re li gi o sos
afro-bra si le i ros com pre en de:

I – a prá ti ca de cul tos e a ce le bra ção de re u niões
re la ci o na das à re li gi o si da de afro-bra si le i ra e a fun da-
ção e ma nu ten ção, por ini ci a ti va pri va da, de lu ga res
re ser va dos para tais fins;

II– a ce le bra ção de fes ti vi da des e ce ri mô ni as de
acor do com os pre ce i tos de re li giões afro-bra si le i ras;

III – a fun da ção e a ma nu ten ção, por ini ci a ti va
pri va da, de ins ti tu i ções be ne fi cen tes li ga das a con vic-
ções re li gi o sas afro-bra si le i ras;

IV – a pro du ção, a aqui si ção e o uso de ar ti gos e 
ma te ri a is ade qua dos aos cos tu mes e às prá ti cas fun -
da das na re li gi o si da de afro-bra si le i ra;

V – a pro du ção e a di vul ga ção de pu bli ca ções
re la ci o na das com o exer cí cio e a di fu são da re li gi o si-
da de afro-bra si le i ra;

VI – a co le ta de con tri bu i ções fi nan ce i ras de
pes so as na tu ra is e ju rí di cas de na tu re za pri va da para
a ma nu ten ção das ati vi da des so ci a is e re li gi o sas das
re li giões afro-bra si le i ras.

CAPÍTULO IV
Do Fundo de Promoção da Igualdade Racial

Art. 26. Fica cri a do o Fun do Na ci o nal de Pro mo-
ção da Igual da de Ra ci al para a im ple men ta ção de po -
lí ti cas pú bli cas que te nham como ob je ti vo pro mo ver a
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igual da de de opor tu ni da des e a in clu são so ci al dos
afro -bra si le i ros, es pe ci al men te nas se guin tes áre as:

I – pro mo ção da igual da de de opor tu ni da des em 
edu ca ção e em pre go;

II – fi nan ci a men to de pes qui sas nas áre as de edu -
ca ção, sa ú de e em pre go, vol ta das para a me lho ria da
qua li da de de vida da co mu ni da de afro-bra si le i ra;

III – in cen ti vo à cri a ção de pro gra mas e ve í cu los
de co mu ni ca ção des ti na dos à di vul ga ção de ma té ri as
re la ci o na das aos in te res ses da co mu ni da de afro-bra -
si le i ra;

IV – in cen ti vo à cri a ção e ma nu ten ção de mi cro-
em pre sas ad mi nis tra das por afro-bra si le i ros;

V – con ces são de bol sas de es tu do a afro-bra si-
le i ros para a edu ca ção fun da men tal, mé dia, téc ni ca e
su pe ri or;

VI – apo io a pro gra mas e pro je tos dos go ver nos
fe de ral, es ta du a is, dis tri tal e mu ni ci pa is e de en ti da-
des da so ci e da de ci vil para a pro mo ção da igual da de
de opor tu ni da des para os afro-bra si le i ros;

VII – apo io a ini ci a ti vas em de fe sa da cul tu ra,
me mó ria e tra di ções afri ca nas e afro-bra si le i ras.

Art. 27. O Fun do Na ci o nal de Pro mo ção da
Igual da de Ra ci al será com pos to de re cur sos pro ve ni-
en tes da Lei Orça men tá ria da União e de:

I – cen to e vin te e cin co mi lé si mos das re ce i tas
cor ren tes da União, ex clu í das as trans fe rên ci as para
os es ta dos, o Dis tri to Fe de ral e os mu ni cí pi os e as re -
ce i tas tri bu tá ri as;

II– um por cen to do prê mio lí qui do dos con cur-
sos de prog nós ti cos;

III – trans fe rên ci as vo lun tá ri as dos es ta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos mu ni cí pi os;

IV – do a ções vo lun tá ri as de par ti cu la res;
V – do a ções de em pre sas pri va das e or ga ni za-

ções não go ver na men ta is, na ci o na is ou in ter na ci o na is;
VI – do a ções vo lun tá ri as de fun dos con gê ne res,

na ci o na is ou in ter na ci o na is;
VII – do a ções de Esta dos es tran ge i ros, por

meio de con vê ni os, tra ta dos e acor dos in ter na ci o na is;
VIII – cus tas ju di ci a is ar re ca da das em pro ces-

sos que en vol vem dis cri mi na ção ra ci al ou ra cis mo;
IX – con de na ções pe cu niá ri as, nos ter mos do

pre vis to nos ar ti gos 13 e 20 da Lei nº 7.347, de 24 de
ju lho de 1985.

Pa rá gra fo úni co. As do a ções de em pre sas, no
va lor de até um por cen to do Impos to de Ren da que
de vam re co lher para a Re ce i ta Fe de ral, po de rão ser
de du zi das no ano base da de cla ra ção de ajus te anu al
do im pos to de ren da, des de que efe tu a das até a data
da en tre ga da de cla ra ção.

Art. 28. O Fun do Na ci o nal de Pro mo ção da
Igual da de Ra ci al será ad mi nis tra do pelo Con se lho
Na ci o nal de De fe sa da Igual da de Ra ci al, ins ti tu í do
pelo Po der Exe cu ti vo Fe de ral, nos ter mos do art. 4º
des ta lei.

Art. 29. Entre os afro-bra si le i ros be ne fi ciá ri os do 
Fun do Na ci o nal de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al te -
rão pri o ri da de os que se jam iden ti fi ca dos como pre -
tos, ne gros ou par dos no re gis tro de nas ci men to e
que, de acor do com os cri té ri os que pre si dem a for -
mu la ção do Índi ce de De sen vol vi men to Hu ma no do
Pro gra ma das Na ções Uni das para o De sen vol vi men-
to, se si tu em aba i xo da li nha de po bre za.

CAPÍTULO V
Da Qu es tão Da Ter ra

Art. 30. O di re i to à pro pri e da de de fi ni ti va das ter -
ras ocu pa das pe los re ma nes cen tes das co mu ni da-
des dos qui lom bos, as se gu ra do pelo art. 68 do Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as da
Cons ti tu i ção Fe de ral, se exer ce de acor do com o dis -
pos to nes ta lei.

§ 1º Con si de ram-se re ma nes cen tes das co mu-
ni da des dos qui lom bos, para fins des ta Lei, os gru pos
por ta do res de iden ti da de ét ni ca de pre pon de rân cia
ne gra, en con trá ve is em todo o ter ri tó rio na ci o nal,
iden ti fi cá ve is se gun do ca te go ri as de au to de fi ni ção
dos agen tes so ci a is em jogo.

§ 2º São ter ras ocu pa das pe los re ma nes cen tes
das co mu ni da des dos qui lom bos to das as ter ras uti li-
za das para a ga ran tia de sua re pro du ção so ci al, eco -
nô mi ca, cul tu ral e am bi en tal.

Art. 31. O pro ce di men to ad mi nis tra ti vo para o re -
co nhe ci men to das ter ras ocu pa das pe los re ma nes-
cen tes das co mu ni da des dos qui lom bos será ini ci a do
me di an te re que ri men to das co mu ni da des in te res sa-
das, for mu la do por es cri to ou ver bal men te ao ór gão
do go ver no fe de ral ou es ta du al com pe ten te, de ven do
os ór gãos res pon sá ve is pri o ri zar os re ma nes cen tes
das co mu ni da des dos qui lom bos ex pos tos e su je i tos
a per de rem suas ter ras.

Pa rá gra fo úni co. Este pro ce di men to po de rá ser
ini ci a do de ofí cio pe los ór gãos fe de ra is ou es ta du a is
com pe ten tes ou a re que ri men to do Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral ou es ta du a is ou das en ti da des re pre sen ta ti-
vas dos mo vi men tos so ci a is ne gros no Bra sil.

Art. 32. O pro ce di men to ad mi nis tra ti vo de re co-
nhe ci men to das ter ras ocu pa das pe los re ma nes cen-
tes das co mu ni da des dos qui lom bos de ve rá ser re a li-
za do no pra zo de no ven ta dias e será cons ti tu í do de
um Re la tó rio Téc ni co e do de cre to de de cla ra ção das
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ter ras como sen do de re ma nes cen tes das co mu ni da-
des dos qui lom bos.

§ 1º Fica as se gu ra do aos re ma nes cen tes das
co mu ni da des dos qui lom bos in di car re pre sen tan tes,
as sim como as sis ten tes téc ni cos, para acom pa nhar
to das as fa ses do pro ce di men to ad mi nis tra ti vo. No
caso, o ór gão do Go ver no Fe de ral po de rá so li ci tar a
par ti ci pa ção de pro fis si o na is de no tó rio co nhe ci men-
to so bre o tema para sub si di ar os pro ce di men tos ad -
mi nis tra ti vos de iden ti fi ca ção e re co nhe ci men to.

§ 2º Ca be rá à Fun da ção Cul tu ral Pal ma res ofe -
re cer sub sí di os e pres tar as ses so ra men to téc ni co du -
ran te o pro ce di men to ad mi nis tra ti vo de re co nhe ci-
men to das ter ras ocu pa das pe los re ma nes cen tes dos 
qui lom bos.

Art. 33. O Re la tó rio Téc ni co des ti na do à ori en ta-
ção do pro ces so ad mi nis tra ti vo de ve rá con ter:

I – a iden ti fi ca ção dos re ma nes cen tes das co -
mu ni da des dos qui lom bos com as res pec ti vas for mas
de or ga ni za ção e uti li za ção das ter ras e re cur sos na -
tu ra is para a ga ran tia de sua re pro du ção so ci al, eco -
nô mi ca, cul tu ral e am bi en tal;

II – a ca rac te ri za ção das ter ras ocu pa das e sí ti-
os his tó ri cos, com as suas res pec ti vas plan tas;

III – a cir cuns cri ção ju di ciá ria ou ad mi nis tra ti va
em que se en con tra a área;

IV – o rol de con fi nan tes e de quem pos su ir jus to
tí tu lo de pro pri e da de na área a ser de mar ca da e ti tu-
la da aos re ma nes cen tes das co mu ni da des dos qui -
lom bos;

V – pa re cer con clu si vo pro pon do ou não a edi -
ção de de cre to de re co nhe ci men to das ter ras ocu pa-
das como sen do dos re ma nes cen tes das co mu ni da-
des dos qui lom bos.

Pa rá gra fo úni co. Tra tan do-se de ter ras de vo lu tas
es ta du a is e não ha ven do ins tru men tos le ga is e ór gão
res pon sá vel no Esta do, ca be rá ao ór gão do Go ver no
Fe de ral re a li zar todo o pro ce di men to ad mi nis tra ti vo,
re me ten do-o pos te ri or men te ao ór gão es ta du al de
ter ras para pro ce der ao pro ces so de re gu la ri za ção
fun diá ria e ti tu la ção.

Art. 34. Con clu í do o Re la tó rio Téc ni co e sen do o 
pa re cer fa vo rá vel, de ve rá ser pu bli ca do no Diá rio Ofi -
ci al da União (DOU) o de cre to de re co nhe ci men to
das ter ras ocu pa das pe los re ma nes cen tes das co mu-
ni da des dos qui lom bos, que pro du zi rá os se guin tes
efe i tos le ga is:

I – re co nhe ce os re ma nes cen tes das co mu ni da-
des dos qui lom bos en quan to seg men tos so ci a is es -
pe ci al men te pro te gi dos, por ta do res de iden ti da de ét -

ni ca, con so an te ar ti go 68, do Ato Das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as;

II – obri ga aos es cri vães dos car tó ri os a tor nar
dis po ní ve is aos re ma nes cen tes das co mu ni da des
dos qui lom bos ou seus re pre sen tan tes to dos os do-
cu men tos, re gis tros, atas, li vros e con tra tos re la ci o na-
dos às ter ras ocu pa das;

III – veda qual quer tipo de re mo ção dos re ma-
nes cen tes das co mu ni da des dos qui lom bos, sal vo
ca tás tro fe ou epi de mia que po nha em ris co a co mu ni-
da de ou re le van te in te res se na ci o nal de vi da men te
com pro va do, des de que ou vi das as co mu ni da des
atin gi das e au to ri za do pelo Con gres so Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se de re mo ção, o Go -
ver no Fe de ral de ve rá as sen tar os re ma nes cen tes das 
co mu ni da des dos qui lom bos em área pró xi ma com as 
mes mas ca rac te rís ti cas, bem cor no in de ni zar pre vi a-
men te a pro pri e da de da ter ra, os re cur sos na tu ra is
uti li za dos, os cul ti vos e as ben fe i to ri as, os sí ti os ar -
que o ló gi cos e os bens ima te ri a is.

Art. 35. Pu bli ca do o de cre to de re co nhe ci men to
das ter ras ocu pa das pe los re ma nes cen tes das co mu-
ni da des dos qui lom bos, de ve rá ser re a li za do o pro-
ces so de re gu la ri za ção fun diá ria, que se cons ti tu i rá
de de mar ca ção e ti tu la ção das ter ras ocu pa das aos
re ma nes cen tes, nos ter mos da le gis la ção fun diá ria
vi gen te.

Pa rá gra fo úni co. Com pe te aos ór gãos dos go-
ver nos fe de ral ou es ta du a is pres ta rem as sis tên cia ju -
rí di ca aos re ma nes cen tes das co mu ni da des dos qui -
lom bos, pro pon do as res pec ti vas ações na jus ti ça
quan do for ne ces sá rio.

Art. 36. Ha ven do tí tu lo de pro pri e da de na área a
ser de mar ca da e ti tu la da, ca be rá aos ór gãos com pe-
ten tes pro mo ver a res pec ti va in de ni za ção ou de sa-
pro pri a ção para fins de ca rá ter ét ni co, nos ter mos da
Lei nº 8.629, de 25 de fe ve re i ro de 1993.

Art. 37. O ór gão do Go ver no Fe de ral com pe ten-
te ou o ór gão es ta du al, con clu í do o pro ces so de re gu-
la ri za ção fun diá ria, de ve rá ex pe dir os res pec ti vos tí tu-
los de pro pri e da de aos re ma nes cen tes das co mu ni-
da des dos qui lom bos.

Art. 38. E fa cul ta do aos ór gãos do Go ver no Fe -
de ral, para o cum pri men to das dis po si ções con ti das
nes ta Lei, ce le brar con vê ni os, con tra tos, acor dos ou
ins tru men tos si mi la res de co o pe ra ção com ór gãos
pú bli cos ou ins ti tu i ções pri va das.

Art. 39. Os tra ba lhos de iden ti fi ca ção e re co nhe-
ci men to re a li za dos an te ri or men te à pro mul ga ção
des ta Lei po de rão ins tru ir os pro ce di men tos ad mi nis-
tra ti vos do de cre to.
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Art. 40. Para o cum pri men to do dis pos to no ar ti-
go 68 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si-
tó ri as e da pre sen te Lei, os go ver nos fe de ral, dis tri tal
e es ta du a is ela bo ra rão e de sen vol ve rão po lí ti cas pú -
bli cas es pe ci a is vol ta das para o de sen vol vi men to
sus ten tá vel dos re ma nes cen tes das co mu ni da des
dos qui lom bos.

Pa rá gra fo úni co. O Mi nis té rio do De sen vol vi-
men to Agrá rio e a Fun da ção Cul tu ral Pal ma res, ou os
ór gão que lhes ve nham a su ce der, será res pon sá vel
pela exe cu ção de po lí ti cas pú bli cas es pe ci a is vol ta-
das para o de sen vol vi men to sus ten tá vel das co mu ni-
da des dos qui lom bos.

Art. 41. Os re ma nes cen tes das co mu ni da des
dos qui lom bos po de rão se be ne fi ci ar do Fun do para a 
Pro mo ção da Igual da de Ra ci al pre vis to nes ta lei.

CAPÍTULO VI
Do Mer ca do de Tra ba lho

Art. 42. A im ple men ta ção de po lí ti cas vol ta das
para a in clu são de afro-bra si le i ros no mer ca do de tra -
ba lho será de res pon sa bi li da de dos go ver nos fe de ral,
es ta du a is, dis tri tal e mu ni ci pa is, ob ser van do-se:

I – o ins ti tu í do nes te Esta tu to;
lI – os com pro mis sos as su mi dos pelo Bra sil ao

ra ti fi car a Con ven ção das Na ções Uni das para a Eli -
mi na ção de to das as For mas de Dis cri mi na ção Ra ci al
(1968);

III – os com pro mis sos as su mi dos pelo Bra sil ao
ra ti fi car a Con ven ção nº 111, de 1958, da OIT – Orga -
ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho, que tra ta da Dis cri-
mi na ção no Empre go e na Pro fis são;

IV – a De cla ra ção e o Pla no de Ação ema na dos
da III Con fe rên cia Mun di al con tra o Ra cis mo, a Dis cri mi-
na ção Ra ci al, a Xe no fo bia e Into le rân ci as Cor re la tas.

Art. 43. Os go ver nos fe de ral, es ta du a is, dis tri tal
e mu ni ci pa is pro mo ve rão ações que as se gu rem a
igual da de de opor tu ni da des no mer ca do de tra ba lho
para os afro-bra si le i ros, re a li za rão con tra ta ção pre fe-
ren ci al de afro-bra si le i ros no se tor pú bli co e es ti mu la-
rão a ado ção de me di das si mi la res pe las em pre sas
pri va das.

§ 1º A igual da de de opor tu ni da des será lo gra da
me di an te a ado ção de po lí ti cas e pro gra mas de for -
ma ção pro fis si o nal, de em pre go e de ge ra ção de ren -
da vol ta dos para os afro-bra si le i ros.

§ 2º A con tra ta ção pre fe ren ci al na es fe ra da ad -
mi nis tra ção pú bli ca ter-se-á por meio de nor mas já
es ta be le ci das e/ou a se rem es ta be le ci das por atos
ad mi nis tra ti vos.

§ 3º Os go ver nos fe de ral, es ta du a is, dis tri tal e
mu ni ci pa is es ti mu la rão, por meio de in cen ti vos, a
ado ção de igua is me di das pelo se tor pri va do.

Art. 44. O Con se lho De li be ra ti vo do Fun do de
Ampa ro ao Tra ba lha dor – CODEFAT for mu la rá e des -
ti na rá re cur sos pró pri os para po lí ti cas, pro gra mas e
pro je tos vol ta dos para a in clu são de afro-bra si le i ros
no mer ca do de tra ba lho.

Art. 45. As ações de em pre go e ren da con tem-
plam o es tí mu lo à pro mo ção de em pre sá ri os afro-bra -
si le i ros por meio de fi nan ci a men to para a cons ti tu i ção
e am pli a ção de pe que nas e mé di as em pre sas e pro -
gra mas de ge ra ção de ren da.

Art. 46. A con tra ta ção pre fe ren ci al na es fe ra da
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, que de ve rá ser im ple-
men ta da em um pra zo de doze me ses, obe de ce rá às
se guin tes di re tri zes:

I – para a aqui si ção de bens e ser vi ços pelo se -
tor pú bli co, as sim como nas trans fe rên ci as e nos con -
tra tos de pres ta ção de ser vi ços téc ni cos com em pre-
sas na ci o na is e in ter na ci o na is e or ga nis mos in ter na-
ci o na is, será exi gi da a ado ção de pro gra mas de pro -
mo ção de igual da de ra ci al para as em pre sas que se
be ne fi ci em de in cen ti vos go ver na men ta is e/ou se jam
for ne ce do ras de bens e ser vi ços;

II – o pre en chi men to de car gos em co mis são do
Gru po-Di re ção e Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS
da Admi nis tra ção Pú bli ca Cen tra li za da e Des cen tra li-
za da ob ser va rá a meta ini ci al de vin te por cen to de
afro-bra si le i ros, que será am pli a da gra da ti va men te
até lo grar a cor res pon dên cia com a es tru tu ra da dis tri-
bu i ção ra ci al na ci o nal e/ou, quan do for o caso, es ta-
du al, ob ser va dos os da dos de mo grá fi cos ofi ci a is.

Art. 47. O § 2º do art. 45 da Lei nº 8.666, de 21 de 
ju nho de 1993, pas sa a vi go rar com a se guin te re da-
ção:

“Art. 45 ..................................................
..............................................................
§ 2º No caso de em pa te en tre duas ou

mais pro pos tas, e após obe de ci do o dis pos-
to no § 2º do art. 3º des ta lei, a clas si fi ca ção
dará pre ce dên cia ao li ci tan te que ti ver pro-
gra ma de pro mo ção de igual da de ra ci al em
es tá gio mais avan ça do de im ple men ta ção;
per sis tin do o em pa te, ela será fe i ta, obri ga-
to ri a men te, por sor te io, em ato pú bli co, para
o qual to dos os li ci tan tes se rão con vo ca dos,
ve da do qual quer ou tro pro ces so.” (NA)

Art. 48. A in clu são do que si to cor/raça, a ser
co le ta do de acor do com a auto-clas si fi ca ção, será
obri ga tó ria em to dos os re gis tros ad mi nis tra ti vos di -
re ci o na dos aos em pre ga do res e aos tra ba lha do res
do se tor pri va do e do se tor pú bli co, tais como:
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I – for mu lá ri os de ad mis são e de mis-
são no em pre go;

II – for mu lá ri os de aci den te de tra ba-
lho;

III – ins tru men tos ad mi nis tra ti vos do
SINE – Sis te ma Na ci o nal de Empre go, ou
ór gão que lhe ve nha a su ce der;

IV – Re la ção Anu al de Infor ma ções
So ci a is – RAIS, ou re gis tro que lhe ve nha a
su ce der;

V – for mu lá ri os da Pre vi dên cia So ci al;
VI – to dos os in qué ri tos do IBGE ou de 

ór gão que lhe ve nha a su ce der.

Art. 49. Os ar ti gos 3º e 4º da Lei nº 7.716, de 5 
de ja ne i ro de 1989, pas sam a vi go rar acres ci dos
dos se guin tes pa rá gra fos:

“Art. 3º ...................................................

Pena:.....................................................
Pa rá gra fo úni co. Incor re na mes ma

pena quem, por mo ti vo de dis cri mi na ção de
raça ou de cor ou de ori gem na ci o nal ou ét -
ni ca obs tar a pro mo ção ou a con ces são de
qual quer ou tro be ne fí cio de cor ren te da re la-
ção fun ci o nal.” (NA)

“Art. 4º. ..................................................

Pena: .....................................................
§ 1º Incor re na mes ma pena quem, por 

mo ti vo de dis cri mi na ção de raça ou de cor
ou prá ti cas re sul tan tes de pre con ce i to de
des cen dên cia ou ori gem na ci o nal ou ét ni ca:

I – de i xar de con ce der os equi pa men tos
ne ces sá ri os ao em pre ga do em igual da de de
con di ções com os de ma is tra ba lha do res;

II – im pe dir as cen são fun ci o nal do em -
pre ga do ou obs tar ou tra for ma de be ne fí cio
pro fis si o nal;

III – pro por ci o nar ao em pre ga do tra ta-
men to di fe ren ci a do no am bi en te de tra ba lho,
es pe ci al men te quan to ao sa lá rio.

§ 2º Fi ca rá su je i to à pena de mul ta e
pres ta ção de ser vi ços à co mu ni da de, in clu-
in do ati vi da des de pro mo ção da igual da de
ra ci al, quem, em anún ci os ou qual quer ou tra
for ma de cap ta ção de tra ba lha do res, exi gir
boa apa rên cia do can di da to ou a res pec ti va
fo to gra fia no cur rí cu lo, com vis tas à se le ção
para in gres so no em pre go. “ (NA)

Art. 50. Os ar ti gos 3º e 4º, da Lei nº 9.029, de
13 de abril de 1995, pas sam a vi go rar com as se-
guin tes al te ra ções:

“Art. 3º Sem pre ju í zo do pres cri to no
ar ti go an te ri or e dos dis po si ti vos le ga is que
ti pi fi cam as cri mes re sul tan tes de pre con ce i-
to de et nia, raça e/ou cor, as in fra ções do
dis pos to nes ta Lei são pas sí ve is das se-
guin tes co mi na ções:

I – .........................................................
II –................................................” (NA)
“Art. 4º O rom pi men to da re la ção de tra-

ba lho por ato dis cri mi na tó rio, nos mol des des -
ta lei, além do di re i to à re pa ra ção pelo dano
mo ral, fa cul ta ao em pre ga do op tar en tre:

I – ..........................................................
II – ................................................”(NA)

Art. 51. As em pre sas con tra tan tes fi cam pro i bi-
das de exi gir, jun ta men te com o cur rí cu lo pro fis si o-
nal, a fo to gra fia do can di da to a em pre go.

CAPÍTULO VII
Do Sis te ma de Co tas

Art. 52. Fica es ta be le ci da a cota mí ni ma de vin te
por cen to para a po pu la ção afro-bra si le i ra no pre en-
chi men to das va gas re la ti vas:

I – aos con cur sos para in ves ti du ra em
car gos e em pre gos pú bli cos na ad mi nis tra-
ção pú bli ca fe de ral, es ta du al, dis tri tal e mu-
ni ci pal, di re ta e in di re ta;

lI – aos cur sos de gra du a ção em to das
as ins ti tu i ções de edu ca ção su pe ri or do ter -
ri tó rio na ci o nal;

III – aos con tra tos do Fun do de Fi nan-
ci a men to ao Estu dan te do Ensi no Su pe ri or
(FIES).

Pa rá gra fo úni co. Na ins cri ção, o can di-
da to de cla ra en qua drar-se nas re gras as se-
gu ra das na pre sen te lei.

Art. 53. Acres cen te-se ao ar ti go 10º da Lei nº
9.504, de 30 de se tem bro de 1997, o § 3º-A, com a
se guin te re da ção:

“Art. 10º. ................................................
..............................................................
§ 3º-A. Do nú me ro de va gas re sul tan te

das re gras pre vis tas nes te ar ti go, cada par ti-
do ou co li ga ção de ve rá re ser var o mí ni mo
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de trin ta por cen to para can di da tu ras de
afro-bra si le i ros.

......................................................”(NA)

Art. 54. As em pre sas com mais de 20 em pre-
ga dos man te rão uma cota de no mí ni mo vin te por
cen to para tra ba lha do res afro -bra si le i ros.

CAPÍTULO VIII
Dos Meios de Comunicação

Art. 55. A pro du ção ve i cu la da pe los ór gãos de
co mu ni ca ção va lo ri za rá a he ran ça cul tu ral e a par ti ci-
pa ção dos afro-bra si le i ros na his tó ria do país.

Art. 56. Os fil mes e pro gra mas ve i cu la dos pe las
emis so ras de te le vi são de ve rão apre sen tar ima gens de
pes so as afro bra si le i ras em pro por ção não in fe ri or a vin -
te por cen to do nú me ro to tal de ato res e fi gu ran tes.

Pa rá gra fo úni co. Para a de ter mi na ção da pro-
por ção de que tra ta este ar ti go, será con si de ra da a to -
ta li da de dos pro gra mas ve i cu la dos en tre a aber tu ra e
o en cer ra men to da pro gra ma ção diá ria.

Art. 57. As pe ças pu bli ci tá ri as des ti na das à ve i-
cu la ção nas emis so ras de te le vi são e em sa las ci ne-
ma to grá fi cas de ve rão apre sen tar ima gens de pes so-
as afro-bra si le i ras em pro por ção não in fe ri or a vin te
por cen to do nú me ro to tal de ato res e fi gu ran tes.

Art. 58. Os ór gãos e en ti da des da ad mi nis tra ção
pú bli ca di re ta, au tár qui ca ou fun da ci o nal, as em pre-
sas pú bli cas e as so ci e da des de eco no mia mis ta, fi -
cam obri ga dos a in clu ir cláu su las de par ti ci pa ção de
ar tis tas afro-bra si le i ros, em pro por ção não in fe ri or a
vin te por cen to do nú me ro to tal de ar tis tas e fi gu ran-
tes, nos con tra tos de re a li za ção de fil mes, pro gra mas
ou qua is quer ou tras pe ças de ca rá ter pu bli ci tá rio.

§ 1º Os ór gãos e en ti da des de que tra ta este ar-
ti go in clu i rão, nas es pe ci fi ca ções para con tra ta ção de 
ser vi ços de con sul to ria, con ce i tu a ção, pro du ção e re -
a li za ção de fil mes, pro gra mas ou pe ças pu bli ci tá ri as,
a obri ga to ri e da de da prá ti ca de igua is opor tu ni da des
de em pre go para as pes so as re la ci o na das com o pro -
je to ou ser vi ço con tra ta do.

§ 2º Enten de-se por prá ti ca de igua is opor tu ni-
da des de em pre go o con jun to de me di das sis te má ti-
cas exe cu ta das com a fi na li da de de ga ran tir a di ver si-
da de de raça, sexo e ida de na equi pe vin cu la da ao
pro je to ou ser vi ço con tra ta do.

§ 3º A au to ri da de con tra tan te po de rá, se con si-
de rar ne ces sá rio para ga ran tir a prá ti ca de igua is
opor tu ni da des de em pre go, re que rer au di to ria e ex-
pe di ção de cer ti fi ca do por ór gão do Po der Pú bli co.

Art. 59. A de so be diên cia às dis po si ções des ta
Lei cons ti tui in fra ção su je i ta à pena de mul ta e pres ta-

ção de ser vi ço à co mu ni da de, atra vés de ati vi da des
de pro mo ção da igual da de ra ci al.

Art. 60. Acres cen te-se à Lei nº 7.716, de 5 de ja -
ne i ro de 1989, o ar ti go 20-A, com a se guin te re da ção:

“Art. 20-A. Tor nar dis po ní vel na rede
Inter net, ou em qual quer rede de com pu ta-
do res des ti na da ao aces so pú bli co, in for ma-
ções ou men sa gens que in du zam ou in ci tem
a dis cri mi na ção ou pre con ce i to de raça, cor, 
et nia, re li gião ou pro ce dên cia na ci o nal.

Pena: re clu são de um a três anos e
mul ta.

Pa rá gra fo úni co. O juiz po de rá de ter mi-
nar, ou vi do o Mi nis té rio Pú bli co ou a pe di do
des te, ain da an tes da in qué ri to ju di ci al, sob
pena de de so be diên cia, a in ter di ção das
res pec ti vas men sa gens ou pá gi nas de in for-
ma ção em rede de com pu ta dor.”

CAPÍTULO IX
Das Ouvidorias Per ma nen tes

nas Casas Legislativas

Art. 61. O Con gres so Na ci o nal, as Assem bléi as
Le gis la ti vas es ta du a is, a Câ ma ra Le gis la ti va do Dis -
tri to Fe de ral e as Câ ma ras Mu ni ci pa is ins ti tu i rão Ou -
vi do ri as Per ma nen tes em De fe sa da Igual da de Ra ci-
al, como ór gãos plu ri par ti dá ri os, para re ce ber e in ves-
ti gar de nún ci as de pre con ce i to e dis cri mi na ção com
base em et nia, raça e ou cor e acom pa nhar a im ple-
men ta ção de me di das para a pro mo ção da igual da de
ra ci al.

Pa rá gra fo úni co. Cada Casa Le gis la ti va or ga ni-
za rá sua Ou vi do ria Per ma nen te em De fe sa da Igual -
da de Ra ci al na for ma pre vis ta pelo seu Re gi men to
Inter no.

CAPÍTULO X
Do Acesso à Justiça

Art. 62. É ga ran ti do às ví ti mas de dis cri mi na ção
ra ci al o aces so à Ou vi do ria Per ma nen te do Con gres-
so Na ci o nal, à De fen so ria Pú bli ca, ao Mi nis té rio Pú -
bli co e ao Po der Ju di ciá rio em to das as suas ins tân ci-
as, para a ga ran tia do cum pri men to de seus di re i tos.

Art. 63. O Con se lho Na ci o nal de De fe sa da
Igual da de Ra ci al cons ti tu i rá Gru po de Tra ba lho para a 
ela bo ra ção de Pro gra ma Espe ci al de Aces so à Jus ti-
ça para a po pu la ção afro-bra si le i ra.

§ 1º O Gru po de Tra ba lho con ta rá com a par ti ci-
pa ção de es tu di o sos do fun ci o na men to do Po der Ju -
di ciá rio e de re pre sen tan tes da Ordem dos Advo ga-
dos do Bra sil, de as so ci a ções de ma gis tra dos e de
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as so ci a ções do Mi nis té rio Pú bli co, con for me de ter mi-
na ções do Con se lho Na ci o nal de De fe sa da Igual da-
de Ra ci al.

§ 2º O Pro gra ma Espe ci al de Aces so à Jus ti ça
para a po pu la ção afro-bra si le i ra, en tre ou tras me di-
das, con tem pla rá:

I – a in clu são da te má ti ca da dis cri mi na ção ra ci-
al e de si gual da des ra ci a is no pro ces so de for ma ção
pro fis si o nal das car re i ras ju rí di cas da Ma gis tra tu ra,
Mi nis té rio Pú bli co e De fen so ria Pú bli ca;

II – a cri a ção de va ras es pe ci a li za das para o jul -
ga men to das de man das cri mi na is e cí ve is ori gi na das
de le gis la ção an ti dis cri mi na tó ria e pro mo ci o nal da
igual da de ra ci al;

III – a ado ção de es tru tu ras ins ti tu ci o na is ade -
qua das à ope ra ci o na li za ção das pro pos tas e me di das
nele pre vis tas.

Art. 64. Para a apre ci a ção ju di ci al das le sões e
ame a ças de le são aos in te res ses da po pu la ção
afro-bra si le i ra de cor ren tes de si tu a ções de de si gual-
da de ra ci al, se re cor re rá à ação ci vil pú bli ca, dis ci pli-
na da na Lei nº 7.347, de 24 de ju lho de 1985.

§ 1º Nas ações re fe ri das nes te ar ti go pre va le ce rão:
I – o cri té rio de res pon sa bi li da de ob je ti va;
II – a in ver são do ônus da pro va, ca ben do aos

aci o na dos pro var a ado ção de pro ce di men tos e prá ti-
cas que as se gu ram o tra ta men to iso nô mi co sob o en -
fo que ra ci al.

§ 2º As con de na ções pe cu niá ri as e mul tas de -
cor ren tes das ações tra ta das nes te ar ti go se rão des ti-
na das ao Fun do de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al.

TITULO III
Das Disposiçoes Finais

Art. 65. As me di das ins ti tu í das nes ta Lei não
ex clu em ou tras em prol da po pu la ção afro-bra si le i ra
que te nham sido ou ve nham a ser ado ta das no âm -
bi to da União, dos es ta dos, do Dis tri to Fe de ral ou
dos mu ni cí pi os.

Art. 66. O Po der Pú bli co cri a rá ins tru men tos
para afe rir a efi cá cia so ci al das me di das pre vis tas
nes ta Lei e efe tu a rá seu mo ni to ra men to cons tan te,
com a emis são de re la tó ri os pe rió di cos.

Art. 67. Esta Lei en tra em vi gor no ven ta dias
após sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A nos sa in ten ção ao apre sen tar o Esta tu to da
Igual da de Ra ci al em de fe sa dos que são dis cri mi na-
dos por et nia, raça e/ou por cor é fo men tar o de ba te
con tra o pre con ce i to ra ci al tão pre sen te em nos so

país. Sa be mos que esta pro pos ta po de rá ser ques ti o-
na da e, con se qüen te men te, aper fe i ço a da para que
no dia de sua apro va ção se tor ne um for te ins tru men-
to de com ba te ao pre con ce i to ra ci al e fa vo rá vel às
ações afir ma ti vas em fa vor dos dis cri mi na dos.

As idéi as até aqui in tro du zi das são fru to da cons -
tru ção fe i ta em gran de par te pelo mo vi men to ne gro. Isto
não quer di zer que ou tros bra si le i ros, tam bém dis cri mi-
na dos por raça, cor, et nia, pro ce dên cia, ori gem, sexo e
re li gião, não pos sam in tro du zir no vos con ce i tos que
con tri bu am para o com ba te ao pre con ce i to.

Du ran te os qui nhen tos e três anos de his tó ria do 
Bra sil fi ca mos atre la dos aos gri lhões da dis cri mi na-
ção e do pre con ce i to ra ci al. Mi lha res de pes so as pa -
ga ram pri me i ro com a vida e de po is com uma his tó ria
de mar gi na li za ção e mi sé ria para que este he di on do
sis te ma de do mi na ção pela dis cri mi na ção ra ci al fos se
com ba ti do.

Nas es co las re ce be mos ver da des pron tas, con -
ce i tos aca ba dos, es te re o ti pa dos pela óti ca ide o ló gi ca
uti li za da pe los gru pos do mi nan tes para man ter seus
pri vi lé gi os, seu po der, os be ne fí ci os que go zam, as
opor tu ni da des cul tu ra is de que usu fru em. E na ne-
ces si da de de man ter es ses pri vi lé gi os que a ide o lo gia
da dis cri mi na ção se per pe tua e a qual quer mo men to,
a qual quer ris co de sub ver são des se sis te ma ati-
va-se, em rit mo e vo lu me ace le ra dos, a pro du ção ide -
o ló gi ca que ga ran ta a sua ma nu ten ção.

Pro po mos o sis te ma de co tas para jus ta men te
mi ni mi zar os efe i tos no ci vos do pre con ce i to so bre as
po pu la ções dis cri mi na das. Sa be mos que nos sas uni -
ver si da des e nos so mer ca do de tra ba lho são fre qüen-
ta dos por uma ma i o ria es ma ga do ra de bran cos.

O sis te ma de co tas per cen tu a li za as opor tu ni da-
des, pois quan do há a quan ti fi ca ção do nú me ro de
be ne fi ciá ri os se bus ca uma po lí ti ca de igual da de de
opor tu ni da des, já que nes te país não exis te essa
igual da de. Um exem plo dis so são os 20% das va gas
dos can di da tos dos par ti dos po lí ti cos que são des ti-
na dos às mu lhe res. Te mos cons ciên cia de que esse
sis te ma tem como ob je ti vo fi xar um di re i to.

A edu ca ção e o mer ca do de tra ba lho no Bra sil,
as sim como os es pa ços po lí ti cos, são fun da men ta is
para a bus ca da ci da da nia. Estu dos re a li za dos pelo
IBGE mos tram que os bran cos re ce bem sa lá ri os su -
pe ri o res aos re ce bi dos pe los ne gros no de sem pe nho
das mes mas fun ções, e que o ín di ce de de sem pre go
des ses tam bém é ma i or. No cam po da edu ca ção o
anal fa be tis mo, a re pe tên cia, a eva são es co lar são
con si de ra vel men te mais acen tu a dos para os ne gros.

O Bra sil está mu i to lon ge de ser um país onde
to dos se jam igua is. Os cír cu los fe cha dos da eli te pre -
ci sam ser que bra dos e por que não cri ar a mé dio pra -
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zo es pa ços in te lec tu a is, eco nô mi cos e po lí ti cos me -
nos ho mo gê ne os ra ci al men te.

Sa be mos que o sis te ma de co tas so fre rá pro-
fun das dis cus sões, as sim como acon te ceu nos Esta -
dos Uni dos, onde as ar gu men ta ções vão des de a
tem po ra li da de do sis te ma até con ce i tos de li vre pro -
mo ção do in di ví duo, de sua li ber da de, von ta de e com -
pe tên cia, trans for man do as sim o es ta do de di re i to em 
um ad mi nis tra dor de in te res ses de gru pos e cor po ra-
ções. Essa jus ti fi ca ti va para não ado tar mos as ações
afir ma ti vas no Bra sil po de ri am ter con sis tên cia se to -
dos ti ves sem as mes mas opor tu ni da des. Na re a li da-
de a so ci e da de não é igual e tra tar pes so as de fato
de si gua is como igua is só am plia a dis tân cia ini ci al en -
tre elas, mas ca ran do e jus ti fi can do a per pe tu a ção de
ini qüi da des.

Além do sis te ma de co tas nas uni ver si da des e
no tra ba lho, que re mos que to dos os li vros re fe ren tes
à par ti ci pa ção do ne gro no Bra sil se jam re es cri tos, a
exem plo do que Nel son Man de la fez na Áfri ca do Sul.
Para tan to, re in tro du zi mos nes te pro je to o PL 678/88
de nos sa au to ria, apro va do por una ni mi da de na Câ -
ma ra dos De pu ta dos e que nes ta Casa re ce beu a de -
no mi na ção PLC 56/1988 e, por in crí vel que pa re ça,
foi ar qui va do sem dis cus são. A his tó ria da par ti ci pa-
ção dos afro-bra si le i ros na for ma ção do povo bra si le i-
ro foi dis tor ci da e, por esse mo ti vo, deve ser re es cri ta.

Não pas sou de sa per ce bi do que o sis te ma de
co tas por nós in tro du zi do na ques tão ele i to ral foi um
fato ino va dor, pois é inad mis sí vel que o ne gro que re -
pre sen ta no mí ni mo 50% da po pu la ção pra ti ca men te
não exis ta, nem no Le gis la ti vo e nem no Exe cu ti vo, o
que sig ni fi ca uma des pre o cu pa ção dos par ti dos com
essa im por tan te par ce la da po pu la ção bra si le i ra.

Do mes mo modo re i te ra mos com con sis tên cia a 
idéia da com pen sa ção eco nô mi ca aos re ma nes cen-
tes dos Qu i lom bos por in jus ti ças so fri das. Tam bém in -
tro du zi mos aqui a ques tão da ti tu la ri da de da ter ra aos 
des cen den tes dos qui lom bo las. Nes ta ques tão es pe-
cí fi ca da ter ra a re da ção aqui dada é fru to de um pro -
je to cons tru í do pela ex-se na do ra Be ne di ta da Sil va.
Essa com pen sa ção não re cai so bre um novo con fli to;
é uma ques tão de jus ti ça, que com cer te za lí de res re -
li gi o sos, in te lec tu a is e a so ci e da de como um todo
apro va rão.

Não que re mos a cul tu ra afro-bra si le i ra vis ta,
sen ti da e ex pe ri men ta da so men te nas prá ti cas re li gi-
o sas, mú si ca ou ali men ta ção. Qu e re mos a cul tu ra do
ne gro in se ri da nas es co las, no mer ca do de tra ba lho,
nas uni ver si da des, pois o ne gro faz par te do povo bra -
si le i ro. Cul ti var as ra í zes da nos sa for ma ção his tó ri ca
evi den tes na di ver si fi ca ção da com po si ção ét ni ca do

povo é o ca mi nho mais se gu ro para ga ran tir mos a
afir ma ção de nos sa iden ti da de na ci o nal e pre ser var-
mos os va lo res cul tu ra is que con fe rem au ten ti ci da de
e sin gu la ri da de ao nos so país.

É im pres cin dí vel que haja união en tre as pes so-
as, po vos, na ci o na li da des e cul tu ras. To dos os es for-
ços para com ba ter as bar re i ras dis cri mi na tó ri as são
sub sí di os con cre tos para a for ma ção de um novo ser
hu ma no, ca paz de ele var-se à al tu ra de seu des ti no e
evi tar des tru ir a si mes mo.

Com essa ar gu men ta ção po de mos afir mar que
du ran te toda nos sa vida re ce be mos as ver da des de
ter ce i ros. A pri me i ra ver da de que re ce be mos é a da
in fân cia quan do sen ti mos, mas não ques ti o na mos. A
se gun da ver da de é a da re ve la ção que dói, que cho -
ca, é a per cep ção de que nos im pu se ram uma gran de
men ti ra. A ter ce i ra ver da de é aque la que está acom -
pa nha da da dig ni da de hu ma na, é a ver da de da trans -
for ma ção. É por essa ter ce i ra ver da de que aqui es ta-
mos, que re mos trans for mar a re a li da de em que sem -
pre vi ve ram os que so frem dis cri mi na ção.

Acre di ta mos que a trans for ma ção da so ci e da de
co me ça com uma le gis la ção que de fen da os di re i tos
à ci da da nia igua li tá ria sem qual quer sub ter fú gio e vai
além dela, vai ao co ra ção de cada ci da dão na es co la,
nas uni ver si da des, no mer ca do de tra ba lho, nas ruas,
na so ci e da de como um todo.

Como ins tru men to de con ven ci men to dos meus
pa res para apro va ção do Esta tu to da Igual da de Ra ci-
al, em de fe sa dos que so frem pre con ce i tos e dis cri mi-
na ção em fun ção de sua et nia, raça e/ou cor, re pro du-
zo nes sa jus ti fi ca ção a po e sia es cri ta por Ban du xe
Adi ni mo dó:

“Qu an do eu por aqui pas sei, na épo ca
em que seus an ces tra is

ten ta vam cons tru ir esta pá tria,
Encon trei ín di os sen do mas sa cra dos,
Por tu gue ses de gre da dos e ne gros ex-

por ta dos.
Vi san gue, suor e lá gri mas de três ra-

ças se des tru in do,
Mas vi uma na ção se cons tru in do.
Vi aque le sen ti men to que faz de um

rin cão, uma na ção,
Mas vi o san gue do ne gro ser der ra-

ma do em vão, 
Nas sen za las, mo cam bos, qui lom bos,

fa ve las e pri são.
Ago ra vejo os fi lhos de Zum bi afi lha-

dos de Ti ra den tes,
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De uma pá tria pre ten den tes se rem en -
ga na dos,

Da ter ra ex po li a dos, ví ti mas de ar den-
tes, do po der pre ten den tes,

Fa zen de i ros ba ju la dos.
Aí eu per gun to – Va leu a pena a abo -

li ção?
Por que ain da não abo li ram esta de su-

ma na ser vi dão?
Não será pois des ta ma ne i ra que te re-

mos um Bra sil de fi ni ti vo
E sim uma con vul são, vez que 
Ja ma is va mos mor rer ago ra,
Pois nos so co ra ção arde de von ta de
E exi ge que a vida voe.”

Esta po e sia re fle te a his tó ria do con jun to de ra -
ças que for mam o povo bra si le i ro, um povo dis cri mi-
na do no pas sa do e no pre sen te e se per pe tu a rá no
fu tu ro se nada fi zer mos.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2003. – Pa u lo
Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

Dis põe so bre os re gis tros pú bli cos,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o Con -
gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin te Lei:
....................................................................................

TÍTULO II
Do Re gis tro Ci vil de Pes so as Na tu ra is

CAPÍTULO IV
Do Nas ci men to

Art. 54. O as sen to do nas ci men to de ve rá con ter:
1º) o dia, mês, ano e lu gar do nas ci men to e a

hora cer ta, sen do pos sí vel de ter mi ná-la, ou apro xi-
ma da;

2º) o sexo do re gis tran do;
....................................................................................

LEI Nº 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985

Dis ci pli na a ação ci vil pú bli ca de
res pon sa bi li da de por da nos ca u sa dos ao 
meio-am bi en te, ao con su mi dor, a bens e
di re i tos de va lor ar tís ti co, es té ti co, his tó-
ri co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co (VETADO) e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o Con -
gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin te Lei:

Art. 1º Re gem-se pe las dis po si ções des ta Lei,
sem pre ju í zo da ação po pu lar, as ações de res pon sa-
bi li da de por da nos mo ra is e pa tri mo ni a is ca u sa dos:
(Re da Ção dada pela Lei nº 8.884. de 11.6.1994)

I – ao meio-am bi en te;
II – ao con su mi dor;
III – à or dem ur ba nís ti ca; (Inci so in clu í do Pela

Lei nº 10.257. de 10.7.2001)
IV – a bens e di re i tos de va lor ar tís ti co, es té ti co,

his tó ri co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co; (Inci so re nu me ra do
pela Lei nº 10.257. de 10.7.2001)

V – a qual quer ou tro in te res se di fu so ou co le ti vo.
(Re da ção dada pela Lei nº 8.078. de 11.9.1990) (Inci -
so re nu me ra do pela Lei nº 10.257. de 10.7.2001)

VI – por in fra ção da or dem eco nô mi ca e da eco -
no mia po pu lar; (Inci so re nu me ra do Dela Lei nº
10.257. de 10.7.2001) (Re da ção dada Pela Mpv nº
2.180-35. de 24.8.2001)

VII – à or dem ur ba nís ti ca. (Inci so re nu me ra do
pela Lei nº 10.257. de 10.7.2001’) (Re da ção dada
pela Mpv nº 2.180-35. de 24.8.2001)

Pa rá gra fo úni co. Não será ca bí vel ação ci vil pú -
bli ca para ve i cu lar pre ten sões que en vol vam tri bu tos,
con tri bu i ções pre vi den ciá ri as, o Fun do de Ga ran tia
do Tem po de Ser vi ço – FGTS ou ou tros fun dos de na -
tu re za ins ti tu ci o nal cu jos be ne fi ciá ri os po dem ser in -
di vi du al men te de ter mi na dos. (Re da ção dada pela
Mpv Nº 2.180-35. de 24.8.2001)

Art. 2º As ações pre vis tas nes ta Lei se rão pro -
pos tas no foro do lo cal onde ocor rer o dano, cujo ju í zo
terá com pe tên cia fun ci o nal para pro ces sar e jul gar a
ca u sa.

Pa rá gra fo úni co. A pro po si tu ra da ação pre ve ni-
rá a ju ris di ção do ju í zo para to das as ações pos te ri or-
men te in ten ta das que pos su am a mes ma ca u sa de
pe dir ou o mes mo ob je to. (Re da ção dada pela MDV nº 
2.180-35. de 24.8.2001)

Art. 3º A ação ci vil po de rá ter por ob je to a con de-
na ção em di nhe i ro ou o cum pri men to de obri ga ção de 
fa zer ou não fa zer.

Art. 4º Po de rá ser aju i za da ação ca u te lar para
os fins des ta Lei, ob je ti van do, in clu si ve, evi tar o dano
ao meio am bi en te, ao con su mi dor, à or dem ur ba nís ti-
ca ou aos bens e di re i tos de va lor ar tís ti co, es té ti co,
his tó ri co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co (VETADO). (Re da-
ção dada pela Lei nº 10.257. de 10.7.2001)

Art. 5º A ação prin ci pal e a ca u te lar po de rão ser
pro pos tas pelo Mi nis té rio Pú bli co, pela União, pe los
Esta dos e Mu ni cí pi os. Po de rão tam bém ser pro pos-
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tas por au tar quia, em pre sa pú bli ca, fun da ção, so ci e-
da de de eco no mia mis ta ou por as so ci a ção que:

I – es te ja cons ti tu í da há pelo me nos um ano, nos 
ter mos da lei ci vil;

II – in clua en tre suas fi na li da des ins ti tu ci o na is a
pro te ção ao meio am bi en te ao con su mi dor, à or dem
eco nô mi ca, à li vre con cor rên cia, ou ao pa tri mô nio ar -
tís ti co, es té ti co, his tó ri co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co; (Re -
da ção dada pela Lei Nº 8.884. de 11.6.1994)

§ 1º O Mi nis té rio Pú bli co, se não in ter vi er no pro -
ces so como par te, atu a rá obri ga to ri a men te como fis -
cal da lei.

§ 2º Fica fa cul ta do ao Po der Pú bli co e a ou tras
as so ci a ções le gi ti ma das nos ter mos des te ar ti go ha -
bi li tar-se como Li tis con sor tes de qual quer das par tes.

§ 3º Em caso de de sis tên cia in fun da da ou aban -
do no da ação por as so ci a ção le gi ti ma da, o Mi nis té rio
Pú bli co ou ou tro le gi ti ma do as su mi rá a ti tu la ri da de
ati va. (Re da ção dada pela Lei Nº 8.078. de 11.9.1990)

§ 4º O re qui si to da pré-cons ti tu i ção po de rá ser
dis pen sa do pelo juiz, quan do haja ma ni fes to in te res-
se so ci al evi den ci a do pela di men são ou ca rac te rís ti ca
do dano, ou pela re le vân cia do bem ju rí di co a ser pro -
te gi do. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 8.078. de
11.9.1990)

§ 5º Admi tir-se-á o li tis con sór cio fa cul ta ti vo en -
tre os Mi nis té ri os Pú bli cos da União, do Dis tri to Fe de-
ral e dos Esta dos na de fe sa dos in te res ses e di re i tos
de que cu i da esta lei. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei n
8.078. de 11.9.1990’)

§ 6º Os ór gãos pú bli cos le gi ti ma dos po de rão to -
mar dos in te res sa dos com pro mis so de ajus ta men to
de sua con du ta às exi gên ci as le ga is, me di an te co mi-
na ções, que terá efi cá cia de tí tu lo exe cu ti vo ex tra ju di-
ci al. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 8.078. de
11.9.1990)

Art. 6º Qu al quer pes soa po de rá e o ser vi dor pú -
bli co de ve rá pro vo car a ini ci a ti va do Mi nis té rio Pú bli-
co, mi nis tran do-lhe in for ma ções so bre fa tos que
cons ti tu am ob je to da ação ci vil e in di can do-lhe os ele -
men tos de con vic ção.

Art. 7º Se, no exer cí cio de suas fun ções, os ju í-
zes e tri bu na is ti ve rem co nhe ci men to de fa tos que
pos sam en se jar a pro po si tu ra da ação ci vil, re me te-
rão pe ças ao Mi nis té rio Pú bli co para as pro vi dên ci as
ca bí ve is.

Art. 8º Para ins tru ir a ini ci al, o in te res sa do po de-
rá re que rer às au to ri da des com pe ten tes as cer ti dões
e in for ma ções que jul gar ne ces sá ri as, a se rem for ne-
ci das no pra zo de 15 (quin ze) dias.

§ 1º O Mi nis té rio Pú bli co po de rá ins ta u rar, sob
sua pre si dên cia, in qué ri to ci vil, ou re qui si tar, de qual -
quer or ga nis mo pú bli co ou par ti cu lar, cer ti dões, in for-
ma ções, exa mes ou pe rí ci as, no pra zo que as si na lar,
o qual não po de rá ser in fe ri or a 10 (dez) dias úte is.

§ 2º So men te nos ca sos em que a lei im pu ser si -
gi lo, po de rá ser ne ga da cer ti dão ou in for ma ção, hi pó-
te se em que a ação po de rá ser pro pos ta de sa com pa-
nha da da que les do cu men tos, ca ben do ao juiz re qui-
si tá-los.

Art. 9º Se o ór gão do Mi nis té rio Pú bli co, es go ta-
das to das as di li gên ci as, se con ven cer da ine xis tên cia
de fun da men to para a pro po si tu ra da ação ci vil, pro -
mo ve rá o ar qui va men to dos au tos do in qué ri to ci vil ou 
das pe ças in for ma ti vas, fa zen do-o fun da men ta da-
men te.

§ 1º Os au tos do in qué ri to ci vil ou das pe ças de
in for ma ção ar qui va das se rão re me ti dos, sob pena de
se in cor rer em fal ta gra ve, no pra zo de 3 (três) dias, ao
Con se lho Su pe ri or do Mi nis té rio Pú bli co.

§ 2º Até que, em ses são do Con se lho Su pe ri or
do Mi nis té rio Pú bli co, seja ho mo lo ga da ou re je i ta da a
pro mo ção de ar qui va men to, po de rão as as so ci a ções
le gi ti ma das apre sen tar ra zões es cri tas ou do cu men-
tos, que se rão jun ta dos aos au tos do in qué ri to ou
ane xa dos às pe ças de in for ma ção.

§ 3º A pro mo ção de ar qui va men to será sub me ti-
da a exa me e de li be ra ção do Con se lho Su pe ri or do
Mi nis té rio Pú bli co, con for me dis pu ser o seu Re gi-
men to.

§ 4º De i xan do o Con se lho Su pe ri or de ho mo lo-
gar a pro mo ção de ar qui va men to, de sig na rá, des de
logo, ou tro ór gão do Mi nis té rio Pú bli co para o aju i za-
men to da ação.

Art. 10. Cons ti tui cri me, pu ni do com pena de re -
clu são de 1 (um) a 3 (três) anos, mais mul ta de 10
(dez) a 1.000 (mil) Obri ga ções Re a jus tá ve is do Te-
sou ro Na ci o nal – ORTN, a re cu sa, o re tar da men to ou
a omis são de da dos téc ni cos in dis pen sá ve is à pro po-
si tu ra da ação ci vil, quan do re qui si ta dos pelo Mi nis té-
rio Pú bli co.

Art. 11. Na ação que te nha por ob je to o cum pri-
men to de obri ga ção de fa zer ou não fa zer, o juiz de -
ter mi na rá o cum pri men to da pres ta ção da ati vi da de
de vi da ou a ces sa ção da ati vi da de no ci va, sob pena
de exe cu ção es pe cí fi ca, ou de com ina ção de mul ta
diá ria, se esta for su fi ci en te ou com pa tí vel, in de pen-
den te men te de re que ri men to do au tor.

Art. 12. Po de rá o juiz con ce der man da do li mi nar,
com ou sem jus ti fi ca ção pré via, em de ci são su je i ta a
agra vo.
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§ 1º A re que ri men to de pes soa ju rí di ca de di re i-
to pú bli co in te res sa da, e para evi tar gra ve le são à or -
dem, à sa ú de, à se gu ran ça e à eco no mia pú bli ca, po -
de rá o Pre si den te do Tri bu nal a que com pe tir o co nhe-
ci men to do res pec ti vo re cur so sus pen der a exe cu ção
da li mi nar, em de ci são fun da men ta da, da qual ca be rá
agra vo para uma das tur mas jul ga do ras, no pra zo de
5 (cin co) dias a par tir da pu bli ca ção do ato.

§ 2º A mul ta co mi na da li mi nar men te só será exi -
gí vel do réu após o trân si to em jul ga do da de ci são fa -
vo rá vel ao au tor, mas será de vi da des de o dia em que
se hou ver con fi gu ra do o des cum pri men to.

Art. 13. Ha ven do con de na ção em di nhe i ro, a in -
de ni za ção pelo dano ca u sa do re ver te rá a um fun do
ge ri do por um Con se lho Fe de ral ou por Con se lhos
Esta du a is de que par ti ci pa rão ne ces sa ri a men te o Mi -
nis té rio Pú bli co e re pre sen tan tes da co mu ni da de,
sen do seus re cur sos des ti na dos à re cons ti tu i ção dos
bens le sa dos.

Pa rá gra fo úni co. Enquan to o fun do não for re gu-
la men ta do, o di nhe i ro fi ca rá de po si ta do em es ta be le-
ci men to ofi ci al de cré di to, em con ta com cor re ção mo -
ne tá ria.

Art. 14. O juiz po de rá con fe rir efe i to sus pen si vo
aos re cur sos, para evi tar dano ir re pa rá vel à par te.

Art. 15. De cor ri dos ses sen ta dias do trân si to em
jul ga do da sen ten ça con de na tó ria, sem que a as so ci-
a ção au to ra lhe pro mo va a exe cu ção, de ve rá fazê-lo o 
Mi nis té rio Pú bli co, fa cul ta da igual ini ci a ti va aos de ma-
is le gi ti ma dos. (Re da ção dada pela Lei nº 8.078, de
11-9-90).

Art. 16. A sen ten ça ci vil fará co i sa jul ga da erga
om nes, nos li mi tes da com pe tên cia ter ri to ri al do ór -
gão pro la tor, ex ce to se o pe di do for jul ga do im pro ce-
den te por in su fi ciên cia de pro vas, hi pó te se em que
qual quer le gi ti ma do po de rá in ten tar ou tra ação com
idên ti co fun da men to, va len do-se de nova pro va. (Re -
da cão dada pela Lei nº 9.494, de 10-9-97).

Art. 17. Em caso de li ti gân cia de má-fé, a da nos,
a as so ci a ção au to ra e os di re to res res pon sá ve is pela
pro po si tu ra da ação se rão so li da ri a men te con de na-
dos ao dé cu plo das cus tas, sem pre ju í zo da res pon-
sa bi li da de por per das e da nos. (Re da cão dada pela
Lei nº 8.078, de 11-9-90).

Art. 18. Nas ações de que tra ta esta lei, não ha -
ve rá adi an ta men to de cus tas, emo lu men tos, ho no rá-
ri os pe ri ci a is e qua is quer ou tras des pe sas, nem con -
de na ção da as so ci a ção au to ra, sal vo com pro va da
má-fé, em ho no rá ri os de ad vo ga do, cus tas e des pe-
sas pro ces su a is. (Re da cão dada pela Lei nº 8.078, de 
11-9-90).

Art. 19. Apli ca-se à ação ci vil pú bli ca, pre vis ta
nes ta lei, o Có di go de Pro ces so Ci vil, apro va do pela
Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973, na qui lo em
que não con tra rie suas dis po si ções.

Art. 20. O fun do de que tra ta o art. 13 des ta lei
será re gu la men ta do pelo Po der Exe cu ti vo no pra zo
de 90 (no ven ta) dias.

Art. 21. Apli cam-se à de fe sa dos di re i tos e in te-
res ses di fu sos, co le ti vos e in di vi du a is, no que for ca -
bí vel, os dis po si ti vos do Tí tu lo III da lei que ins ti tu iu o
Có di go de De fe sa do Con su mi dor. (Re da cão dada
pela Lei nº 8.078, de 11-9-90).

Art 22. Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção. (Re nu me ra do pela Lei nº 8.078, de 11-9-90).

Art. 23. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá-
rio. (Re nu me ra do pela Lei nº 8.078, de 11-9-90).

Bra sí lia, 24 de ju lho de 1985; 164º da Inde pen-
dên cia e 97º da Re pú bli ca. –  JOSÉ SARNEY – Fer -
nan do Lyra.

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO X
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is

Tran si tó ri as

Art. 68. Aos re ma nes cen tes das co mu ni da des
dos qui lom bos que es te jam ocu pan do suas ter ras é
re co nhe ci da a pro pri e da de de fi ni ti va, de ven do o Esta -
do emi tir-lhes os tí tu los res pec ti vos.
....................................................................................

LEI Nº 8.629, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993

Dis põe so bre a re gu la men ta ção dos 
dis po si ti vos cons ti tu ci o na is re la ti vos à
re for ma agrá ria, pre vis tos no Ca pí tu lo III,
Tí tu lo VII, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

O Pre si den te da Re pú bli ca Faço sa ber que o Con -
gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin te lei:

Art. 1º Esta lei re gu la men ta e dis ci pli na dis po si-
ções re la ti vas à re for ma agrá ria, pre vis tas no Ca pí tu lo
III, Tí tu lo VII, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 2º A pro pri e da de ru ral que não cum prir a
fun ção so ci al pre vis ta no art. 9º é pas sí vel de de sa-
pro pri a ção, nos ter mos des ta lei, res pe i ta dos os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is.

§ 1º Com pe te à União de sa pro pri ar por in te res-
se so ci al, para fins de re for ma agrá ria, o imó vel ru ral
que não es te ja cum prin do sua fun ção so ci al.
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§ 2º Para fins des te ar ti go, fica a União, atra vés
do ór gão fe de ral com pe ten te, au to ri za da a in gres sar
no imó vel de pro pri e da de par ti cu lar, para le van ta-
men to de da dos e in for ma ções, com pré via no ti fi ca-
ção. (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56, de 24-8-01)

§ 3º (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56, de
24-8-01)

§ 4º (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56 de
24-8-01).

§ 5º (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56, de
24-8-01).

§ 6º (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56, de
24-8-01).

§ 7º (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56, de
24-8-01).

§ 8º (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56, de
24-8-01).

§ 9º (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56, de
24-8-01)

Art. 2º-A (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56,
de 24-8-01)

Art. 3º (Ve ta do)
§ 1 º (Ve ta do)
§ 2º (Ve ta do)
Art. 4º Para os efe i tos des ta lei, con ce i tu am-se:
I – Imó vel Ru ral – o pré dio rús ti co de área con tí-

nua, qual quer que seja a sua lo ca li za ção, que se des -
ti ne ou pos sa se des ti nar à ex plo ra ção agrí co la, pe -
cuá ria, ex tra ti va ve ge tal, flo res tal ou agro-in dus tri al;

II – Pe que na Pro pri e da de – o imó vel ru ral:
a) de área com pre en di da en tre 1 (um) e 4 (qua -

tro) mó du los fis ca is;
b) (Ve ta do)
c) (Ve ta do)
III – Mé dia Pro pri e da de – o imó vel ru ral:
a) de área su pe ri or a 4 (qua tro) e até 15 (quin ze)

mó du los fis ca is;
b) (Ve ta do)
Pa rá gra fo úni co. São in sus ce tí ve is de de sa pro-

pri a ção para fins de re for ma agrá ria a pe que na e a
mé dia pro pri e da de ru ral, des de que o seu pro pri e tá rio
não pos sua ou tra pro pri e da de ru ral.

Art. 5º A de sa pro pri a ção por in te res se so ci al,
apli cá vel ao imó vel ru ral que não cum pra sua fun ção
so ci al, im por ta pré via e jus ta in de ni za ção em tí tu los
da dí vi da agrá ria.

§ 1º As ben fe i to ri as úte is e ne ces sá ri as se rão in -
de ni za das em di nhe i ro.

§ 2º O de cre to que de cla rar o imó vel como de in -
te res se so ci al, para fins de re for ma agrá ria, au to ri za a 
União a pro por ação de de sa pro pri a ção.

§ 3º Os tí tu los da dí vi da agrá ria, que con te rão
cláu su la as se cu ra tó ria de pre ser va ção de seu va lor
real, se rão res ga tá ve is a par tir do se gun do ano de
sua emis são, em per cen tu al pro por ci o nal ao pra zo,
ob ser va dos os se guin tes cri té ri os: (Vide Me di da Pro -
vi só ria nº 2.183-56, de 24-8-01)

I – do se gun do ao quin to ano, quan do emi ti dos
para in de ni za ção de imó ve is com área in fe ri or a 40
(qua ren ta) mó du los fis ca is;

II – do se gun do ao dé ci mo ano, quan do emi ti dos
para in de ni za ção de imó vel com área aci ma de 40
(qua ren ta) até 70 (se ten ta) mó du los fis ca is;

III – do se gun do ao dé ci mo quin to ano, quan do
emi ti dos para in de ni za ção de imó vel com área aci ma
de 70 (se ten ta) até 150 (cen to e cin qüen ta) mó du los
fis ca is;

IV – do se gun do ao vi gé si mo ano, quan do emi ti-
dos para in de ni za ção de imó vel com área su pe ri or a
150 (cen to e cin qüen ta) mó du los fis ca is.

§ 4º (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56, de
24-8-01).

I – (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56, de
24-8-01).

II – (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56, de
24-8-01).

a) (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56, de
24-8-01).

b) (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56, de
24-8-01).

c) (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56, de
24-8-01).

d) (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56, de
24-8-01).

§ 5º (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56, de
24-8-01).

§ 6º (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56, de
24-8-01).

Art. 6º Con si de ra-se pro pri e da de pro du ti va
aque la que, ex plo ra da eco nô mi ca e ra ci o nal men te,
atin ge, si mul ta ne a men te, gra us de uti li za ção da ter ra
e de efi ciên cia na ex plo ra ção, se gun do ín di ces fi xa-
dos pelo ór gão fe de ral com pe ten te.

§ 1º O grau de uti li za ção da ter ra, para efe i to do
ca put des te ar ti go, de ve rá ser igual ou su pe ri or a
80% (oi ten ta por cen to), cal cu la do pela re la ção per -
cen tu al en tre a área efe ti va men te uti li za da e a área
apro ve i tá vel to tal do imó vel.
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§ 2º O grau de efi ciên cia na ex plo ra ção da ter ra
de ve rá ser igual ou su pe ri or a 100% (cem por cen to),
e será ob ti do de acor do com a se guin te sis te má ti ca:

I – para os pro du tos ve ge ta is, di vi de-se a quan ti-
da de co lhi da de cada pro du to pe los res pec ti vos ín di-
ces de ren di men to es ta be le ci dos pelo ór gão com pe-
ten te do Po der Exe cu ti vo, para cada Mi cror re gião Ho -
mo gê nea;

II – para a ex plo ra ção pe cuá ria, di vi de-se o nú -
me ro to tal de Uni da des Ani ma is (UA) do re ba nho,
pelo ín di ce de lo ta ção es ta be le ci do pelo ór gão com -
pe ten te do Po der Exe cu ti vo, para cada Mi cror re gião
Ho mo gê nea;

III – a soma dos re sul ta dos ob ti dos na for ma dos 
in ci sos I e II des te ar ti go, di vi di da pela área efe ti va-
men te uti li za da e mul ti pli ca da por 100 (cem), de ter mi-
na o grau de efi ciên cia na ex plo ra ção.

§ 3º Con si de ra-se efe ti va men te uti li za das:
I – as áre as plan ta das com pro du tos ve ge ta is;
II – as áre as de pas ta gens na ti vas e plan ta das,

ob ser va do o ín di ce de lo ta ção por zona de pe cuá ria,
fi xa do pelo Po der Exe cu ti vo;

III – as áre as de ex plo ra ção ex tra ti va ve ge tal ou
flo res tal, ob ser va dos os ín di ces de ren di men to es ta-
be le ci dos pelo ór gão com pe ten te do Po der Exe cu ti vo,
para cada Mi cror re gião Ho mo gê nea, e a le gis la ção
am bi en tal;

IV – as áre as de ex plo ra ção de flo res tas na ti vas,
de acor do com pla no de ex plo ra ção e nas con di ções
es ta be le ci das pelo ór gão fe de ral com pe ten te;

V – as áre as sob pro ces sos téc ni cos de for ma-
ção ou re cu pe ra ção de pas ta gens ou de cul tu ras per -
ma nen tes (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56, de
24-8-01)

§ 4º No caso de con sór cio ou in ter ca la ção de
cul tu ras, con si de ra-se efe ti va men te uti li za da a área
to tal do con sór cio ou in ter ca la ção.

§ 5º No caso de mais de um cul ti vo no ano, com
um ou mais pro du tos, no mes mo es pa ço, con si de-
ra-se efe ti va men te uti li za da a ma i or área usa da no
ano con si de ra do.

§ 6º Para os pro du tos que não te nham ín di ces
de ren di men tos fi xa dos, ado tar-se-á a área uti li za da
com es ses pro du tos, com re sul ta do do cál cu lo pre vis-
to no in ci so 1 do § 2º des te ar ti go.

§ 7º Não per de rá a qua li fi ca ção de pro pri e da de
pro du ti va o imó vel que, por ra zões de for ça ma i or,
caso for tu i to ou de re no va ção de pas ta gens tec ni ca-
men te con du zi da, de vi da men te com pro va dos pelo ór -
gão com pe ten te, de i xar de apre sen tar, no ano res-

pec ti vo, os gra us de efi ciên cia na ex plo ra ção, exi gi dos
para a es pé cie.

§ 8º São ga ran ti dos os in cen ti vos fis ca is re fe-
ren tes ao Impos to Ter ri to ri al Ru ral re la ci o na dos com
os gra us de uti li za ção e de efi ciên cia na ex plo ra ção,
con for me o dis pos to no art. 49 da Lei nº 4.504, de 30
de no vem bro de 1964.

Art. 7º Não será pas sí vel de de sa pro pri a ção,
para fins de re for ma agrá ria, o imó vel que com pro ve
es tar sen do ob je to de im plan ta ção de pro je to téc ni co
que aten da aos se guin tes re qui si tos:

I – seja ela bo ra do por pro fis si o nal le gal men te
ha bi li ta do e iden ti fi ca do;

II – es te ja cum prin do o cro no gra ma fí si co-fi nan-
ce i ro ori gi nal men te pre vis to, não ad mi ti das pror ro ga-
ções dos pra zos;

III – pre ve ja que, no mí ni mo, 80% (oi ten ta por
cen to) da área to tal apro ve i tá vel do imó vel seja efe ti-
va men te uti li za da em, no má xi mo, 3 (três) anos para
as cul tu ras anu a is e 5 (cin co) anos para as cul tu ras
per ma nen tes;

IV – haja sido re gis tra do no ór gão com pe ten te
no mí ni mo 6 (seis) me ses an tes do de cre to de cla ra tó-
rio de in te res se so ci al (Vide Me di da Pro vi só ria nº
2.183-56. de 24-8-01) Pa rá gra fo úni co. Os pra zos pre -
vis tos no in ci so III des te ar ti go po de rão ser pror ro ga-
dos em até 50% (cin qüen ta por cen to), des de que o
pro je to re ce ba, anu al men te, a apro va ção do ór gão
com pe ten te para fis ca li za ção e te nha sua im plan ta-
ção ini ci a da no pra zo de 6 (seis) me ses, con ta do de
sua apro va ção.

Art. 8º Ter-se-á como ra ci o nal e ade qua do o
apro ve i ta men to de imó vel ru ral, quan do es te ja ofi ci al-
men te des ti na do à exe cu ção de ati vi da des de pes qui-
sa e ex pe ri men ta ção que ob je ti vem o avan ço tec no ló-
gi co da agri cul tu ra.

Pa rá gra fo úni co. Para os fins des te ar ti go só se -
rão con si de ra das as pro pri e da des que te nham des ti-
na dos às ati vi da des de pes qui sa, no mí ni mo, 80% (oi-
ten ta por cen to) da área to tal apro ve i tá vel do imó vel,
sen do con subs tan ci a das tais ati vi da des em pro je to:

I – ado ta do pelo Po der Pú bli co, se per ten cen te a 
en ti da de de ad mi nis tra ção di re ta ou in di re ta, ou a em -
pre sa sob seu con tro le;

II – apro va do pelo Po der Pú bli co, se par ti cu lar o
imó vel.

Art. 9º A fun ção so ci al é cum pri da quan do a pro -
pri e da de ru ral aten de, si mul ta ne a men te, se gun do
gra us e cri té ri os es ta be le ci dos nes ta lei, os se guin tes
re qui si tos:

I – apro ve i ta men to ra ci o nal e ade qua do;
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II – uti li za ção ade qua da dos re cur sos na tu ra is
dis po ní ve is e pre ser va ção do meio am bi en te;

III – ob ser vân cia das dis po si ções que re gu lam
as re la ções de tra ba lho;

IV – ex plo ra ção que fa vo re ça o bem-es tar dos
pro pri e tá ri os e dos tra ba lha do res.

§ 1º Con si de ra-se ra ci o nal e ade qua do o apro -
ve i ta men to que atin ja os gra us de uti li za ção da ter ra e
de efi ciên cia na ex plo ra ção es pe ci fi ca dos nos § 1º a
72 do art. 6º des ta lei.

§ 2º Con si de ra-se ade qua da a uti li za ção dos re -
cur sos na tu ra is dis po ní ve is quan do a ex plo ra ção se
faz res pe i tan do a vo ca ção na tu ral da ter ra, de modo a
man ter o po ten ci al pro du ti vo da pro pri e da de.

§ 3º Con si de ra-se pre ser va ção do meio am bi en-
te a ma nu ten ção das ca rac te rís ti cas pró pri as do meio
na tu ral e da qua li da de dos re cur sos am bi en ta is, na
me di da ade qua da à ma nu ten ção do equi lí brio eco ló-
gi co da pro pri e da de e da sa ú de e qua li da de de vida
das co mu ni da des vi zi nhas.

§ 4º A ob ser vân cia das dis po si ções que re gu-
lam as re la ções de tra ba lho im pli ca tan to o res pe i to
às leis tra ba lhis tas e aos con tra tos co le ti vos de tra ba-
lho, como às dis po si ções que dis ci pli nam os con tra-
tos de ar ren da men to e par ce ria ru ra is.

§ 5º A ex plo ra ção que fa vo re ce o bem-es tar dos
pro pri e tá ri os e tra ba lha do res ru ra is é a que ob je ti va o
aten di men to das ne ces si da des bá si cas dos que tra -
ba lham a ter ra, ob ser va as nor mas de se gu ran ça do
tra ba lho e não pro vo ca con fli tos e ten sões so ci a is no
imó vel.

§ 6º (Ve ta do.)
Art. 10. Para efe i to do que dis põe esta lei, con si-

de ram-se não apro ve i tá ve is:
I – as áre as ocu pa das por cons tru ções e ins ta la-

ções, ex ce tu a das aque las des ti na das a fins pro du ti vos,
como es tu fas, vi ve i ros, se men te i ros, tan ques de re pro-
du ção e cri a ção de pe i xes e ou tros se me lhan tes;

II – as áre as com pro va da men te im pres tá ve is
para qual quer tipo de ex plo ra ção agrí co la, pe cuá ria,
flo res tal ou ex tra ti va ve ge tal;

III – as áre as sob efe ti va ex plo ra ção mi ne ral;
IV – as áre as de efe ti va pre ser va ção per ma nen-

te e de ma is áre as pro te gi das por le gis la ção re la ti va à
con ser va ção dos re cur sos na tu ra is e à pre ser va ção
do meio am bi en te.

Art. 11. Os pa râ me tros, ín di ces e in di ca do res
que in for mam o con ce i to de pro du ti vi da de se rão ajus -
ta dos, pe ri o di ca men te, de modo a le var em con ta o
pro gres so ci en tí fi co e tec no ló gi co da agri cul tu ra e o
de sen vol vi men to re gi o nal, pelo Mi nis té rio da Agri cul-

tu ra e Re for ma Agrá ria, ou vi do o Con se lho Na ci o nal
de Po lí ti ca Agrí co la (Vide Me di da Pro vi só ria nº
2.183-56, de 24-8-01)

Art. 12. Con si de ra-se jus ta a in de ni za ção que
per mi ta ao de sa pro pri a do a re po si ção, em seu pa tri-
mô nio, do va lor do bem que per deu por in te res se so -
ci al.(Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56, de 24-8-01)

§ 1º A iden ti fi ca ção do va lor do bem a ser in de ni-
za do será fe i ta, pre fe ren ci al men te, com base nos se -
guin tes re fe ren ci a is téc ni cos e mer ca do ló gi cos, en tre
ou tros usu al men te em pre ga dos:

I – va lor das ben fe i to ri as úte is e ne ces sá ri as,
des con ta da a de pre ci a ção con for me o es ta do de con -
ser va ção;

II – va lor da ter ra nua, ob ser va dos os se guin tes
as pec tos:

a) lo ca li za ção do imó vel;
b) ca pa ci da de po ten ci al da ter ra;
c) di men são do imó vel.
§ 2º Os da dos re fe ren tes ao pre ço das ben fe i to-

ri as e do hec ta re da ter ra nua a se rem in de ni za dos
se rão le van ta dos jun to às Pre fe i tu ras Mu ni ci pa is, ór -
gãos es ta du a is en car re ga dos de ava li a ção imo bi liá-
ria, quan do hou ver, Ta be li o na tos e Car tó ri os de Re -
gis tro de Imó ve is, e atra vés de pes qui sa de mer ca do.

Art. 13. As ter ras ru ra is de do mí nio da União,
dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os fi cam des ti na das, pre -
fe ren ci al men te, à exe cu ção de pla nos de re for ma
agrá ria.

Pa rá gra fo úni co. Exce tu an do-se as re ser vas in -
dí ge nas e os par ques, so men te se ad mi ti rá a exis tên-
cia de imó ve is ru ra is de pro pri e da de pú bli ca, com ob -
je ti vos di ver sos dos pre vis tos nes te ar ti go, se o po der
pú bli co os ex plo rar di re ta ou in di re ta men te para pes -
qui sa, ex pe ri men ta ção, de mons tra ção e fo men to de
ati vi da des re la ti vas ao de sen vol vi men to da agri cul tu-
ra, pe cuá ria, pre ser va ção eco ló gi ca, áre as de se gu-
ran ça, tre i na men to mi li tar, edu ca ção de todo tipo, re a-
de qua ção so ci al e de fe sa na ci o nal.

Art. 14. (Vetado.)
Art. 15. (Ve ta do.)
Art. 16. Efe tu a da a de sa pro pri a ção, o ór gão ex -

pro pri an te, den tro do pra zo de 3 (três) anos, con ta dos
da data de re gis tro do tí tu lo trans la ti vo de do mí nio,
des ti na rá a res pec ti va área aos be ne fi ciá ri os da re for-
ma agrá ria, ad mi tin do-se, para tan to, for mas de ex-
plo ra ção in di vi du al, con do mi ni al, co o pe ra ti va, as so ci-
a ti va ou mis ta.

Art. 17. O as sen ta men to de tra ba lha do res ru ra is
de ve rá ser efe tu a do em ter ras eco no mi ca men te úte is,
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de pre fe rên cia na re gião por eles ha bi ta da. (Vide Me -
di da Pro vi só ria nº 2.183-56, de 24-8-01)

Pa rá gra fo úni co. (Ve ta do.)
Art. 18. A dis tri bu i ção de imó ve is ru ra is pela re -

for ma agrá ria far-se-á atra vés de tí tu los de do mí nio
ou de con ces são de uso, ine go ciá ve is pelo pra zo de
10 (dez) anos. (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56,
de 24-8-01)

Pa rá gra fo úni co. O ór gão fe de ral com pe ten te
man te rá atu a li za do ca das tro de áre as de sa pro pri a-
das e de be ne fi ciá ri os da re for ma agrá ria.

Art. 19. O tí tu lo de do mí nio e a con ces são de
uso se rão con fe ri dos ao ho mem ou à mu lher, ou a
am bos, in de pen den te men te de es ta do ci vil, ob ser va-
da a se guin te or dem pre fe ren ci al:

I – ao de sa pro pri a do, fi can do-lhe as se gu ra da a
prefe rên cia para a par ce la na qual se si tue a sede do
imó vel;

II – aos que tra ba lham no imó vel de sa pro pri a do
como pos se i ros, as sa la ri a dos, par ce i ros ou ar ren da-
tá ri os;

III – aos ex-pro pri e tá ri os de ter ra cuja pro pri e da-
de de área to tal com pre en di da en tre um e qua tro mó -
du los fis ca is te nha sido ali e na da para pa ga men to de
dé bi tos ori gi na dos de ope ra ções de cré di to ru ral ou
per di da na con di ção de ga ran tia de dé bi tos da mes -
ma ori gem; (Re da cão dada pela Lei nº 10.279, de
12-9-01)

IV – aos agri cul to res cu jas pro pri e da des não al -
can cem a di men são da pro pri e da de fa mi li ar;

V – aos agri cul to res cu jas pro pri e da des se jam,
com pro va da men te, in su fi ci en tes para o sus ten to pró -
prio e o de sua fa mí lia.

Pa rá gra fo úni co. Na or dem de pre fe rên cia de
que tra ta este ar ti go, te rão pri o ri da de os che fes de fa -
mí lia nu me ro sa, cu jos mem bros se pro po nham a
exer cer a ati vi da de agrí co la na área a ser dis tri bu í da.

Art. 20. Não po de rá ser be ne fi ciá rio da dis tri bu i-
ção de ter ras, a que se re fe re esta lei, o pro pri e tá rio
ru ral, sal vo nos ca sos dos in ci sos I, IV e V do ar ti go
an te ri or, nem o que exer cer fun ção pú bli ca, au tár qui-
ca ou em ór gão pa ra es ta tal, ou o que se ache in ves ti-
do de atri bu i ção pa ra fis cal, ou quem já te nha sido
con tem pla do an te ri or men te com par ce las em pro gra-
ma de re for ma agrá ria.

Art. 21. Nos ins tru men tos que con fe rem o tí tu lo
de do mí nio ou con ces são de uso, os be ne fi ciá ri os da
re for ma agrá ria as su mi rão, obri ga to ri a men te, o com -
pro mis so de cul ti var o imó vel di re ta e pes so al men te,
ou atra vés de seu nú cleo fa mi li ar, mes mo que atra vés
de co o pe ra ti vas, e o de não ce der o seu uso a ter ce i-
ros, a qual quer tí tu lo, pelo pra zo de 10 (dez) anos.

Art. 22. Cons ta rá, obri ga to ri a men te, dos ins tru-
men tos trans la ti vos de do mí nio ou de con ces são de
uso cláu su la re so lu tó ria que pre ve ja a res ci são do
con tra to e o re tor no do imó vel ao ór gão ali e nan te ou
con ce den te, no caso de des cum pri men to de qua is-
quer das obri ga ções as su mi das pelo ad qui ren te ou
con ces si o ná rio.

Art. 23. O es tran ge i ro re si den te no País e a pes -
soa ju rí di ca au to ri za da a fun ci o nar no Bra sil só po de-
rão ar ren dar imó vel ru ral na for ma da Lei nº 5.709, de
7 de ou tu bro de 1971.

§ 1º Apli cam-se ao ar ren da men to to dos os li mi-
tes, res tri ções e con di ções apli cá ve is à aqui si ção de
imó ve is ru ra is por es tran ge i ro, cons tan tes da lei re fe-
ri da no ca put des te ar ti go.

§ 2º Com pe te ao Con gres so Na ci o nal au to ri zar
tan to a aqui si ção ou o ar ren da men to além dos li mi tes
de área e per cen tu al fi xa dos na Lei nº 5.709, de 7 de
ou tu bro de 1971, como a aqui si ção ou ar ren da men to,
por pes soa ju rí di ca es tran ge i ra, de área su pe ri or a
100 (cem) mó du los de ex plo ra ção in de fi ni da.

Art. 24. As ações de re for ma agrá ria de vem ser
com pa tí ve is com as ações de po lí ti ca agrí co la, e
cons tan tes no Pla no Plu ri a nu al.

Art. 25. O or ça men to da União fi xa rá, anu al men-
te, o vo lu me de tí tu los da dí vi da agrá ria e dos re cur-
sos des ti na dos, no exer cí cio, ao aten di men to do Pro -
gra ma de Re for ma Agrá ria.

§ 1º Os re cur sos des ti na dos à exe cu ção do Pla -
no Na ci o nal de Re for ma Agrá ria de ve rão cons tar do
or ça men to do mi nis té rio res pon sá vel por sua im ple-
men ta ção e do ór gão exe cu tor da po lí ti ca de co lo ni za-
ção e re for ma agrá ria, sal vo aque les que, por sua na -
tu re za, exi jam ins ti tu i ções es pe ci a li za das para 

§ 2º Obje ti van do a com pa ti bi li za ção dos pro gra-
mas de tra ba lho e pro pos tas or ça men tá ri as, o ór gão
exe cu tor da re for ma agrá ria en ca mi nha rá, anu al men-
te e em tem po há bil, aos ór gãos da ad mi nis tra ção pú -
bli ca res pon sá ve is por ações com ple men ta res, o pro -
gra ma a ser im plan ta do no ano sub se qüen te.

Art. 26. São isen tas de im pos tos fe de ra is, es ta-
du a is e mu ni ci pa is, in clu si ve do Dis tri to Fe de ral, as
ope ra ções de trans fe rên cia de imó ve is de sa pro pri a-
dos para fins de re for ma agrá ria, bem como a trans fe-
rên cia ao be ne fi ciá rio do pro gra ma.

Art. 26-A. (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56.
de 24-8-01) Art. 27. Esta Lei en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção. Art. 28. Re vo gam-se as dis po si ções
em con trá rio.

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 1993, 172º da Inde -
pen dên cia e 105º da Re pú bli ca. – ITAMAR FRANCO
– Lá za ro Fer re i ra Bar bo sa.
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LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Re gu la men ta o art. 37, in ci so XXI, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor mas
para li ci ta ções e con tra tos da Admi nis-
tra ção Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................

Art. 45. O jul ga men to das pro pos tas será ob je-
ti vo, de ven do a Co mis são de li ci ta ção ou o res pon-
sá vel pelo con vi te re a li zá-lo em con for mi da de com
os ti pos de li ci ta ção, os cri té ri os pre vi a men te es ta-
be le ci dos no ato con vo ca tó rio e de acor do com os
fa to res ex clu si va men te nele re fe ri dos, de ma ne i ra a 
pos si bi li tar sua afe ri ção pe los li ci tan tes e pe los ór -
gãos de con tro le.

§ 2º No caso de em pa te en tre duas ou mais
pro pos tas, e após obe de ci do o dis pos to no § 2º do
art. 3º des ta lei, a clas si fi ca ção se fará, obri ga to ri a-
men te, por sor te io, em ato pú bli co, para o qual to dos
os li ci tan tes se rão con vo ca dos, ve da do qual quer ou -
tro pro ces so.
....................................................................................

LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989

De fi ne os cri mes re sul tan tes de pre -
con ce i to de raça ou de cor.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................

Art. 3º Impe dir ou obs tar o aces so de al guém,
de vi da men te ha bi li ta do, a qual quer car go dá Admi-
nis tra ção Di re ta ou Indi re ta, bem como das con ces-
si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos. Pena: re clu são de
dois a cin co anos.

Art. 4º Ne gar ou obs tar em pre go em em pre sa
pri va da.

Pena: re clu são de dois a cin co anos.
Art. 20. Pra ti car, in du zir ou in ci tar a dis cri mi na-

ção ou pre con ce i to de raça, cor, et nia, re li gião ou pro -
ce dên cia na ci o nal. (Re da ção dada pela Lei nº 9.459,
de 15-5-97)

Pena: re clu são de um a três anos e mul ta.
§ 1º Fa bri car, co mer ci a li zar, dis tri bu ir ou ve i cu lar

sím bo los, em ble mas, or na men tos, dis tin ti vos ou pro -
pa gan da que uti li zem a cruz suás ti ca ou ga ma da,
para fins de di vul ga ção do na zis mo. (Re da ção dada
pela Lei nº 9.459, de 15-5-97)

Pena: re clu são de dois a cin co anos e mul ta.
§ 2º Se qual quer dos cri mes pre vis tos no ca put

é co me ti do por in ter mé dio dos me i os de co mu ni ca ção
so ci al ou pu bli ca ção de qual quer na tu re za: (Re da ção
dada pela Lei nº 9.459, de 15-5-97)

Pena: re clu são de dois a cin co anos e mul ta.
§ 3º No caso do pa rá gra fo an te ri or, o juiz po de rá

de ter mi nar, ou vi do o Mi nis té rio Pú bli co ou a pe di do
des te, ain da an tes do in qué ri to po li ci al, sob pena de
de so be diên cia: (Re da ção dada

Dela Lei nº 9.459, de 15-5-97)
I – o re co lhi men to ime di a to ou a bus ca e apre en-

são dos exem pla res do ma te ri al res pec ti vo;
II – a ces sa ção das res pec ti vas trans mis sões ra-

di o fô ni cas ou te le vi si vas.
§ 4º Na hi pó te se do § 2º, cons ti tui efe i to da con -

de na ção, após o trân si to em jul ga do da de ci são, a
des tru i ção do ma te ri al apre en di do. (Pa rá gra fo in clu í-
do Dela Lei nº 9.459. de 15-5-7)

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

LEI Nº 9.029, DE 13 DE ABRIL DE 1995

Pro í be a exi gên cia de ates ta dos de
gra vi dez e es te ri li za ção, e ou tras prá ti cas
dis cri mi na tó ri as, para efe i tos ad mis si o-
na is ou de per ma nên cia da re la ção ju rí di-
ca de tra ba lho, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:

....................................................................................
Art. 3º Sem pre ju í zo do pres cri to no ar ti go an te-

ri or, as in fra ções do dis pos to nes ta lei são pas sí ve is
das se guin tes co mi na ções:

I – mul ta ad mi nis tra ti va de dez ve zes o va lor do
ma i or sa lá rio pago pelo em pre ga dor, ele va do em cin -
qüen ta por cen to em caso de re in ci dên cia;

II – pro i bi ção de ob ter em prés ti mo ou fi nan ci a-
men to jun to a ins ti tu i ções fi nan ce i ras ofi ci a is.

Art. 4º O rom pi men to da re la ção de tra ba lho por
ato dis cri mi na tó rio, nos mol des des ta lei, fa cul ta ao
em pre ga do op tar en tre:

I – a re ad mis são com res sar ci men to in te gral de
todo o pe río do de afas ta men to, me di an te pa ga men to
das re mu ne ra ções de vi das, cor ri gi das mo ne ta ri a-
men te, acres ci das dos ju ros le ga is;

II – a per cep ção, em do bro, da re mu ne ra ção do
pe río do de afas ta men to, cor ri gi da mo ne ta ri a men te e
acres ci da dos ju ros le ga is.
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LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce nor mas para as ele i ções.

O Vice Pre si den te da Re pú bli ca no exer cí cio do
car go de Pre si den te da Re pú bli ca

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 
eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................

Do Re gis tro de can di da tos
Art. 10. Cada par ti do po de rá re gis trar can di da-

tos para a Câ ma ra dos De pu ta dos, Câ ma ra Le gis la ti-
va, Assem bléi as Le gis la ti vas e Câ ma ras Mu ni ci pa is,
até cen to e cin qüen ta por cen to do nú me ro de lu ga res
a pre en cher.

§ 1º No caso de co li ga ção para as ele i ções pro -
por ci o na is, in de pen den te men te do nú me ro de par ti-
dos que a in te grem, po de rão ser re gis tra dos can di da-
tos até o do bro do nú me ro de lu ga res a pre en cher.

§ 2º Nas uni da des da Fe de ra ção em que o nú -
me ro de lu ga res a pre en cher para a Câ ma ra dos De -
pu ta dos não ex ce der de vin te, cada par ti do po de rá re -
gis trar can di da tos a De pu ta do Fe de ral e a De pu ta do
Esta du al ou Dis tri tal até o do bro das res pec ti vas va -
gas; ha ven do co li ga ção, es tes nú me ros po de rão ser
acres ci dos de até mais cin qüen ta por cen to.

§ 3º Do nú me ro de va gas re sul tan te das re gras
pre vis tas nes te ar ti go, cada par ti do ou co li ga ção de-
ve rá re ser var o mí ni mo de trin ta por cen to e o má xi mo
de se ten ta por cen to para can di da tu ras de cada sexo.

§ 4º Em to dos os cál cu los, será sem pre des pre-
za da a fra ção, se in fe ri or a meio, e igua la da a um, se
igual ou su pe ri or.

§ 5º No caso de as con ven ções para a es co lha
de can di da tos não in di ca rem o nú me ro má xi mo de
can di da tos pre vis to no ca put e nos § 1º e 2º des te ar -
ti go, os ór gãos de di re ção dos par ti dos res pec ti vos
po de rão pre en cher as va gas re ma nes cen tes até ses -
sen ta dias an tes do ple i to.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 214,  DE 2003

Dis põe so bre o Esta tu to do Ido so e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

TÍTULO I
Das Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º Fica ins ti tu í do o Esta tu to do Ido so, des ti-
na do a re gu lar os di re i tos as se gu ra dos às pes so as
com ida de igual ou su pe ri or a ses sen ta anos.

Art. 2º O ido so goza de to dos os di re i tos fun da-
men ta is ine ren tes à pes soa hu ma na, sem pre ju í zo da
pro te ção in te gral de que tra ta esta lei, as se gu ran-
do-se-lhe, por lei ou por ou tros me i os, to das as opor -
tu ni da des e fa ci li da des, para pre ser va ção de sua sa ú-
de fí si ca e men tal e seu aper fe i ço a men to mo ral, in te-
lec tu al, es pi ri tu al e so ci al, em con di ções de li ber da de
e dig ni da de.

Art. 3º É de ver da fa mí lia, da co mu ni da de, da so -
ci e da de em ge ral e do Po der Pú bli co as se gu rar ao
ido so, com ab so lu ta pri o ri da de, a efe ti va ção dos di re i-
tos re fe ren tes à vida, à sa ú de, à ali men ta ção, à edu -
ca ção, à cul tu ra, ao es por te, ao la zer, ao tra ba lho, à
ci da da nia, à li ber da de, à dig ni da de, ao res pe i to e à
con vi vên cia fa mi li ar e co mu ni tá ria.

Pa rá gra fo úni co. A ga ran tia de pri o ri da de com -
pre en de:

I – aten di men to pre fe ren ci al e in di vi du a li za do
jun to aos ór gãos pú bli cos e pri va dos pres ta do res de
ser vi ços à po pu la ção.

II – pre fe rên cia na for mu la ção e na exe cu ção de
po lí ti cas so ci a is pú bli cas es pe cí fi cas;

III – des ti na ção pri vi le gi a da de re cur sos pú bli-
cos nas áre as re la ci o na das com a pro te ção ao ido so;

IV – vi a bi li za ção de for mas al ter na ti vas de par ti-
ci pa ção, ocu pa ção e con ví vio do ido so com as de ma-
is ge ra ções;

V – pri o ri za ção do aten di men to do ido so por sua 
pró pria fa mí lia, em de tri men to do aten di men to asi lar,
ex ce to dos que não a pos su am ou ca re çam de con di-
ções de ma nu ten ção da pró pria so bre vi vên cia;

VI – ca pa ci ta ção e re ci cla gem dos re cur sos hu -
ma nos nas áre as de ge ri a tria e ge ron to lo gia e na
pres ta ção de ser vi ços aos ido sos;

VII – es ta be le ci men to de me ca nis mos que fa vo-
re çam a di vul ga ção de in for ma ções de ca rá ter edu ca-
ti vo so bre os as pec tos bi op si cos so ci a is do en ve lhe ci-
men to;

VIII – ga ran tia de aces so à rede de ser vi ços de
sa ú de e de as sis tên cia so ci al lo ca is.

Art. 4º. Ne nhum ido so será ob je to de qual quer
for ma de ne gli gên cia, dis cri mi na ção, vi o lên cia, cru el-
da de ou opres são, pu ni do na for ma da lei qual quer
aten ta do, por ação ou omis são, aos seus di re i tos.

§ 1º E de ver de to dos pre ve nir a ame a ça ou vi o-
la ção aos di re i tos do ido so.

§ 2º As obri ga ções pre vis tas nes ta lei não ex clu-
em da pre ven ção ou tras de cor ren tes dos prin cí pi os
por ela ado ta dos.
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Art. 5º A inob ser vân cia das nor mas de pre ven-
ção im por ta rá em res pon sa bi li da de à pes soa fí si ca
ou ju rí di ca nos ter mos da lei.

Art. 6º Todo ci da dão tem o de ver de co mu ni car à 
au to ri da de com pe ten te qual quer for ma de vi o la ção a
esta lei que te nha tes te mu nha do ou to ma do co nhe ci-
men to.

Art. 7º Os Con se lhos Na ci o nal, Esta du a is, do Dis -
tri to Fe de ral e Mu ni ci pa is do Ido so, previs tos na Lei nº
8.842, de 4 de ja ne i ro de 1994, ze la rão pelo cum pri-
men to dos di re i tos do ido so, de fi ni dos nes ta lei.

TÍTULO II
Dos Di re i tos Fun da men ta is

CAPÍTULO I
Do Di re i to à Vida

Art. 8º A ve lhi ce é um di re i to per so na lís si mo e a
sua pro te ção um di re i to so ci al, nos ter mos des ta lei e
da le gis la ção vi gen te.

Art. 9º Ao ido so é ga ran ti da a pro te ção à vida e à 
sa ú de, me di an te efe ti va ção de po lí ti cas so ci a is pú bli-
cas que per mi tam um en ve lhe ci men to sa u dá vel e em
con di ções de dig ni da de.

CAPÍTULO II
Do Di re i to à Li ber da de, ao Res pe i to

e à Dig ni da de

Art. 10. Ao ido so se rão as se gu ra dos a li ber da de,
o res pe i to e a dig ni da de, como pes soa hu ma na e su -
je i to de di re i tos ci vis, po lí ti cos, in di vi du a is e so ci a is,
ga ran ti dos na Cons ti tu i ção e nas leis.

Art. 11. A li ber da de com pre en de os se guin tes
as pec tos:

I – fa cul da de de ir, vir e es tar nos lo gra dou ros
pú bli cos e es pa ços co mu ni tá ri os, res sal va das as res -
tri ções le ga is;

II – opi nião e ex pres são;
III – cren ça e cul to re li gi o sos;
IV – prá ti ca de es por tes e de di ver sões;
V – par ti ci pa ção na vida fa mi li ar e co mu ni tá ria;
VI – par ti ci pa ção na vida po lí ti ca, na for ma da

lei;
VII – fa cul da de de bus car re fú gio, au xí lio e ori -

en ta ção.
Art. 12. O res pe i to con sis te na in vi o la bi li da de da

in te gri da de fí si ca, psí qui ca e mo ral, abran gen do a pre -
ser va ção da ima gem, da iden ti da de, da au to no mia, dos
va lo res, dos es pa ços e dos ob je tos pes so a is.

Art. 13. E de ver de to dos ze lar pela dig ni da de do
ido so, pon do-o a sal vo de qual quer tra ta men to de su-

ma no, vi o len to, ater ro ri zan te, ve xa tó rio ou cons tran-
ge dor.

CAPÍTULO III
Dos Ali men tos

Art. 14. Os ali men tos se rão pres ta dos ao ido so
na for ma da lei ci vil.

Art. 15. A obri ga ção ali men tar é so li dá ria, po-
den do o ido so op tar en tre os pres ta do res.

Art. 16. As tran sa ções re la ti vas a ali men tos
po de rão ser ce le bra das pe ran te o Pro mo tor de Jus -
ti ça, que as re fe ren da rá, e pas sa rão a ter efe i to de
tí tu lo exe cu ti vo ex tra ju di ci al nos ter mos da lei pro-
ces su al ci vil.

Art. 17. Se o ido so ou seus fa mi li a res não pos su-
í rem con di ções eco nô mi cas de pro ver o seu sus ten to,
im põe-se ao Po der Pú bli co esse pro vi men to, no âm bi-
to da Assis tên cia So ci al.

CAPITULO IV
Do Di re i to à Sa ú de

Art. 18. É as se gu ra da a aten ção in te gral à sa ú de
do ido so, atra vés do Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS,
ga ran tin do-se-lhe o aces so uni ver sal e igua li tá rio, em
con jun to ar ti cu la do e con tí nuo das ações e ser vi ços,
para a pre ven ção, pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção
da sa ú de, com pre en den do:

I – pro gra mas es pe ci a is de as sis tên cia mé di ca e 
odon to ló gi ca;

II – aten ção es pe ci al às do en ças que afe tam
pre fe ren ci al men te os ido sos;

III – for ne ci men to obri ga tó rio de va ci na, con for-
me re co men da ção da au to ri da de sa ni tá ria.

§ 1º A pre ven ção e a ma nu ten ção da sa ú de do
ido so se rão efe ti va das por meio de:

I – ca das tra men to da po pu la ção ido sa em base
ter ri to ri al;

II – aten di men to ge riá tri co e ge ron to ló gi co em
am bu la tó ri os;

III – uni da des ge riá tri cas de re fe rên cia, com
pes so al es pe ci a li za do nas áre as de ge ri a tria e ge ron-
to lo gia so ci al;

IV – aten di men to do mi ci li ar, in clu in do a in ter na-
ção, para a po pu la ção que dele ne ces si tar e es te ja
im pos si bi li ta da de se lo co mo ver, in clu si ve para ido sos
abri ga dos e aco lhi dos por ins ti tu i ções pú bli cas, fi lan-
tró pi cas ou sem fins lu cra ti vos e even tu al men te con -
ve ni a das com o Po der Pú bli co, nos me i os ur ba no e
ru ral;
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V – re a bi li ta ção ori en ta da pela ge ri a tria e ge ron-
to lo gia, para re du ção das se qüe las de cor ren tes do
agra vo da sa ú de.

§ 2º Incum be ao Po der Pú bli co o for ne ci men to
gra tu i to de me di ca men tos aos ido sos, em es pe ci al os
de uso con ti nu a do, as sim como pró te ses, ór te ses e
ou tros re cur sos re la ti vos ao tra ta men to, ha bi li ta ção
ou re a bi li ta ção.

§ 3º É ve da da a dis cri mi na ção do ido so nos pla -
nos de sa ú de, pela co bran ça de va lo res di fe ren ci a dos
em ra zão da ida de.

§ 4º Os ido sos por ta do res de de fi ciên cia ou com 
li mi ta ção in ca pa ci tan te te rão aten di men to es pe ci a li-
za do, nos ter mos da lei.

§ 5º A pri o ri da de no aten di men to à sa ú de do
ido so pe los Ser vi ços Pú bli cos de Sa ú de con sis te em:

I – as sis tên cia ime di a ta, sem pre que pos sí vel,
ou o ofe re ci men to de aco mo da ções ade qua das,
quan do in dis pen sá vel a es pe ra,

II – dis po ni bi li za ção de lo ca is ex clu si vos para a
mar ca ção de con sul tas, exa mes e de ma is pro ce di-
men tos mé di cos.

Art. 19. O ido so in ter na do ou em ob ser va ção
tem di re i to a acom pa nhan te, em tem po in te gral e con -
di ções ade qua das, se gun do o cri té rio mé di co.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos de im pe di men to da
pre sen ça do acom pa nhan te, o pro fis si o nal de sa ú de res -
pon sá vel de ve rá apre sen tar a jus ti fi ca ção, por es cri to.

Art. 20. Qu an do o tra ta men to de sa ú de pos si bi li-
tar al ter na ti vas de pro ce di men tos mé di cos, cabe ao
ido so que es te ja no do mí nio de suas fa cul da des men -
ta is o di re i to de op ção.

Pa rá gra fo úni co. Não es tan do o ido so em con di-
ções de pro ce der à op ção, esta será fe i ta:

I – pelo cu ra dor, quan do o ido so for in ter di ta do;
II – pe los fa mi li a res, quan do o ido so não ti ver

cu ra dor ou este não pu der ser con ta ta do, em tem po
há bil;

III – pelo mé di co, quan do ocor rer imi nen te ris co
de vida e não hou ver tem po há bil para con sul ta a cu -
ra dor ou fa mi li ar;

IV – pelo mé di co, quan do não hou ver cu ra dor ou 
fa mi li ar co nhe ci do, caso em que de ve rá co mu ni car o
fato ao Mi nis té rio Pú bli co.

Art. 21. As ins ti tu i ções de sa ú de de vem aten der
aos cri té ri os mí ni mos para aten di men to ao ido so, pro -
mo ven do o tre i na men to e a ca pa ci ta ção dos pro fis si o-
na is, as sim como ori en ta ção a cu i da do res fa mi li a res
e gru pos de auto-aju da.

Art. 22. Os ca sos de sus pe i ta ou con fir ma ção de 
maus-tra tos a ido so em ins ti tu i ções de sa ú de se rão
obri ga to ri a men te co mu ni ca dos, sob pena de res pon-
sa bi li da de, a qua is quer dos ór gãos:

I – Au to ri da de Po li ci al;
II – Mi nis té rio Pú bli co;
III – Con se lho Mu ni ci pal do Ido so;
IV – Con se lho Esta du al do Ido so;
V – Con se lho Na ci o nal do Ido so.

CAPÍTULO V
Da Edu ca ção, Cul tu ra, Espor te e La zer

Art. 23. O ido so tem di re i to a edu ca ção, cul tu ra,
es por te, la zer, di ver sões, es pe tá cu los, pro du tos e ser vi-
ços que res pe i tem sua pe cu li ar con di ção de ida de.

Art. 24. O Po der Pú bli co deve cri ar opor tu ni da-
des de aces so do ido so à edu ca ção, ade quan do cur -
rí cu los, me to do lo gi as e ma te ri al di dá ti co aos pro gra-
mas edu ca ci o na is a ele des ti na dos.

§ 1º Os cur sos es pe ci a is para ido sos de vem in -
clu ir con te ú do re la ti vo às téc ni cas de co mu ni ca ção,
com pu ta ção e de ma is avan ços tec no ló gi cos, para
sua in te gra ção à vida mo der na.

§ 2º Os ido sos par ti ci pa rão das co me mo ra ções
de ca rá ter cí vi co ou cul tu ral, para trans mis são de co -
nhe ci men tos e vi vên ci as às de ma is ge ra ções, no sen -
ti do de pre ser va ção da me mó ria e da iden ti da de cul -
tu ra is.

Art. 25. Nos cur rí cu los mí ni mos dos di ver sos ní -
ve is de en si no for mal de vem ser in se ri dos con te ú dos
vol ta dos ao pro ces so de en ve lhe ci men to, ao res pe i to
e à va lo ri za ção do ido so, com o ob je ti vo de eli mi nar
pre con ce i tos e dis se mi nar es ses co nhe ci men tos.

Art. 26. Ao ido so é as se gu ra do o des con to de,
no mí ni mo, cin qüen ta por cen to na aqui si ção de in-
gres sos para even tos ar tís ti cos, cul tu ra is, es por ti vos
e de la zer, bem como o aces so pre fe ren ci al aos res -
pec ti vos lo ca is.

Art. 27. Os me i os de co mu ni ca ção de vem man -
ter es pa ços ou ho rá ri os es pe ci a is vol ta dos aos ido-
sos, com fi na li da de in for ma ti va, edu ca ti va, ar tís ti ca e
cul tu ral e, ao pú bli co, so bre o pro ces so de en ve lhe ci-
men to.

Art. 28. O Po der Pú bli co apo i a rá a cri a ção de
uni ver si da de aber ta para as pes so as ido sas e in cen ti-
va rá a pu bli ca ção de li vros e pe rió di cos, de con te ú do
e pa drão edi to ri al ade qua dos ao ido so, con si de ra da a 
na tu ral re du ção da ca pa ci da de vi su al.
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CAPÍTULO VI
Da Pro fis si o na li za ção e do Tra ba lho

Art. 29. O ido so tem di re i to ao exer cí cio de ati vi-
da de pro fis si o nal, res pe i ta das suas con di ções fí si-
cas, in te lec tu a is e psí qui cas.

Art. 30. Na ad mis são do ido so em qual quer tra ba-
lho ou em pre go, é ve da da a dis cri mi na ção e a fi xa ção
de li mi te má xi mo de ida de, in clu si ve para con cur sos.

Pa rá gra fo úni co. O pri me i ro cri té rio de de sem-
pa te em con cur so pú bli co será a ida de, dan do-se pre -
fe rên cia à ida de mais ele va da.

Art. 31. O Po der Pú bli co cri a rá e es ti mu la rá pro -
gra mas de:

I – pro fis si o na li za ção es pe ci a li za da para os ido -
sos, con si de ra dos seus po ten ci a is e ha bi li da des para
ati vi da des re gu la res e re mu ne ra das;

II – pre pa ra ção dos tra ba lha do res para a apo-
sen ta do ria, com an te ce dên cia mí ni ma de um ano,
com o ob je ti vo de es ti mu lar no vos pro je tos so ci a is, de
seu in te res se, e de in for mar so bre os di re i tos so ci a is
e de ci da da nia;

III – es tí mu lo às em pre sas pri va das para ad mis-
são de ido sos ao tra ba lho.

Art. 32. As pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli co e
de di re i to pri va do, pres ta do ras de ser vi ços pú bli cos,
de ve rão ade quar seus con cur sos pro ces sos de se le-
ção para que seus qua dros de ser vi do res al can cem a
pro por ção de pelo me nos vin te por cen to dos pos tos
de tra ba lho ocu pa dos por tra ba lha do res com mais de
qua ren ta e cin co anos de ida de.

Art. 33. Os pro gra mas go ver na men ta is de ge ra-
ção de em pre go e ren da de vem con tem plar os tra ba-
lha do res ido sos, es pe ci al men te no fi nan ci a men to de
mi cro-uni da des pro du ti vas.

Art. 34. As en ti da des go ver na men ta is e não-go -
ver na men ta is de vem es ti mu lar e pri o ri zar o de sem pe-
nho de tra ba lho vo lun tá rio pe los ido sos.

CAPÍTULO VII
Da Pre vi dên cia So ci al

Art. 35. Os be ne fí ci os de apo sen ta do ria e pen -
são do Re gi me Ge ral da Pre vi dên cia So ci al te rão seu
va lor con ver ti do, na data da con ces são, em nú me ro
que ex pres se a equi va lên cia com o va lor da me nor
apo sen ta do ria.

Pa rá gra fo úni co. Os be ne fí ci os de apo sen ta do-
ria e pen são man ti dos pela Pre vi dên cia So ci al te rão
seus va lo res re vis tos, na data da pu bli ca ção des ta lei,
para que seja as se gu ra da a equi va lên cia, em nú me-
ro, com o va lor da me nor apo sen ta do ria.

Art. 36. O re a jus ta men to dos be ne fí ci os de apo -
sen ta do ria e pen são do Re gi me Ge ral da Pre vi dên cia
So ci al ob ser va rá sem pre a equi va lên cia, em nú me ro,
com o va lor da me nor apo sen ta do ria.

Art. 37. O pa ga men to dos be ne fí ci os de apo sen-
ta do ria e pen são efe tu a do com atra sos, por res pon-
sa bi li da de da Pre vi dên cia So ci al, será efe tu a do com
os acrés ci mos le ga is in ci den tes so bre as con tri bu i-
ções a esse Re gi me pa gas com atra so.

Art. 38. O Dia Mun di al do Tra ba lho, 1º de Maio, é
a da ta ba se dos apo sen ta dos e pen si o nis tas.

CAPÍTULO VIII
Da Assis tên cia So ci al

Art. 39. A as sis tên cia so ci al aos ido sos será
pres ta da, de for ma ar ti cu la da, con for me os prin cí pi os
e di re tri zes pre vis tos na Lei Orgâ ni ca da Assis tên cia
So ci al, na Po lí ti ca Na ci o nal do Ido so, no Sis te ma Úni -
co de Sa ú de e em nor mas cor re la tas.

Art. 40. Aos ido sos, a par tir de ses sen ta e cin co
anos, que não pos su am me i os para pro ver sua sub -
sis tên cia, nem de tê-la pro vi da por sua fa mí lia, é as -
se gu ra do o be ne fí cio men sal de um sa lá rio mí ni mo.

§ 1º Con si de ra-se au sên cia de me i os para pro -
ver à pró pria sub sis tên cia a fal ta de aces so do ido so a 
qual quer tipo de fon te de ren da.

§ 2º Con si de ra-se in ca paz de pro ver a sub sis tên-
cia do ido so a fa mí lia cuja ren da men sal per ca pi ta
seja igual ou in fe ri or a um sa lá rio mí ni mo.

§ 3º O be ne fí cio não po de rá ser acu mu la do com 
qual quer ou tro da Se gu ri da de So ci al ou de qual quer
re gi me pre vi den ciá rio, re ce bi do pelo pró prio ido so.

§ 4º Não pre ju di ca o di re i to do ido so o re ce bi-
men to do be ne fí cio por ou tro mem bro da fa mí lia.

§ 5º Caso o ido so re si da em abri go ou pen são
pro te gi da, a ins ti tu i ção não po de rá re ter mais do que
se ten ta por cen to do va lor do seu be ne fí cio, pre vi den-
ciá rio ou as sis ten ci al, ex ce to nos ca sos de in ca pa ci-
da de ab so lu ta, com pro va da por equi pe de sa ú de.

Art. 41. O aco lhi men to de ido sos, em si tu a ção
de ris co so ci al, por adul to ou nú cleo fa mi li ar, ca rac te-
ri za a de pen dên cia eco nô mi ca, para os efe i tos le ga is.

CAPÍTULO IX
Da Ha bi ta ção

Art. 42. O ido so tem di re i to a mo ra dia dig na, no
seio da fa mí lia na tu ral ou subs ti tu ta, ou de sa com pa-
nha do de seus fa mi li a res, quan do as sim o de se jar,
ou, ain da, em ins ti tu i ção pú bli ca ou pri va da.

§ 1º A as sis tên cia in te gral, nas mo da li da des de
abri go ou pen são pro te gi da, de ve rá ser pres ta da
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quan do ve ri fi ca da a ine xis tên cia de gru po fa mi li ar,
aban do no ou ca rên cia de re cur sos fi nan ce i ros pró pri-
os ou da fa mí lia.

§ 2º As ins tru ções pú bli cas de aten di men to a
ido so aco lhe rão, pre fe ren ci al men te, os de sa bri ga dos
sem fa mí lia e sem ren di men tos.

§ 3º A ins ti tu i ção de aten di men to ao ido so deve
aten der às exi gên ci as le ga is e man ter iden ti fi ca ção
ex ter na vi sí vel, sob pena de in ter di ção.

§ 4º As ins ti tu i ções que abri guem ido sos de vem
ob ser var as exi gên ci as do art. 55, sob as pe nas da lei.

Art. 43. Nos pro gra mas ha bi ta ci o na is, pú bli cos
ou sub si di a dos com re cur sos pú bli cos, o ido so goza
de pri o ri da de para a aqui si ção da mo ra dia pró pria,
ob ser va do o se guin te:

I – re ser va de três por cen to das uni da des re si-
den ci a is para os ido sos;

II – im plan ta ção de equi pa men tos ur ba nos co -
mu ni tá ri os vol ta dos ao ido so;

III – eli mi na ção de bar re i ras ar qui te tô ni cas e ur ba-
nís ti cas, para a ga ran tia de aces si bi li da de ao ido so;

IV – cri té ri os de fi nan ci a men to com pa tí ve is com
os ren di men tos de apo sen ta do ria e pen são.

CAPÍTULO X
Do Trans por te

Art. 44. Aos ma i o res de ses sen ta anos fica as se-
gu ra da a gra tu i da de nos trans por tes co le ti vos pú bli-
cos, ur ba nos e semi-ur ba nos.

§ 1º Para o aces so à gra tu i da de, é su fi ci en te a
apre sen ta ção de do cu men to pes so al que faça pro va
da ida de.

§ 2º Nos ve í cu los de trans por te co le ti vo de que
tra ta este ar ti go, se rão re ser va dos dez por cen to dos
as sen tos para os ido sos, de vi da men te iden ti fi ca dos.

Art. 45. No sis te ma de trans por te co le ti vo in ter-
mu ni ci pal e in te res ta du al ob ser var-se-á:

I – a re ser va de duas va gas gra tu i tas para ido -
sos, por ve í cu lo;

II – o des con to de cin qüen ta por cen to, no mí ni-
mo, no va lor das pas sa gens, para dos ido sos que ex -
ce de rem as va gas gra tu i tas.

Art. 46. Fica as se gu ra da a re ser va, para os ido -
sos, de cin co por cen to das va gas nos es ta ci o na men-
tos pú bli cos e pri va dos, po si ci o na das de for ma a ga -
ran tir ma i or co mo di da de.

Art. 47. É as se gu ra da a pri o ri da de de em bar que
ao ido so no sis te ma de trans por te co le ti vo.

TÍTULO III
Das Me di das de Pro te ção

CAPÍTULO I
Das Dis po si ções Ge ra is

Art. 48. As me di das de pro te ção ao ido so são
apli cá ve is sem pre que os di re i tos re co nhe ci dos nes ta
lei fo rem ame a ça dos ou vi o la dos:

I – por ação ou omis são da so ci e da de ou do
Esta do;

II – por fal ta, omis são ou abu so da fa mí lia, cu ra-
dor ou en ti da de de aten di men to;

III – em ra zão de sua con di ção pes so al.

CAPÍTULO II
Das Me di das Espe cí fi cas de Pro te ção

Art. 49. As me di das de pro te ção ao ido so pre vis-
tas nes ta lei po de rão ser apli ca das, iso la da ou cu mu-
la ti va men te, bem como subs ti tu í das, a qual quer tem -
po, e le va rão em con ta os fins so ci a is a que se des ti-
nam e o for ta le ci men to dos vín cu los fa mi li a res e co -
mu ni tá ri os.

Art. 50. Ve ri fi ca da qual quer das hi pó te ses pre-
vis tas no Art. 48, o Mi nis té rio Pú bli co ou o Po der Ju di-
ciá rio, a re que ri men to da que le, po de rá de ter mi nar,
den tre ou tras, ás se guin tes me di das:

I – en ca mi nha men to à fa mí lia ou cu ra dor, me di-
an te ter mo de res pon sa bi li da de;

II – ori en ta ção, apo io e acom pa nha men to tem -
po rá ri os;

III – re qui si ção de tra ta men to mé di co, odon to ló-
gi co, psi co ló gi co ou psi quiá tri co, em re gi me am bu la-
to ri al; hos pi ta lar ou do mi ci li ar.

IV – in clu são em pro gra ma ofi ci al ou co mu ni tá-
rio de au xí lio, ori en ta ção e tra ta men to a al coó la tras e
to xi cô ma nos, ao pró prio ido so ou pes soa de sua con -
vi vên cia que lhe ca u se per tur ba ção;

V – abri go em en ti da de.

TÍTULO IV
Da Po lí ti ca de Aten di men to ao Ido so

CAPÍTULO I 

Dis po si ções Ge ra is

Art. 51. A po lí ti ca de aten di men to ao ido so
far-se-á atra vés do con jun to ar ti cu la do de ações go-
ver na men ta is e não go ver na men ta is, da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

Art. 52. São li nhas de ação da po lí ti ca de aten di-
men to:
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I – po lí ti cas so ci a is bá si cas, pre vis tas na Lei nº
8.842, de 4 de ja ne i ro de 1994;

II – po lí ti cas e pro gra mas de as sis tên cia so ci al,
em ca rá ter su ple ti vo, para aque les que ne ces si ta rem;

III – ser vi ços es pe ci a is de pre ven ção e aten di-
men to às vi ti mas de ne gli gên cia, maus-tra tos, ex plo-
ra ção, abu so, cru el da de e opres são;

IV – ser vi ço de iden ti fi ca ção e lo ca li za ção de pa -
ren tes ou res pon sá ve is por ido sos aban do na dos em
hos pi ta is e en ti da des de per ma nên cia pro lon ga da;

V – pro te ção ju rí di co-so ci al por en ti da des de de -
fe sa dos di re i tos dos ido sos;

VI – mo bi li za ção da opi nião pú bli ca no sen ti do
da par ti ci pa ção dos di ver sos seg men tos da so ci e da-
de no aten di men to do ido so.

CAPÍTULO II
Das Enti da des de Aten di men to ao Ido so

Art. 53. As en ti da des de aten di men to são res -
pon sá ve is pela ma nu ten ção das pró pri as uni da des,
ob ser va das as nor mas de pla ne ja men to e exe cu ção
ema na das do ór gão com pe ten te da Po lí ti ca Na ci o nal
do Ido so, con for me a Lei nº 8.842, de 4 de ja ne i ro de
1994.

Pa rá gra fo úni co. As en ti da des go ver na men ta is e 
não-go ver na men ta is de as sis tên cia a ido so fi cam su -
je i tas à ins cri ção de seus pro gra mas jun to ao ór gão
com pe ten te da Vi gi lân cia Sa ni tá ria e ao Con se lho
Mu ni ci pal do Ido so, ou, na fal ta des te, pe ran te o Con -
se lho Esta du al ou Na ci o nal do Ido so, es pe ci fi can do
os re gi mes de aten di men to, ob ser va dos os se guin tes
re qui si tos:

I – ofe re cer ins ta la ções fí si cas em con di ções
ade qua das de ha bi ta bi li da de, hi gi e ne, sa lu bri da de e
se gu ran ça;

II – apre sen tar ob je ti vos es ta tu tá ri os e pla no de
tra ba lho com pa tí ve is com os prin cí pi os des ta lei;

III – es tar re gu lar men te cons ti tu í da;
IV – de mons trar a ido ne i da de de seus di ri gen-

tes.
Art. 54. As en ti da des que de sen vol vam pro gra-

mas de abri go ou pen são pro te gi da de ve rão ado tar os 
se guin tes prin cí pi os:

I – pre ser va ção dos vín cu los fa mi li a res;
II – aten di men to per so na li za do e em pe que nos

gru pos;
III – ma nu ten ção do ido so na mes ma ins ti tu i ção,

sal vo em caso de for ça ma i or;
IV – par ti ci pa ção do ido so nas ati vi da des co mu-

ni tá ri as, de ca rá ter in ter no e ex ter no.
V – ob ser vân cia c os di re i tos e ga ran ti as do ido so;

VI – pre ser va ção da iden ti da de e ofe re ci men to
de am bi en te de res pe i to e dig ni da de.

Pa rá gra fo úni co. O di ri gen te de ins ti tu i ção pres -
ta do ra de aten di men to ao ido so res pon de rá ci vil e cri -
mi nal men te pe los atos que pra ti car em de tri men to do
ido so, sem pre ju í zo das san ções ad mi nis tra ti vas.

Art. 55. Cons ti tu em obri ga ções das en ti da des
de aten di men to:

I – ce le brar con tra to es cri to de pres ta ção de ser-
vi ço com o ido so, es pe ci fi can do o tipo de aten di men to
e os ser vi ços ofe re ci dos, com os res pec ti vos pre ços,
se for o caso;

II – for ne cer ali men ta ção e ves tuá rio ade qua dos;
III – ofe re cer ins ta la ções fí si cas em con di ções

ade qua das de ha bi ta bi li da de;
IV – ofe re cer aten di men to per so na li za do;
V – ofe re cer aco mo da ções apro pri a das para re -

ce bi men to de vi si tas;
VI – pro por ci o nar cu i da dos mé di cos, psi co ló gi-

cos, odon to ló gi cos e far ma cêu ti cos;
VII – pro mo ver ati vi da des edu ca ci o na is, es por ti-

vas, cul tu ra is e de la zer;
VIII – pro pi ci ar as sis tên cia re li gi o sa àque les que 

de se ja rem, con for me suas cren ças;
IX – pro ce der a es tu do so ci al e pes so al de cada

caso;
X – co mu ni car à au to ri da de com pe ten te de sa ú-

de a ocor rên cia de do en ças in fec to-con ta gi o sas;
XI – pro vi den ci ar a do cu men ta ção bá si ca do

ido so que não a pos sua ou so li ci tar a re qui si ção ao
Mi nis té rio Pú bli co, na for ma da lei;

XII – for ne cer com pro van te de de pó si to dos
bens mó ve is re ce bi dos dos ido sos;

XIII – man ter ar qui vo em que cons tem data e cir -
cuns tân ci as do aten di men to, nome do ido so, res pon sá-
vel, pa ren tes, en de re ços, ci da de, re la ção de per ten ces,
bem como o va lor das con tri bu i ções, e suas al te ra ções,
se hou ver, o de ma is da dos que pos si bi li tem a iden ti fi ca-
ção e in di vi du a li za ção do aten di men to;

 XIV  – co mu ni car ao Mi nis té rio Pú bli co, para as
pro vi dên ci as ca bí ve is, a si tu a ção dd aban do no mo ral
ou ma te ri al por par te dos fa mi li a res;

 XV – man ter, no qua dro de pes so al, pro fis si o-
na is com for ma ção es pe cí fi ca.

Art. 56. As ins ti tu i ções fi lan tró pi cas ou sem fins
lu cra ti vos pres ta do ras de ser vi ço ao ido so te rão di re i-
to à as sis tên cia ju di ciá ria gra tu i ta.

CAPÍTULO III
Da Fis ca li za ção das Enti da des de Aten di men to

Art. 57. As en ti da des go ver na men ta is e
não-go ver na men ta is de aten di men to ao ido so se-
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rão fis ca li za das pe los Con se lhos do Ido so, Mi nis té-
rio Pú bli co, sis te ma de Vi gi lân cia Sa ni tá ria e ou tros
pre vis tos em lei.

Art. 58. O Art. 7º da Lei n.º 8.842, de 4 de ja ne i ro
de 1994, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 7º Com pe te aos Con se lhos de que tra ta o
art. 6º des ta lei a for mu la ção, co or de na ção, su per vi-
são, ava li a ção e fis ca li za ção da po lí ti ca na ci o nal do
ido so, as sim como a apli ca ção das pe na li da des ca bí-
ve is, no âm bi to das res pec ti vas ins tân ci as po lí ti co-ad-
mi nis tra ti vas.” (NR)

Art. 59. Será dada pu bli ci da de das pres ta ções
de con tas dos re cur sos pú bli cos e pri va dos re ce bi dos
pe las en ti da des de aten di men to.

Art. 60. As en ti da des de aten di men to que des -
cum pri rem as de ter mi na ções des ta lei fi ca rão su je i-
tas, sem pre ju í zo da res pon sa bi li da de ci vil e cri mi nal
de seus di ri gen tes ou pre pos tos, às se guin tes pe na li-
da des, ob ser va do o de vi do pro ces so le gal:

I – as en ti da des go ver na men ta is:
a) ad ver tên cia;
b) afas ta men to pro vi só rio de seus di ri gen tes;
c) afas ta men to de fi ni ti vo de seus di ri gen tes;
d) fe cha men to de uni da de ou in ter di ção de pro -

gra ma;
II – as en ti da des não-go ver na men ta is:
a) ad ver tên cia;
b) mul ta
c) sus pen são par ci al ou to tal do re pas se de ver -

bas pú bli cas;
d) in ter di ção de uni da de ou sus pen são de pro -

gra ma;
e) pro i bi ção de aten di men to a ido sos a bem do

in te res se pú bli co.
§ 1º Ha ven do gra ves da nos aos ido sos abri ga dos

ou qual quer tipo de fra u de em re la ção ao pro gra ma, ca -
be rá o afas ta men to pro vi só rio dos di ri gen tes ou a in ter-
di ção da uni da de e a sus pen são do pro gra ma.

§ 2º A sus pen são par ci al ou to tal do re pas se de
ver bas pú bli cas ocor re rá quan do ve ri fi ca da a má apli -
ca ção ou des vio de fi na li da de dos re cur sos.

§ 3º Na ocor rên cia de re i te ra das in fra ções por
en ti da de de aten di men to, que co lo quem em ris co os
di re i tos as se gu ra dos nes ta lei, será o fato co mu ni ca-
do ao Mi nis té rio Pú bli co, para as pro vi dên ci as ca bí ve-
is, in clu si ve para pro mo ver a sus pen são das ati vi da-
des ou dis so lu ção da en ti da de, com a pro i bi ção de
aten di men to a ido sos e bem do in te res se pú bli co.

§ 4º Na apli ca ção das pe na li da des, se rão con si-
de ra das a na tu re za e a gra vi da de da in fra ção co me ti-

da, os da nos que dela pro vi e rem para o ido so, as cir -
cuns tân ci as agra van tes ou ate nu an tes e os an te ce-
den tes da en ti da de.

CAPÍTULO IV
Das in fra ções ad mi nis tra ti vas

Art. 61. De i xar, a en ti da de de aten di men to, de
cum prir as de ter mi na ções do art. 55 des ta lei:

Pena – mul ta de qui nhen tos a três mil re a is, po -
den do ha ver a in ter di ção do es ta be le ci men to até que
se jam cum pri das as exi gên ci as le ga is.

Pa rá gra fo úni co. Ha ven do in ter di ção da en ti da-
de de aten di men to, os ido sos abri ga dos se rão trans -
fe ri dos a ou tra ins ti tu i ção às ex pen sas do es ta be le ci-
men to in ter di ta do, en quan to du rar a in ter di ção, po-
den do a au to ri da de com pe ten te ado tar ou tra me di da
mais ade qua da para os ido sos.

Art. 62. De i xar o mé di co ou res pon sá vel por es -
ta be le ci men to de sa ú de, de abri go, pen são pro te gi da
ou si mi lar, de co mu ni car à au to ri da de com pe ten te os
ca sos de cri mes con tra ido so de que ti ver co nhe ci-
men to.

Pena – mul ta de qui nhen tos a três mil re a is, apli -
ca da em do bro no caso de re in ci dên cia.

Art. 63. De i xar de cum prir as de ter mi na ções
des ta lei so bre a pri o ri da de no aten di men to ao ido so,
sal vo por mo ti vo jus ti fi ca do:

Pena – mul ta de qui nhen tos a mil re a is e mul ta
ci vil, a ser es ti pu la da pelo juiz, con for me o dano so fri-
do pelo ido so, sen do de vi da aos her de i ros do ido so
que vier a fa le cer em con se qüên cia da omis são.

Art. 64. De i xar de con ce der ao ido so os di re i tos
as se gu ra dos nes ta lei quan to à edu ca ção, cul tu ra, es -
por te e la zer, ha bi ta ção, pro fis si o na li za ção e tra ba lho
e trans por tes:

Pena – mul ta de qui nhen tos a mil re a is.
Art. 65. Os va lo res mo ne tá ri os ex pres sos nes te

Ca pí tu lo se rão atu a li za dos, anu al men te, na for ma da
lei.

CAPÍTULO V
Da Apu ra ção Admi nis tra ti va de Infra ção às 

Nor mas de Pro te ção ao Ido so

Art. 66. O pro ce di men to para a im po si ção de pe -
na li da de ad mi nis tra ti va por in fra ção às nor mas de
pro te ção ao ido so terá iní cio por re qui si ção do Mi nis-
té rio Pú bli co ou auto de in fra ção ela bo ra do por ser vi-
dor efe ti vo, as si na do por duas tes te mu nhas, se pos sí-
vel.
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§ 1º No pro ce di men to ini ci a do com o auto de in fra-
ção po de rão ser usa das fór mu las im pres sas, es pe ci fi-
can do-se a na tu re za e as cir cuns tân ci as da in fra ção.

§ 2º Sem pre que pos sí vel, à ve ri fi ca ção da in fra-
ção se guir-se-á a la vra tu ra do auto, ou será la vra do
den tro de vin te e qua tro ho ras, por mo ti vo jus ti fi ca do.

Art. 67. O au tu a do terá pra zo de dez dias para a
apre sen ta ção da de fe sa, con ta do da data da in ti ma-
ção, que será fe i ta:

I – pelo au tu an te, no ins tru men to de au tu a ção,
quan do for la vra do na pre sen ça do in fra tor;

II – por via pos tal, com avi so de re ce bi men to.
Art. 68. Ha ven do ris co para a vida ou à sa ú de do

ido so, a au to ri da de com pe ten te apli ca rá à en ti da de
de aten di men to as san ções re gu la men ta res, sem
pre ju í zo da ini ci a ti va e das pro vi dên ci as que vi e rem a
ser ado ta das pelo Mi nis té rio Pú bli co ou pe las de ma is
ins ti tu i ções le gi ti ma das para a fis ca li za ção.

Art. 69. Nos ca sos em que não hou ver ris co para 
a vida ou a sa ú de da pes soa ido sa abri ga da, a au to ri-
da de com pe ten te po de rá fi xar pra zo para que se jam
sa na das as ir re gu la ri da des.

Art. 70. Apli cam-se, sub si di a ri a men te ao pro ce-
di men to ad mi nis tra ti vo de que tra ta este Ca pí tu lo, as
dis po si ções das Leis nos 6.437, de 20 de agos to de
1977, e 9.784, de 29 Ja ne i ro de 1999.

CAPÍTULO VI
Da Apu ra ção Ju di ci al de Irre gu la ri da des em 

Enti da de de Aten di men to

Art. 71. O pro ce di men to de apu ra ção de ir re gu-
la ri da des em en ti da de go ver na men tal e não-go ver na-
men tal de aten di men to ao ido so terá iní cio me di an te
pe ti ção fun da men ta da de pes soa in te res sa da ou ini -
ci a ti va do Mi nis té rio Pú bli co.

Art. 72. Ha ven do mo ti vo gra ve, po de rá a au to ri-
da de ju di ciá ria, ou vi do o Mi nis té rio Pú bli co, de cre tar
li mi nar men te o afas ta men to pro vi só rio do di ri gen te da 
en ti da de ou ou tras me di das que jul gar ade qua das,
para evi tar le são aos di re i tos do ido so, me di an te de ci-
são fun da men ta da.

Art. 73. O di ri gen te da en ti da de será ci ta do para,
no pra zo de dez dias, ofe re cer res pos ta es cri ta, po den-
do jun tar do cu men tos e in di car as pro vas a pro du zir.

Pa rá gra fo úni co. Não apre sen ta da a de fe sa, a
au to ri da de ju di ciá ria dará vis ta dos au tos ao Mi nis té-
rio Pú bli co, por cin co dias, de ci din do em igual pra zo.

Art. 74. Apre sen ta da a de fe sa, o juiz pro ce de rá
na con for mi da de do ar ti go 73 ou, se ne ces sá rio, de -
sig na rá au diên cia de ins tru ção e jul ga men to, de li be-

ran do so bre a ne ces si da de de pro du ção de ou tras
pro vas.

§ 1º Sal vo ma ni fes ta ção em au diên cia, as par -
tes e o Mi nis té rio Pú bli co te rão cin co dias para ofe re-
cer ale ga ções fi na is, de ci din do a au to ri da de ju di ciá ria
em igual pra zo.

§ 2º Em se tra tan do de afas ta men to pro vi só rio
ou de fi ni ti vo de di ri gen te  de en ti da de go ver na men tal,
a au to ri da de ju di ciá ria ofi ci a rá a au to ri da de ad mi nis-
tra ti va ime di a ta men te su pe ri or ao afas ta do, fi xan-
do-lhe pra zo de vin te e qua tro ho ras para pro ce der à
subs ti tu i ção.

§ 3º Antes de apli car qual quer das me di das, a au -
to ri da de ju di ci al po de rá fi xar pra zo para a re mo ção das
ir re gu la ri da des ve ri fi ca das. Sa tis fe i tas as exi gên ci as, o
pro ces so será ex tin to, sem jul ga men to do mé ri to.

§ 4º A mul ta e a ad ver tên cia se rão im pos tas ao
di ri gen te da en ti da de ou ao res pon sá vel pelo pro gra-
ma de aten di men to.

Art. 75. Apli ca-se, sub si di a ri a men te, às dis po si-
ções des te Ca pí tu lo, o pro ce di men to su má rio pre vis to
no Có di go de Pro ces so Ci vil, na qui lo que não con tra-
rie os pra zos pre vis tos nes ta lei.

TÍTULO V
Do Aces so à Jus ti ça

CAPÍTULO I
Das Dis po si ções Ge ra is

Art. 76. O Po der Pú bli co po de rá cri ar va ras es -
pe ci a li za das e ex clu si vas do ido so.

Art. 77. É as se gu ra da pri o ri da de na tra mi ta ção
dos pro ces sos e pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos e na
exe cu ção dos atos e di li gên ci as ju di ci a is, in clu si ve as
que fi gu ra rem re ce bi men to de pre ca tó ri os, em que fi -
gu re como par te ou in ter ve ni en te pes soa com ida de
igual ou su pe ri or a ses sen ta anos, em qual quer ins -
tân cia.

§ 1º O in te res sa do na ob ten ção da pri o ri da de a
que alu de este ar ti go, fa zen do pro va de sua ida de, a
re que re rá à au to ri da de ju di ciá ria com pe ten te para
de ci dir o fe i to, que de ter mi na rá as pro vi dên ci as a se -
rem cum pri das, ano tan do-se essa cir cuns tân cia em
lo cal vi sí vel na atu a ção do pro ces so.

§ 2º A pri o ri da de não ces sa rá com a mor te do
be ne fi ci a do, es ten den do-se em fa vor do côn ju ge su -
pérs ti te, com pa nhe i ro ou com pa nhe i ra, com união es -
tá vel, ma i or de ses sen ta anos.

§ 3º A pri o ri da de se es ten de aos pro ces sos e
pro ce di men tos na Admi nis tra ção Pú bli ca, em pre sas
pres ta do ras de ser vi ços pú bli cos e ins ti tu i ções fi nan-
ce i ras, ao aten di men to pre fe ren ci al jun to à De fen so-
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ria Pú bli ca da União, dos Esta dos e do Dis tri to Fe de-
ral em re la ção aos Ser vi ços de Assis tên cia Ju di ciá ria.

§ 4º Para o aten di men to pri o ri tá rio será ga ran ti-
do ao ido so o fá cil aces so aos as sen tos e ca i xas,
iden ti fi ca dos com a des ti na ção a ido sos em lo cal vi sí-
vel e ca rac te res le gí ve is.

Art. 78. O in ci so II do art. 275 da Lei nº 5.869, de
11 de ja ne i ro de 1973, Có di go de Pro ces so Ci vil, pas -
sa  a vi go rar acres ci do da se guin te alí nea h:

“Art. 275. ...............................................
II – ........................................................
h) em que for par te ou in ter ve ni en te

pes soa com ida de igual ou su pe ri or a ses -
sen ta anos.” (NR.)

CAPÍTULO II
Do Mi nis té rio Pú bli co

At. 79. As fun ções do Mi nis té rio Pú bli co, pre vis-
tas nes ta lei, se rão exer ci das nos ter mos da res pec ti-
va Lei Orgâ ni ca.

Art. 80. Com pe te ao Mi nis té rio Pú bli co:
I – ins ta u rar o in qué ri to ci vil e a ação ci vil pú bli ca

para a pro te ção dos di re i tos e in te res ses di fu sos ou
co le ti vos, in di vi du a is in dis po ní ve is e in di vi du a is ho-
mo gê ne os do ido so;

II – pro ver e acom pa nhar as ações de ali men tos,
de in ter di ção to tal ou par ci al, de de sig na ção de cu ra-
dor es pe ci al, em cir cuns tân ci as que jus ti fi quem a me -
di da e ofi ci ar em to dos os fe i tos em que se dis cu tam
os di re i tos de ido sos em con di ções de ris co;

III – atu ar como subs ti tu to pro ces su al do ido so
em si tu a ção de ris co, con for me o dis pos to no art. 48
des ta lei;

IV – pro mo ver a re vo ga ção de ins tru men to pro -
cu ra tó rio do ido so, nas hi pó te ses pre vis tas no art. 48
des ta lei, quan do ne ces sá rio ou o in te res se pú bli co
jus ti fi car;

V – ins ta u rar pro ce di men to ad mi nis tra ti vo e,
para ins truí-lo:

a) ex pe dir no ti fi ca ções, co lher de po i men tos ou
es cla re ci men tos e, em caso de não com pa re ci men to
in jus ti fi ca do da pes soa no ti fi ca da, re qui si tar con du-
ção co er ci ti va, in clu si ve pela Po lí cia Ci vil ou Mi li tar;

b) re qui si tar in for ma ções, exa mes, pe rí ci as e do -
cu men tos de au to ri da des mu ni ci pa is, es ta du a is e fe de-
ra is, da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, bem como pro -
mo ver ins pe ções e di li gên ci as in ves ti ga tó ri as;

c) re qui si tar in for ma ções e do cu men tos par ti cu-
la res de ins ti tu i ções pri va das;

VI – ins ta u rar sin di cân ci as, re qui si tar di li gên ci as
in ves ti ga tó ri as e a ins ta u ra ção de in qué ri to po li ci al,

para a apu ra ção de ilí ci tos ou in fra ções às nor mas de
pro te ção ao ido so;

VII – ze lar pelo efe i to efe ti vo res pe i to aos di re i-
tos e ga ran ti as le ga is as se gu ra dos ao ido so, pro mo-
ven do as me di das ju di ci a is e ex tra ju di ci a is ca bí ve is;

VIII – ins pe ci o nar as en ti da des pú bli cas e par ti-
cu la res de aten di men to e os pro gra mas de que tra ta
esta lei, ado tan do de pron to as me di das ad mi nis tra ti-
vas ou ju di ci a is ne ces sá ri as à re mo ção de ir re gu la ri-
da des por ven tu ra ve ri fi ca das;

IX – re qui si tar for ça po li ci al, bem como a co la bo-
ra ção dos ser vi ços de sa ú de, edu ca ci o na is e de as -
sis tên cia so ci al, pú bli cos, para  de sem pe nho de suas
atri bu i ções.

X – re fe ren dar tran sa ções en vol ven do in te res-
ses e di re i tos dos ido sos pre vis tos nes ta lei.

§ 1º A le gi ti ma ção do Mi nis té rio Pú bli co para as
ações

cí ve is pre vis tas nes te ar ti go não im pe de a de
ter ce i ros, nas mes mas hi pó te ses, se gun do dis pu ser a 
lei.

§ 2º As atri bu i ções cons tan tes des te ar ti go não
ex clu em ou tras, des de que com pa tí ve is com a fi na li-
da de e atri bu i ções do Mi nis té rio Pú bli co.

§ 3º O re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co, no
exer cí cio de suas fun ções, terá li vre aces so a toda en -
ti da de de aten di men to ao ido so.

Art. 81. Nos pro ces sos e pro ce di men tos em que
não for par te, atu a rá obri ga to ri a men te o Mi nis té rio
Pú bli co na de fe sa dos di re i tos e in te res ses de que cu -
i da esta lei, hi pó te ses em que terá vis ta dos au tos de -
po is das par tes, po den do jun tar do cu men tos, re que-
rer di li gên ci as e pro du ção de ou tras pro vas, usan do
os re cur sos ca bí ve is.

Art. 82. A in ti ma ção do Mi nis té rio Pú bli co, em
qual quer caso, será fe i ta pes so al men te.

Art. 83. A fal ta de in ter ven ção do Mi nis té rio Pú -
bli co acar re ta a nu li da de do fe i to, que será de cla ra da
de ofi cio pelo juiz ou a re que ri men to de qual quer in te-
res sa do.

Art. 84. As ma ni fes ta ções pro ces su a is do re pre-
sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co de ve rão ser fun da-
men ta das.

CAPÍTULO III
Da Pro te ção Ju di ci al dos Inte res ses Di fu sos,

Co le ti vos e Indi vi du a is Indis po ní ve is
ou Ho mo gê ne os

Art. 85. Re gem-se pe las dis po si ções des ta Lei
as ações de res pon sa bi li da de por ofen sa aos di re i tos
as se gu ra dos ao ido so, re fe ren tes à omis são ou ao
ofe re ci men to in sa tis fa tó rio de:
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I – aces so às ações e ser vi ços de sa ú de;
II – aten di men to es pe ci a li za do ao ido so por ta-

dor de de fi ciên cia ou com li mi ta ção in ca pa ci tan te;
III – aten di men to es pe ci a li za do ao ido so por ta-

dor de do en ça in fec to-con ta gi o sa;
IV – de ser vi ço de as sis tên cia so ci al vi san do ao

am pa ro do ido so;
Pa rá gra fo úni co. As hi pó te ses pre vis tas nes te

ar ti go não ex clu em da pro te ção ju di ci al ou tros in te-
res ses di fu sos, co le ti vos, in di vi du a is in dis po ní ve is ou
ho mo gê ne os, pró pri os do ido so, pro te gi dos em lei.

Art. 86. As ações pre vis tas nes te ca pi tu lo se rão
pro pos tas no foro do do mi ci lio do ido so, cujo ju í zo terá 
com pe tên cia ab so lu ta para pro ces sar a ca u sa, res-
sal va das as com pe tên ci as da Jus ti ça Fe de ral e a
com pe tên cia ori gi ná ria dos Tri bu na is Su pe ri o res.

Art. 87. Para as ações cí ve is fun da das em in te-
res ses di fu sos, co le ti vos, in di vi du a is in dis po ní ve is ou
ho mo gê ne os, con si de ram-se le gi ti ma dos, con cor ren-
te men te:

I – o Mi nis té rio Pú bli co;
II – a União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os

Mu ni cí pi os;
III – a Ordem dos Advo ga dos do Bra sil;
IV – as as so ci a ções le gal men te cons ti tu í das ha

pelo me nos um ano e que in clu am en tre os fins ins ti tu-
ci o na is a de fe sa dos in te res ses e di re i tos da pes soa
ido sa, dis pen sa da a au to ri za ção da as sem bléia, se
hou ver pré via au to ri za ção es ta tu tá ria.

§ lº Admi tir-se-á li tis con sór cio fa cul ta ti vo en tre
os Mi nis té ri os Pú bli cos da União e dos Esta dos na
de fe sa dos in te res ses e di re i tos de que cu i da esta lei.

§ 2º Em caso de de sis tên cia ou aban do no da
ação por as so ci a ção le gi ti ma da, o Mi nis té rio Pú bli co ou
ou tro le gi ti ma do de ve rá as su mir a ti tu la ri da de ati va.

Art. 88. Para de fe sa dos in te res ses e di re i tos
pro te gi dos por esta lei, são ad mis sí ve is to das as es -
pé ci es de ação per ti nen tes.

Pa rá gra fo úni co. Con tra atos ile ga is ou abu si vos
de au to ri da de pú bli ca ou agen te de pes soa ju rí di ca
no exer cí cio de atri bu i ções de Po der Pú bli co, que le -
sem di re i to li qui do e cer to pre vis to nes ta lei, ca be rá
ação man da men tal, que se re ge rá pe las nor mas da
lei do man da do de se gu ran ça.

Art. 89. Na ação que te nha por ob je to o cum pri-
men to de obri ga ção de fa zer ou não fa zer, o juiz con -
ce de rá a tu te la es pe ci fi ca da obri ga ção ou de ter mi na-
rá pro vi dên ci as que as se gu rem o re sul ta do prá ti co
equi va len te ao adim ple men to.

§ 1º Sen do re le van te o fun da men to da de man da
e ha ven do jus ti fi ca do re ce io de ine fi cá cia do pro vi-

men to fi nal, é li ci to ao juiz con ce der a tu te la li mi nar-
men te ou após jus ti fi ca ção pré via, na for ma do Art.
273 do Có di go de Pro ces so Ci vil.

§ 2º O juiz po de rá, na hi pó te se do pa rá gra fo an -
te ri or ou na sen ten ça, im por mul ta diá ria ao réu, in de-
pen den te men te do pe di do do au tor, se for su fi ci en te
ou com pa tí vel com a obri ga ção, fi xan do pra zo ra zoá-
vel para o cum pri men to do pre ce i to.

§ 3º A mul ta só será exi gí vel do réu após o trân si to
em jul ga do da sen ten ça fa vo rá vel ao au tor, mas será
de vi da des de o dia em que se hou ver con fi gu ra do.

Art. 90. Os va lo res das mul tas pre vis tas nes ta lei 
re ver te rão ao Fun do de Assis tên cia So ci al do res pec-
ti vo Mu ni cí pio, fi can do vin cu la dos ao aten di men to do
ido so.

Pa rá gra fo úni co. As mul tas não re co lhi das até
trin ta dias após o trân si to em jul ga do da de ci são se -
rão exi gi das atra vés de exe cu ção pro mo vi da pelo Mi -
nis té rio Pú bli co, nos mes mos au tos, fa cul ta da igual
ini ci a ti va aos de ma is le gi ti ma dos em caso de inér cia
da que le.

Art. 91. O juiz po de rá con fe rir efe i to sus pen si vo
aos re cur sos, para evi tar dano ir re pa rá vel à par te.

Art. 92. Tran si ta da em jul ga do a sen ten ça que
im pu ser con de na ção ao Po der Pú bli co, o juiz de ter mi-
na rá a re mes sa de pe ças à au to ri da de com pe ten te,
para apu ra ção da res pon sa bi li da de ci vil e

ad mi nis tra ti va do agen te a que se atri bua a ação 
ou omis são.

Art. 93. De cor ri dos ses sen ta dias do trân si to em
jul ga do da sen ten ça con de na tó ria fa vo rá vel ao ido so
sem que o au tor lhe pro mo va a exe cu ção, de ve rá
fazê-lo o Mi nis té rio Pú bli co, fa cul ta da igual ini ci a ti va
aos de ma is le gi ti ma dos, como as sis ten tes ou as su-
min do o pólo ati vo, em caso de inér cia des se ór gão.

Art. 94. Nas ações de que tra ta este Ca pi tu lo,
não ha ve rá adi an ta men to de cus tas, emo lu men tos,
ho no rá ri os pe ri ci a is e qua is quer ou tras des pe sas.

Pa rá gra fo úni co. Não se im po rá su cum bên cia ao 
Mi nis té rio Pú bli co.

Art. 95. Qu al quer pes soa po de rá e o ser vi dor de -
ve rá pro vo car a ini ci a ti va do Mi nis té rio Pú bli co, pres -
tan do-lhe in for ma ções so bre fa tos que cons ti tu am ob -
je to de ação ci vil e in di can do-lhe os ele men tos de
con vic ção.

Art. 96. Os agen tes pú bli cos em ge ral, os ju i zes
e tri bu na is, no exer cí cio de suas fun ções, quan do ti ve-
rem co nhe ci men to de fa tos que pos sam con fi gu rar
cri me de ação pú bli ca con tra ido so ou en se jar a pro -
po si tu ra de ação para sua de fe sa, de vem en ca mi nhar
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as pe ças per ti nen tes ao Mi nis té rio Pú bli co, para as
pro vi dên ci as ca bí ve is.

Art. 97. Para ins tru ir a pe ti ção ini ci al, o in te res-
sa do po de rá re que rer às au to ri da des com pe ten tes as 
cer ti dões e in for ma ções que jul gar ne ces sá ri as, que
se rão for ne ci das no pra zo de dez dias.

Art. 98. O Mi nis té rio Pú bli co po de rá ins ta u rar
sob sua pre si dên cia, in qué ri to ci vil, ou re qui si tar, de
qual quer pes soa, or ga nis mo pú bli co ou par ti cu lar,
cer ti dões, in for ma ções, exa mes ou pe rí ci as, no pra zo
que as si na lar, o qual não po de rá ser in fe ri or a dez
dias.

§ 1º Se o ór gão do Mi nis té rio Pú bli co, es go ta das
to das as di li gên ci as, se con ven cer da ine xis tên cia de
fun da men to para a pro po si tu ra da ação ci vil ou de pe -
ças in for ma ti vas, de ter mi na rá o seu ar qui va men to, fa -
zen do-o fun da men ta da men te.

§ 2º Os au tos do in qué ri to ci vil ou as pe ças de
in for ma ção ar qui va das se rão re me ti dos, sob pena de
se in cor rer em fal ta gra ve, no pra zo de três dias, ao
Con se lho Su pe ri or do Mi nis té rio Pú bli co ou à Câ ma ra
de Co or de na ção e Re vi são do Mi nis té rio Pú bli co.

§ 3º Até que seja ho mo lo ga da ou re je i ta da a
pro mo ção de ar qui va men to, em ses são do Con se lho
Su pe ri or do Mi nis té rio Pú bli co ou por Câ ma ra de Co -
or de na ção e Re vi são do Mi nis té rio Pú bli co, po de rão
as as so ci a ções le gi ti ma das apre sen tar ra zões es cri-
tas ou do cu men tos, que se rão jun ta dos ou ane xa dos
às pe ças de in for ma ção.

§ 4º De i xan do o Con se lho Su pe ri or ou da Câ-
ma ra de Co or de na ção e Re vi são do Mi nis té rio Pú bli-
co de ho mo lo gar a pro mo ção de ar qui va men to, será
de sig na do ou tro mem bro do Mi nis té rio Pú bli co para o
aju i za men to da ação.

Art. 99. Apli cam-se sub si di a ri a men te, no que
cou be rem, as dis po si ções da Lei nº 7.347, de 24 de
ju lho de 1985.

TÍTULO VI
Dos Cri mes

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 100. Nos cri mes pre vis tos nes ta lei, cuja
pena má xi ma, pri va ti va de li ber da de, não ul tra pas se
de qua tro anos, apli ca-se o pro ce di men to pre vis to na
Lei nº 9.099, de 26 de se tem bro de 1995, e, sub si di a-
ri a men te, as dis po si ções dos Có di gos Pe nal e de Pro -
ces so Pe nal, no que cou ber.

Art. 101. Os cri mes de fi ni dos nes ta lei são de
ação pe nal pú bli ca in con di ci o na da, não se apli can do
os arts. 181 e 182 do Có di go Pe nal.

CAPÍTULO II
Dos Cri mes em Espé cie

Art. 102. Dis cri mi nar pes soa ido sa, im pe din do
ou di fi cul tan do seu aces so a ope ra ções ban cá ri as,
aos me i os de trans por te, ao di re i to de con tra tar ou por 
qual quer ou tro meio ou ins tru men to ne ces sá rio ao
exer cí cio da ci da da nia, por mo ti vo de ida de.

Pena – Re clu são de seis me ses a um ano e mul ta.
§ 1º Na mes ma pena in cor re quem des de nhar,

hu mi lhar, me nos pre zar ou dis cri mi nar pes soa ido sa,
por qual quer mo ti vo.

§ 2º A pena será au men ta da de um ter ço se a ví -
ti ma se en con trar sob os cu i da dos ou res pon sa bi li da-
de do agen te:

Art. 103. De i xar de pres tar as sis tên cia ao ido so,
quan do pos sí vel fazê-lo sem ris co pes so al, em si tu a-
ção de imi nen te pe ri go, sem jus ta ca u sa, ou não pe dir
o so cor ro da au to ri da de pú bli ca:

Pena – de ten ção de seis me ses a um ano e mul ta.
Pa rá gra fo úni co. A pena é au men ta da de me ta-

de, se da omis são re sul ta le são cor po ral de na tu re za
gra ve, e tri pli ca da, se re sul ta a mor te.

Art. 104. Aban do nar o ido so em hos pi ta is, ca sas
de sa ú de, abri gos ou con gê ne res, ou não pro ver suas 
ne ces si da des bá si cas, quan do obri ga do por lei ou
man da to.

Pena – de ten ção de seis me ses a três anos e
mul ta.

Art. 105. Expor a pe ri go a vida, a in te gri da de e a
sa ú de, fí si ca ou psí qui ca, do ido so, sub me ten do a
con di ções de su ma nas ou de gra dan tes ou pri van do-o
de ali men tos e cu i da dos in dis pen sá ve is, quan do obri -
ga do a fazê-lo ou, ain da, su je i tan do-o a tra ba lho ex -
ces si vo ou ina de qua do.

Pena – de ten ção de seis me ses a um ano e mul ta.
§ 1º Se do fato re sul ta le são cor po ral de na tu re-

za gra ve:
Pena – re clu são de um a qua tro anos.
§ 2º Se re sul ta a mor te:
Pena – re clu são de qua tro a doze anos.
Art. 106. Cons ti tui cri me pu ní vel com re clu são

de seis me ses a um ano e mul ta:
I – obs tar o aces so de al guém a qual quer car go

pú bli co por mo ti vo de ida de, sal vo as de ter mi na ções
le ga is;

II – ne gar a al guém, por mo ti vo de ida de, em pre-
go ou tra ba lho;

III – re cu sar, re tar dar ou di fi cul tar as sis tên cia à
sa ú de ou de i xar de pres tar as sis tên cia hos pi ta lar, am -
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bu la to ri al ou do mi ci li ar, sem jus ta ca u sa, a pes soa
ido sa;

IV – de i xar de cum prir, re tar dar ou frus trar, sem
jus to mo ti vo, a exe cu ção de or dem ju di ci al ex pe di da
na ação ci vil a que alu de esta lei;

V – re cu sar, re tar da ou omi tir da dos téc ni cos in -
dis pen sá ve is à pro po si tu ra da ação ci vil ob je to des ta
lei, quan do re qui si ta dos pelo Mi nis té rio Pú bli co.

Art. 107. De i xar de cum prir, re tar dar ou frus trar,
sem jus to mo ti vo, a exe cu ção de or dem ju di ci al ex pe-
di da nas ações em que for par te ou in ter ve ni en te o
ido so.

Pena – De ten ção de seis me ses a um ano e mul ta.

Art. 108. Apro pri ar-se ou des vi ar bens, pro ven-
tos, pen são, ou qual quer ou tro ren di men to do ido so,
dan do-lhe apli ca ção di ver sa de sua fi na li da de.

Pena – re clu são de um a qua tro anos e mul ta.

Art. 109. Ne gar o aco lhi men to ou a per ma nên cia
do ido so, como abri ga do, por re cu sa des te em ou tor-
gar pro cu ra ção à en ti da de de aten di men to:

Pena – de ten ção de seis me ses a um ano e mul ta.

Art. 110. Re ter o car tão mag né ti co de con ta ban -
cá ria re la ti va a be ne fí ci os, pro ven tos ou pen são do
ido so, bem como qual quer ou tro do cu men to com ob -
je ti vo de as se gu rar re ce bi men to ou res sar ci men to de
dí vi da.

Pena – de ten ção de seis me ses a dois anos e
mul ta.

Art. 111. Exi bir ou ve i cu lar, por qual quer meio de 
co mu ni ca ção, in for ma ções eu ima gens de pre ci a ti vas
ou in ju ri o sas à pes soa do ido so.

Pena – de ten ção de um a três anos e mul ta.
Art. 112. Indu zir pes soa ido sa sem dis cer ni men-

to de seus atos a ou tor gar pro cu ra ção para fins de ad -
mi nis tra ção de bens ou de les dis por li vre men te:

Pena – re clu são de dois a qua tro anos.
Art. 113. Co a gir, de qual quer modo, o ido so a

doar, con tra tar, tes tar ou ou tor gar pro cu ra ção.
Pena – re clu são de dois a cin co anos.
Art. 114. La vrar ato no ta ri al que en vol va pes soa

ido sa sem dis cer ni men to de seus atos, sem a de vi da
re pre sen ta ção le gal:

Pena – re clu são de dois a qua tro anos.
Art. 115. Impe dir ou em ba ra çar ato do re pre sen-

tan te do Mi nis té rio Pú bli co ou de qual quer ou tro
agen te fis ca li za dor:

Pena – re clu são de seis me ses a um ano e mul ta.

TÍTULO VII
Das Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as

Art. 116. O De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem-
bro de 1940, Có di go Pe nal, pas sa a vi go rar com as
se guin tes al te ra ções:

“Art. 61. .................................................
II – .............. ..........................................
h) con tra cri an ça, ma i or de ses sen ta

anos, en fer mo ou mu lher grá vi da;” (NR)
“Art. 121. ...............................................
§ 4º No ho mi cí dio cul po so a pena é

au men ta da de um ter ço, se o cri me re sul ta
de inob ser vân cia de re gra téc ni ca de pro fis-
são, arte ou ofí cio, ou se o agen te de i xa de
pres tar ime di a to so cor ro à ví ti ma, não pro-
cu ra di mi nu ir as con se qüên ci as do seu ato,
ou foge para evi tar pri são em fla gran te. Sen -
do do lo so o ho mi cí dio, a pena é au men ta da
de um ter ço se o cri me é pra ti ca do con tra
pes soa me nor de qua tor ze ou ma i or de ses -
sen ta anos.” (NR)

“Art. 133. ...............................................
III – se a vi ti ma é ma i or de ses sen ta

anos.” (NR)
“Art. 140. ...............................................
§ 3º Se a in jú ria con sis te na uti li za ção

de ele men tos re fe ren tes a raça, cor, et nia,
re li gião, ori gem ou a con di ção de pes soa
por ta do ra de de fi ciên cia ou com ida de igual
ou su pe ri or a ses sen ta anos.” (NR)

“Art. 141. ....................................................................
IV – con tra pes soa ma i or de ses sen ta

anos ou por ta do ra de de fi ciên cia, ex ce to no
caso de in jú ria.” (NR)

“Art. 148. ...............................................
§ 1º .......................................................
I – se a vi ti ma é as cen den te, des cen-

den te, côn ju ge do agen te ou ma i or de ses -
sen ta anos.” (NR)

“Art. 159. ...............................................
§ 1º Se o se qües tro dura mais de vin te

e qua tro ho ras, se o se qües tra do é me nor
de de zo i to ou ma i or de ses sen ta anos, ou
se o cri me é co me ti do por ban do ou qua dri-
lha.” (NR)

“Art. 163. ............. ..................................
III – se o cri me é pra ti ca do con tra pes -

soa com ida de igual ou su pe ri or a ses sen ta
anos.”
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“Art. 244. De i xar, sem jus ta ca u sa, de
pro ver a sub sis tên cia do côn ju ge, ou de fi lho
me nor de de zo i to anos ou inap to para o tra -
ba lho, ou de as cen den te in vá li do ou ma i or
de ses sen ta anos, não lhes pro por ci o nan do
os re cur sos ne ces sá ri os ou fal tan do ao pa -
ga men to de pen são ali men tí cia ju di ci al men-
te acor da da, fi xa da ou ma jo ra da; de i xar,
sem jus ta ca u sa, de so cor rer des cen den te
ou as cen den te, gra ve men te en fer mo.” (NR)

Art. 117. O art. 21 do De cre to-Lei nº
3.688, de 3 de ou tu bro de 1941 (Lei das
Con tra ven ções Pe na is) pas sa a vi go rar
acres ci do do se guin te pa rá gra fo úni co:

“Art. 21. .................................................
Pa rá gra fo úni co. Au men ta-se a pena

de um ter ço até a me ta de se a vi ti ma é ma i-
or de ses sen ta anos.” (NR)

Art. 118. O in ci so II do § 4º do art 1º da 
Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 1º ..................................................
§ 4º .......................................................
II – se o cri me é co me ti do con tra cri an-

ça, ges tan te, por ta dor de de fi ciên cia, ado-
les cen te ou ma i or de ses sen ta anos.” (NR)

Art. 119. O in ci so III de art. 18 da Lei nº 
6.368, de 21 de ou tu bro de 1976, pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 18. ................................................
III – se qual quer de les de cor rer de as-

so ci a ção ou vi sar me no res de vin te e um
anos ou a pes soa com ida de igual ou su pe-
ri or a ses sen ta anos ou a quem te nha, por
qual quer ca u sa, di mi nu í da ou su pri mi da a
ca pa ci da de de dis cer ni men to ou de au to de-
ter mi na ção.” (NR)

Art. 120. O art. 1º da Lei nº 10.048, de 8 de no -
vem bro de 2000, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 1º As pes so as por ta do ras de de fi ciên cia,
os ido sos com ida de igual ou su pe ri or a ses sen ta
anos, as ges tan tes, as lac tan tes e as pes so as acom -
pa nha das por cri an ças de colo te rão aten di men to pri -
o ri tá rio, nos ter mos des ta lei.”(NR)

Art. 121. O mon tan te de vin te por cen to da re ce i-
ta bru ta dos con cur sos de prog nós ti cos ad mi nis tra-
dos pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral fica des ti na do ao
Fun do Na ci o nal de Assis tên cia So ci al, para apli ca ção
em pro gra mas e ações re la ti vos ao ido so, até que
seja cri a do o Fun do Na ci o nal do Ido so.

Art. 122. Se rão in clu í dos nos cen sos de mo grá fi-
cos da dos re la ti vos à po pu la ção ido sa do País.

Art. 123. Esta Lei en tra em vi gor após de cor ri dos
no ven ta dias de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Sa be mos que o ma i or le ga do que po de mos de i-
xar para as ge ra ções que es tão se cons ti tu in do é a
edu ca ção vol ta da para o res pe i to aos di re i tos hu ma-
nos. Só é pos sí vel uma har mo nia que es ca pa da vi o-
lên cia, dos maus-tra tos na in fân cia e na ve lhi ce, dos
sa lá ri os in dig nos, das pi o res con di ções de so bre vi-
vên cia, do so fri men to e do aban do no so ci al quan do
exis tir o res pe i to e a va lo ri za ção do ou tro, da na tu re za
e da hu ma ni da de.

Diz o pro vér bio chi nês: “Aque le que ga ran te o
bem-es tar dos ou tros ga ran te o pró prio”.

A ve lhi ce deve ser con si de ra da como a ida de da 
vi vên cia e da ex pe riên cia, que ja ma is de vem ser des -
per di ça das. O fu tu ro será for ma do por uma le gião de
in di ví du os mais ve lhos e se não es ti ver mos cons ci en-
tes das trans for ma ções e pre pa ra dos para en fren tar
esta nova re a li da de, es ta re mos fa da dos a vi ver em
uma ci vi li za ção so li tá ria e to tal men te de fi ci en te de di -
re i tos e ga ran ti as na ter ce i ra ida de.

O Esta tu to do Ido so é a con cre ti za ção de um so -
nho para mi lhões de ido sos que vi vem na mi sé ria e no 
aban do no sem ter aces so se quer aos di re i tos fun da-
men ta is pre sen tes na nos sa Cons ti tu i ção. Já ga ran ti-
mos leis para a cri an ça por meio do Esta tu to da Cri an-
ça e do Ado les cen te; fal ta va-nos leis que pri o ri zas-
sem tam bém o aten di men to do ido so.

Po de ría mos des ta car to dos os ar ti gos des te
Esta tu to como sen do fun da men ta is, pois cada um é o
re sul ta do de uma gran de re fle xão e ob ser va ção da
re a li da de em que vive o ido so bra si le i ro. É tam bém
uma pro pos ta ou sa da que am plia di re i tos e leva para
o fu tu ro me lho res con di ções de vida à ter ce i ra ida de.

Este tra ba lho hu ma ni za e apro xi ma cada vez
mais o ido so da sua fa mí lia e da so ci e da de. To dos têm 
um pa pel fun da men tal para a ga ran tia dos di re i tos
pre sen tes nes te Esta tu to – a fa mí lia, a co mu ni da de, o
Po der Pú bli co. Sa be mos que é no con ví vio fa mi li ar
que há o res pe i to, o ca ri nho e as me lho res con di ções
de vida que cada in di ví duo da ter ce i ra ida de ne ces si-
ta. O Esta do as su mi rá a res pon sa bi li da de quan do
não hou ver con di ções de man ter o ido so no con ví vio
com a fa mí lia.

O Esta tu to pre vê o res pe i to à in ser ção do ido so
no mer ca do de tra ba lho e à pro fis si o na li za ção, ten do
em vis ta suas con di ções fí si cas, in te lec tu a is e psí qui-
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cas. Nos so mer ca do está vol ta do para os jo vens, tor -
nam-se, por tan to, im pres cin cí ve is mu dan ças que es -
ti mu lem a par ti ci pa ção do ido so no pro ces so de pro -
du ção. Eles po dem e de vem con tri bu ir por meio da
sua ex pe riên cia para o cres ci men to do País.

Estão as se gu ra das opor tu ni da des de aces so à
cul tu ra, es por te e la zer com pro pos tas e pro gra mas
vol ta dos para esta ida de, além da fa ci li da de do en-
con tro de cur sos es pe ci a is que são fun da men ta is
para pre ser var a sa ú de fí si ca e men tal do ido so.

O Bra sil gas ta apro xi ma da men te 22% de tudo o
que in ves te em sa ú de no tra ta men to hos pi ta lar da po -
pu la ção ido sa. O Esta tu to con tem pla esta ques tão no
Ca pí tu lo IV onde está as se gu ra da a aten ção in te gral,
bem como po lí ti cas de pre ven ção, pro mo ção, pro te-
ção e re cu pe ra ção da sa ú de do ido so.

O ca pí tu lo re ser va do à Pre vi dên cia So ci al pre vê
os di re i tos cons ti tu ci o na is que es tão sen do des re i pe i-
ta dos como a vin cu la ção das apo sen ta do ri as e pen -
sões ao sa lá rio mí ni mo; a ga ran tia de um sa lá rio mí ni-
mo para todo o ido so que a ren da men sal per ca pi ta
da fa mí lia não ul tra pas se um sa lá rio mí ni mo (hoje é
1/4 do sa lá rio mí ni mo); a ga ran tia de que o apo sen ta-
do re ce ba o mes mo nú me ro de sa lá ri os mí ni mos que
re ce bia na épo ca em que se apo sen tou, além do re -
ce bi men to de uma in de ni za ção pelo que não foi pago
e a cor re ção dos va lo res a re ce ber pos te ri or men te à
apro va ção des te pro je to. O dia Inter na ci o nal do Tra -
ba lho – 1º de maio – será con si de ra do data-base dos
apo sen ta dos e pen si o nis tas.

Ou tras ques tões es tão pre ser va das como o di -
re i to ao trans por te; me di das de pro te ção aos ido sos
em si tu a ção de ris co, que es can ca ra o pro ble ma do
aban do no em asi los em con di ções ina ce i tá ve is; ha bi-
ta ção, para que eles te nham mo ra dia dig na; re gras
para as en ti da des que fa zem aten di men to aos ido sos;
cri a ção do Con se lho do Ido so em ní vel na ci o nal, es ta-
du al e dos mu ni cí pi os; de ver de de nún cia dos ci da-
dãos em caso de co nhe ci men to de al gu ma for ma de
ne gli gên cia, dis cri mi na ção, vi o lên cia, ex plo ra ção,
cru el da de ou opres são con tra os ido sos.

A área ju rí di ca pre vê avan ços em re la ção à já
exis ten te Po lí ti ca Na ci o nal do Ido so, Lei nº 8.842, de
1994. Esta lei é fun da men tal, mas o Esta tu to am plia,
quan do apre sen ta os cri mes e de fi ne as pe nas para
to dos os que des res pe i ta rem o ido so.

Sa be mos das imen sas di fi cul da des que te re-
mos pela fren te, te mos cons ciên cia de que este Esta -
tu to é só o co me ço de uma lon ga ba ta lha, mas já é um 
co me ço bas tan te pro mis sor. Con ta mos com a mo bi li-

za ção e com a par ti ci pa ção da so ci e da de e dos mo vi-
men tos or ga ni za dos para que o Con gres so Na ci o nal
apro ve em ple ná rio este do cu men to.

É fun da men tal que se faça uma ver da de i ra cru -
za da em ní vel na ci o nal a fa vor do Esta tu to do Ido so.
Que os mu ni cí pi os apro vem, em to das as ins tân ci as
pos sí ve is, mo ções de apo io a este pro je to; que se jam
re me ti das car tas, te le gra mas aos de pu ta dos do Con -
gres so Na ci o nal; que se or ga ni zem se mi ná ri os, con -
gres sos e con fe rên ci as para dis cu tir o Esta tu to do
Ido so. Con fi a mos na cri a ti vi da de do povo bra si le i ro
para aju dar a cons tru ir esta his tó ria. Espe ra mos que
haja um ver da de i ro le van te po pu lar so bre Bra sí lia
para que se trans for me em lei este, que sem som bra
de dú vi da, será um va li o so ins tru men to de ci da da nia
para hoje e para o fu tu ro.

To dos sa bem da re la ção de ca ri nho que te mos
com os ido sos e te mos fe i to des ta uma das prin ci pa is
ban de i ras do nos so tra ba lho no Con gres so Na ci o nal.
Nos sa res pon sa bi li da de é gran de e, sem nos afas tar da
luta e da re a li da de so nha mos, mu i tas ve zes, por meio
de po e si as. Uma de las está pre sen te nes te tex to e fala
da que les que têm a co ra gem de le van tar e ca mi nhar em 
bus ca de seus pró pri os so nhos – os ido sos.

Por todo o ex pos to, con cla ma mos o apo io de nos -
sos ilus tres pa res no Con gres so Na ci o nal com o in tu i to
de apro var o pre sen te pro je to de lei, que dis põe so bre
ma té ria de in ques ti o ná vel in te res se pú bli co.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2003. – Se na dor
Pa u lo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994

Dis põe so bre a po lí ti ca na ci o nal do
ido so, cria o Con se lho Na ci o nal do Ido so
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca:
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:

CAPÍTULO I
Da Fi na li da de

Art. 1º A po lí ti ca na ci o nal do ido so tem por ob je-
ti vo as se gu rar os di re i tos so ci a is do ido so, cri an do
con di ções para pro mo ver sua au to no mia, in te gra ção
e par ti ci pa ção efe ti va na so ci e da de.

Art. 2º Con si de ra-se ido so, para os efe i tos des ta
lei, a pes soa ma i or de ses sen ta anos de ida de.
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CAPÍTULO II
Dos prin cí pi os e das di re tri zes

Seção
Dos Prin cí pi os

Art. 3º A po lí ti ca na ci o nal do ido so re ger-se-á
pe los se guin tes prin cí pi os:

I – a fa mí lia, a so ci e da de e o Esta do têm o de ver
de as se gu rar ao ido so to dos os di re i tos da ci da da nia,
ga ran tin do sua par ti ci pa ção na co mu ni da de, de fen-
den do sua dig ni da de, bem-es tar e o di re i to à vida;

II – o pro ces so de en ve lhe ci men to diz res pe i to à
so ci e da de em ge ral, de ven do ser ob je to de co nhe ci-
men to e in for ma ção para to dos;

III – o ido so não deve so frer dis cri mi na ção de
qual quer na tu re za;

IV – o ido so deve ser o prin ci pal agen te e o des -
ti na tá rio das trans for ma ções a se rem efe ti va das por
meio des ta po lí ti ca;

V – as di fe ren ças eco nô mi cas, so ci a is, re gi o na is
e, par ti cu lar men te, as con tra di ções en tre o meio ru ral
e o ur ba no do Bra sil de ve rão ser ob ser va das pe los
po de res pú bli cos e pela so ci e da de em ge ral, na apli -
ca ção des ta lei.

Seção II
Das Di re tri zes

Art. 4º Cons ti tu em di re tri zes da po lí ti ca na ci o nal
do ido so:

I – vi a bi li za ção de for mas al ter na ti vas de par ti ci-
pa ção, ocu pa ção e con ví vio do ido so, que pro por ci o-
nem sua in te gra ção às de ma is ge ra ções;

II – par ti ci pa ção do ido so, por meio de suas or -
ga ni za ções re pre sen ta ti vas, na for mu la ção, im ple-
men ta ção e ava li a ção das po lí ti cas, pla nos, pro gra-
mas e pro je tos a se rem de sen vol vi dos;

III – pri o ri za ção do aten di men to ao ido so por in -
ter mé dio de suas pró pri as fa mí li as, em de tri men to do
aten di men to asi lar, à ex ce ção dos ido sos que não
pos su am con di ções que ga ran tam sua pró pria so bre-
vi vên cia;

IV – des cen tra li za ção po lí ti co-ad mi nis tra ti va;
V – ca pa ci ta ção e re ci cla gem dos re cur sos hu -

ma nos nas áre as de ge ri a tria e ge ron to lo gia e na
pres ta ção de ser vi ços;

VI – im ple men ta ção de sis te ma de in for ma ções
que per mi ta a di vul ga ção da po lí ti ca, dos ser vi ços
ofe re ci dos, dos pla nos, pro gra mas e pro je tos em
cada ní vel de go ver no;

VII – es ta be le ci men to de me ca nis mos que fa vo-
re çam a di vul ga ção de in for ma ções de ca rá ter edu ca-

ti vo so bre os as pec tos bi op si cos so ci a is do en ve lhe ci-
men to;

VIII – pri o ri za ção do aten di men to ao ido so em
ór gãos pú bli cos e pri va dos pres ta do res de ser vi ços,
quan do de sa bri ga dos e sem fa mí lia;

IX – apo io a es tu dos e pes qui sas so bre as ques -
tões re la ti vas ao en ve lhe ci men to.

Pa rá gra fo úni co. É ve da da a per ma nên cia de
por ta do res de do en ças que ne ces si tem de as sis tên-
cia mé di ca ou de en fer ma gem per ma nen te em ins ti tu-
i ções asi la res de ca rá ter so ci al.

CAPÍTULO III
Da Orga ni za ção e Ges tão

Art. 5º Com pe ti rá ao ór gão mi nis te ri al res pon sá-
vel pela as sis tên cia e pro mo ção so ci al a co or de na ção
ge ral da po lí ti ca na ci o nal do ido so, com a par ti ci pa ção
dos con se lhos na ci o na is, es ta du a is, do Dis tri to Fe de-
ral e mu ni ci pa is do ido so.

Art. 6º Os con se lhos na ci o nal, es ta du a is, do
Dis tri to Fe de ral e mu ni ci pa is do ido so se rão ór gãos
per ma nen tes, pa ri tá ri os e de li be ra ti vos, com pos tos
por igual nú me ro de re pre sen tan tes dos ór gãos e en -
ti da des pú bli cas e de or ga ni za ções re pre sen ta ti vas
da so ci e da de ci vil li ga das à área.

Art. 7º Com pe te aos con se lhos de que tra ta o ar-
ti go an te ri or à for mu la ção, co or de na ção, su per vi são e 
ava li a ção da po lí ti ca na ci o nal do ido so, no âm bi to das 
res pec ti vas ins tân ci as po lí ti co-ad mi nis tra ti vas.

Art. 8º A União, por in ter mé dio do mi nis té rio res -
pon sá vel pela as sis tên cia e pro mo ção so ci al, com pe te:

I – co or de nar as ações re la ti vas à po lí ti ca na ci o-
nal do ido so;

II – par ti ci par na for mu la ção, acom pa nha men to
e ava li a ção da po lí ti ca na ci o nal do ido so;

III – pro mo ver as ar ti cu la ções in tra mi nis te ri a is e
in ter mi nis te ri a is ne ces sá ri as à im ple men ta ção da po -
lí ti ca na ci o nal do ido so;

IV – (ve ta do;)
V – ela bo rar a pro pos ta or ça men tá ria no âm bi to

da pro mo ção e as sis tên cia so ci al e sub me tê-la ao
Con se lho Na ci o nal do Ido so.

Pa rá gra fo úni co. Os mi nis té ri os das áre as de sa -
ú de, edu ca ção, tra ba lho, pre vi dên cia so ci al, cul tu ra,
es por te e la zer de vem ela bo rar pro pos ta or ça men tá-
ria, no âm bi to de suas com pe tên ci as, vi san do ao fi -
nan ci a men to de pro gra mas na ci o na is com pa tí ve is
com a po lí ti ca na ci o nal do ido so.

Art. 9º (Ve ta do)
Pa rá gra fo úni co. (Ve ta do)
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CAPÍTULO IV
Das Ações Go ver na men ta is

Art. 10. Na im ple men ta ção da po lí ti ca na ci o nal
do ido so, são com pe tên ci as dos ór gãos e en ti da des
pú bli cos:

I – na área de pro mo ção e as sis tên cia so ci al:
a) pres tar ser vi ços e de sen vol ver ações vol ta-

das para o aten di men to das ne ces si da des bá si cas do 
ido so, me di an te a par ti ci pa ção das fa mí li as, da so ci e-
da de e de en ti da des go ver na men ta is e não-go ver na-
men ta is.

b) es ti mu lar a cri a ção de in cen ti vos e de al ter na-
ti vas de aten di men to ao ido so, como cen tros de con -
vi vên cia, cen tros de cu i da dos di ur nos, ca sas-la res,
ofi ci nas abri ga das de tra ba lho, aten di men tos do mi ci li-
a res e ou tros;

c) pro mo ver sim pó si os, se mi ná ri os e en con tros
es pe cí fi cos;

d) pla ne jar, co or de nar, su per vi si o nar e fi nan ci ar
es tu dos, le van ta men tos, pes qui sas e pu bli ca ções so -
bre a si tu a ção so ci al do ido so;

e) pro mo ver a ca pa ci ta ção de re cur sos para
aten di men to ao ido so;

II – na área de sa ú de:
a) ga ran tir ao ido so a as sis tên cia à sa ú de, nos

di ver sos ní ve is de aten di men to do Sis te ma Úni co de
Sa ú de;

b) pre ve nir, pro mo ver, pro te ger e re cu pe rar a sa -
ú de do ido so, me di an te pro gra mas e me di das pro fi lá-
ti cas;

c) ado tar e apli car nor mas de fun ci o na men to às
ins ti tu i ções ge riá tri cas e si mi la res, com fis ca li za ção
pe los ges to res do Sis te ma Úni co de Sa ú de;

d) ela bo rar nor mas de ser vi ços ge riá tri cos hos -
pi ta la res;

e) de sen vol ver for mas de co o pe ra ção en tre as
Se cre ta ri as de Sa ú de dos Esta dos, do Dis tri to Fe de-
ral, e dos Mu ni cí pi os e en tre os Cen tros de Re fe rên cia
em Ge ri a tria e Ge ron to lo gia para tre i na men to de
equi pes in ter pro fis si o na is;

f) in clu ir a Ge ri a tria como es pe ci a li da de clí ni ca,
para efe i to de con cur sos pú bli cos fe de ra is, es ta du a is,
do Dis tri to Fe de ral e mu ni ci pa is;

g) re a li zar es tu dos para de tec tar o ca rá ter epi -
de mi o ló gi co de de ter mi na das do en ças do ido so, com
vis tas à pre ven ção, tra ta men to e re a bi li ta ção; e

h) cri ar ser vi ços al ter na ti vos de sa ú de para o
ido so;

III – na área de edu ca ção:

a) ade quar cur rí cu los, me to do lo gi as e ma te ri al
di dá ti co aos pro gra mas edu ca ci o na is des ti na dos ao
ido so;

b) in se rir nos cur rí cu los mí ni mos, nos di ver sos ní -
ve is do en si no for mal, con te ú dos vol ta dos para o pro-
ces so de en ve lhe ci men to, de for ma a eli mi nar pre con-
ce i tos e a pro du zir co nhe ci men tos so bre o as sun to;

c) in clu ir a Ge ron to lo gia e a Ge ri a tria como dis -
ci pli nas cur ri cu la res nos cur sos su pe ri o res;

d) de sen vol ver pro gra mas edu ca ti vos, es pe ci al-
men te nos me i os de co mu ni ca ção, a fim de in for mar a 
po pu la ção so bre o pro ces so de en ve lhe ci men to;

e) de sen vol ver pro gra mas que ado tem mo da li-
da des de en si no à dis tân cia, ade qua dos às con di-
ções do ido so;

f) apo i ar a cri a ção de uni ver si da de aber ta para a 
ter ce i ra ida de, como meio de uni ver sa li zar o aces so
às di fe ren tes for mas do sa ber;

IV – na área de tra ba lho e pre vi dên cia so ci al:
a) ga ran tir me ca nis mos que im pe çam a dis cri-

mi na ção do ido so quan to a sua par ti ci pa ção no mer -
ca do de tra ba lho, no se tor pú bli co e pri va do;

b) pri o ri zar o aten di men to do ido so nos be ne fí ci-
os pre vi den ciá ri os;

c) cri ar e es ti mu lar a ma nu ten ção de pro gra mas
de pre pa ra ção para apo sen ta do ria nos se to res pú bli-
co e pri va do com an te ce dên cia mí ni ma de dois anos
an tes do afas ta men to;

V – na área de ha bi ta ção e ur ba nis mo:
a) des ti nar, nos pro gra mas ha bi ta ci o na is, uni da-

des em re gi me de co mo da to ao ido so, na mo da li da de
de ca sas-la res;

b) in clu ir nos pro gra mas de as sis tên cia ao ido so
for mas de me lho ria de con di ções de ha bi ta bi li da de e
adap ta ção de mo ra dia, con si de ran do seu es ta do fí si-
co e sua in de pen dên cia de lo co mo ção;

c) ela bo rar cri té ri os que ga ran tam o aces so da
pes soa ido sa à ha bi ta ção po pu lar;

d) di mi nu ir bar re i ras ar qui te tô ni cas e ur ba nas;
VI – na área de jus ti ça:
a) pro mo ver e de fen der os di re i tos da pes soa

ido sa;
b) ze lar pela apli ca ção das nor mas so bre o ido -

so de ter mi nan do ações para evi tar abu sos e le sões a
seus di re i tos;

VII – na área de cul tu ra, es por te e la zer:
a) ga ran tir ao ido so a par ti ci pa ção no pro ces so de

pro du ção, re e la bo ra ção e fru i ção dos bens cul tu ra is;
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b) pro pi ci ar ao ido so o aces so aos lo ca is e even -
tos cul tu ra is, me di an te pre ços re du zi dos, em âm bi to
na ci o nal;

c) in cen ti var os mo vi men tos de ido sos a de sen-
vol ver ati vi da des cul tu ra is;

d) va lo ri zar o re gis tro da me mó ria e a trans mis-
são de in for ma ções e ha bi li da des do ido so aos mais
jo vens, como meio de ga ran tir a con ti nu i da de e a
iden ti da de cul tu ral;

e) in cen ti var e cri ar pro gra mas de la zer, es por te
e ati vi da des fí si cas que pro por ci o nem a me lho ria da
qua li da de de vida do ido so e es ti mu lem sua par ti ci pa-
ção na co mu ni da de.

§ 1º É as se gu ra do ao ido so o di re i to de dis por de
seus bens, pro ven tos, pen sões e be ne fí ci os, sal vo nos
ca sos de in ca pa ci da de ju di ci al men te com pro va da.

§ 2º Nos ca sos de com pro va da in ca pa ci da de do 
ido so para ge rir seus bens, ser-lhe-á no me a do Cu ra-
dor es pe ci al em ju í zo.

§ 3º Todo ci da dão tem o de ver de de nun ci ar à
au to ri da de com pe ten te qual quer for ma de ne gli gên-
cia ou des res pe i to ao ido so.

CAPÍTULO V
Do Con se lho Na ci o nal

Art. 11. (Ve ta do.)
Art. 12. (Ve ta do.)
Art. 13. (Ve ta do.)
Art. 14. (Ve ta do.)
Art. 15. (Ve ta do.)
Art. 16. (Ve ta do.)
Art. 17. (Ve ta do.)
Art. 18. (Ve ta do.)

CAPÍTULO VI
Das Dis po si ções Ge ra is

Art. 19. Os re cur sos fi nan ce i ros ne ces sá ri os à
im plan ta ção das ações afe tas às áre as de com pe tên-
cia dos go ver nos Fe de ral, es ta du a is, do Dis tri to Fe de-
ral e mu ni ci pa is se rão con sig na dos em seus res pec ti-
vos or ça men tos.

Art. 20. O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
lei no pra zo de ses sen ta dias, a par tir da data de sua
pu bli ca ção.

Art. 21. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 22. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Bra sí lia, 4 de ja ne i ro de 1994, 173º da Inde pen-

dên cia e 106º da Re pú bli ca.

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

LEI Nº 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977

Con fi gu ra in fra ções à le gis la ção sa-
ni tá ria fe de ral, es ta be le ce as san ções
res pec ti vas, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o Con -
gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin te Lei:

TÍTULO I
Das in fra ções e pe na li da des

Art. 1º As in fra ções à le gis la ção sa ni tá ria fe de-
ral, res sal va das as pre vis tas ex pres sa men te em nor -
mas es pe ci a is, são as con fi gu ra das na pre sen te lei.

Art. 2º Sem pre ju í zo das san ções de na tu re za
ci vil ou pe nal ca bí ve is, as in fra ções sa ni tá ri as se rão
pu ni das, al ter na ti va ou cu mu la ti va men te, com as pe -
na li da des de: (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.190-34,
de 23-08-2001)

I – ad ver tên cia;
II – mul ta;
III – apre en são de pro du to;
IV – inu ti li za ção de pro du to;
V – in ter di ção de pro du to;
VI – sus pen são de ven das e/ou fa bri ca ção de

pro du to;
VII – can ce la men to de re gis tro de pro du to;
VIII – in ter di ção par ci al ou to tal do es ta be le ci-

men to;
IX – pro i bi ção de pro pa gan da;
X – can ce la men to de au to ri za ção para fun ci o-

na men to de em pre sa;
XI – can ce la men to do al va rá de li cen ci a men to

de es ta be le ci men to.
Art. 3º O re sul ta do da in fra ção sa ni tá ria é im pu-

tá vel a quem lhe deu ca u sa ou para ela con cor reu.
§ 1º Con si de ra-se ca u sa a ação ou omis são

sem a qual a in fra ção não te ria ocor ri do.
§ 2º Exclui a im pu ta ção de in fra ção a ca u sa de -

cor ren te de for ça ma i or ou pro ve ni en te de even tos na -
tu ra is ou cir cuns tân ci as im pre vi sí ve is, que vier a de -
ter mi nar ava ria, de te ri o ra ção ou al te ra ção de pro du-
tos ou bens do in te res se da sa ú de pú bli ca.

Art. 4º As in fra ções sa ni tá ri as clas si fi cam-se
em:

I – le ves, aque las em que o in fra tor seja be ne fi ci-
a do por cir cuns tân cia ate nu an te;

II – gra ves, aque las em que for ve ri fi ca da uma
cir cuns tân cia agra van te;

III – gra vís si mas, aque las em que seja ve ri fi ca da a 
exis tên cia de duas ou mais cir cuns tân ci as agra van tes.
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Art. 5º A pena de mul ta con sis te no pa ga men to
das se guin tes quan ti as:

I – nas in fra ções le ves, de Cr$2.000,00 a
Cr$10.000,00;

II – nas in fra ções gra ves, de Cr$10.000,00 a
Cr$20.000,00;

III – nas in fra ções gra vís si mas, de Cr$
20.000,00 a Cr$80.000,00.

§ 1º Aos va lo res das mul tas pre vis tas nes ta Lei
apli car-se-á o co e fi ci en te de atu a li za ção mo ne tá ria
re fe ri do no pa rá gra fo úni co do art. 2º da Lei nº 6.205,
de 29 de abril de 1975.

§ 2º Sem pre ju í zo do dis pos to nos ar ti gos 4º e 6º 
des ta lei, na apli ca ção da pe na li da de de mul ta a au to-
ri da de sa ni tá ria com pe ten te le va rá em con si de ra ção
a ca pa ci da de eco nô mi ca do in fra tor.

Art. 6º Para a im po si ção da pena e a sua gra du-
a ção, a au to ri da de sa ni tá ria le va rá em con ta:

I – as cir cuns tân ci as ate nu an tes e agra van tes;
II – a gra vi da de do fato, ten do em vis ta as suas

con se qüên ci as para a sa ú de pú bli ca;
III – os an te ce den tes do in fra tor quan to às nor -

mas sa ni tá ri as.
Art. 7º São cir cuns tân ci as ate nu an tes:
I – a ação do in fra tor não ter sido fun da men tal

para a con se cu ção do even to;
II – a er ra da com pre en são da nor ma sa ni tá ria,

ad mi ti da como ex cu sá vel, quan to pa ten te a in ca pa ci-
da de do agen te para aten der o ca rá ter ilí ci to do fato;

III – o in fra tor, por es pon tâ nea von ta de, ime di a ta-
men te, pro cu rar re pa rar ou mi no rar as con se qüên ci as
do ato le si vo à sa ú de pú bli ca que lhe for im pu ta do;

IV – ter o in fra tor so fri do co a ção, a que po dia re -
sis tir, para a prá ti ca do ato;

V – ser o in fra tor pri má rio, e a fal ta co me ti da, de
na tu re za leve.

Art. 8º São cir cuns tân ci as agra van tes:
I – ser o in fra tor re in ci den te;
II – ter o in fra tor co me ti do a in fra ção para ob ter

van ta gem pe cu niá ria de cor ren te do con su mo pelo
pú bli co do pro du to ela bo ra do em con trá rio ao dis pos-
to na le gis la ção sa ni tá ria;

III – o in fra tor co a gir ou trem para a exe cu ção
ma te ri al da in fra ção;

IV – ter a in fra ção con se qüên ci as ca la mi to sas à
sa ú de pú bli ca;

V – se, ten do co nhe ci men to de ato le si vo à sa ú-
de pú bli ca, o in fra tor de i xar de to mar as pro vi dên ci as
de sua al ça da ten den tes a evi tá-lo;

VI – ter o in fra tor agi do com dolo, ain da que
even tu al fra u de ou má fé.

Pa rá gra fo úni co. A re in ci dên cia es pe cí fi ca tor na
o in fra tor pas sí vel de en qua dra men to na pe na li da de
má xi ma e a ca rac te ri za ção da in fra ção como gra vís si-
ma.

Art. 9º Ha ven do con cur so de cir cuns tân ci as ate -
nu an tes e agra van tes à apli ca ção da pena será con si-
de ra da em ra zão das que se jam pre pon de ran tes.

Art. 10. São in fra ções sa ni tá ri as:
I – cons tru ir, ins ta lar ou fa zer fun ci o nar, em qual -

quer par te do ter ri tó rio na ci o nal, la bo ra tó ri os de pro -
du ção de me di ca men tos, dro gas, in su mos, cos mé ti-
cos, pro du tos de hi gi e ne, di e té ti cos, cor re la tos, ou
qua is quer ou tros es ta be le ci men tos que fa bri quem ali -
men tos, adi ti vos para ali men tos, be bi das, em ba la-
gens, sa ne an tes e de ma is pro du tos que in te res sem à
sa ú de pú bli ca, sem re gis tro, li cen ça e au to ri za ções
do ór gão sa ni tá rio com pe ten te ou con tra ri an do as
nor mas le ga is per ti nen tes:

Pena – ad ver tên cia, in ter di ção, can ce la men to
de au to ri za ção e de li cen ça, e/ou mul ta.

II – cons tru ir, ins ta lar ou fa zer fun ci o nar hos pi ta-
is, pos tos ou ca sas de sa ú de, clí ni cas em ge ral, ca sas
de re pou so, ser vi ços ou uni da des de sa ú de, es ta be le-
ci men tos ou or ga ni za ções afins, que se de di quem à
pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa ú de, sem li -
cen ça do ór gão sa ni tá rio com pe ten te ou con tra ri an do
nor mas le ga is e re gu la men ta res per ti nen tes:

Pena – ad ver tên cia, in ter di ção, can ce la men to
da li cen ça e/ou mul ta.

III – ins ta lar con sul tó ri os mé di cos odon to ló gi-
cos, e de qua is quer ati vi da des pa ra mé di cas, la bo ra-
tó ri os de aná li ses e de pes qui sas clí ni cas, ban cos de
san gue, de le i te hu ma no, de olhos, e es ta be le ci men-
tos de ati vi da des afins, ins ti tu tos de es te ti cis mo, gi -
nás ti ca, fi si o te ra pia e de re cu pe ra ção, bal neá ri os, es -
tân ci as hi dro mi ne ra is, ter ma is, cli ma té ri cas, de re-
pou so, e de gê ne res, ga bi ne tes ou ser vi ços que uti li-
zem apa re lhos e equi pa men tos ge ra do res de raio-X,
subs tân ci as ra di o a ti vas ou ra di a ções io ni zan tes e ou -
tras, es ta be le ci men tos, la bo ra tó ri os, ofi ci nas e ser vi-
ços de óti ca, de apa re lhos ou ma te ri a is óti cos, de pró -
te se den tá ria, de apa re lhos ou ma te ri a is para uso
odon to ló gi co, ou ex plo rar ati vi da des co mer ci a is, in-
dus tri a is, ou fi lan tró pi cas, com a par ti ci pa ção de
agen tes que exer çam pro fis sões ou ocu pa ções téc ni-
cas e au xi li a res re la ci o na das com a sa ú de, sem li cen-
ça do ór gão sa ni tá rio com pe ten te ou con tra ri an do o
dis pos to nas de ma is nor mas le ga is e re gu la men ta res
per ti nen tes:
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Pena – ad ver tên cia, in ter di ção, can ce la men to
da li cen ça, e/ou mul ta;

IV – ex tra ir, pro du zir, fa bri car, trans for mar, pre -
pa rar, ma ni pu lar, pu ri fi car, fra ci o nar, em ba lar ou re-
em ba lar, im por tar, ex por tar, ar ma ze nar, ex pe dir,
trans por tar, com prar, ven der, ce der ou usar ali men-
tos, pro du tos ali men tí ci os, me di ca men tos, dro gas, in -
su mos far ma cêu ti cos, pro du tos di e té ti cos, de hi gi e ne,
cos mé ti cos, cor re la tos, em ba la gens, sa ne an tes,
uten sí li os e apa re lhos que in te res sem à sa ú de pú bli-
ca ou in di vi du al, sem re gis tro, li cen ça, ou au to ri za-
ções do ór gão sa ni tá rio com pe ten te ou con tra ri an do o 
dis pos to na le gis la ção sa ni tá ria per ti nen te:

pena – ad ver tên cia, apre en são e inu ti li za ção, in -
ter di ção, can ce la men to do re gis tro, e/ou mul ta;

V – fa zer pro pa gan da de pro du tos sob vi gi lân cia
sa ni tá ria, ali men tos e ou tros, con tra ri an do a le gis la-
ção sa ni tá ria:

Pena – ad ver tên cia, pro i bi ção de pro pa gan da,
sus pen são de ven da e/ou mul ta;(Vide Me di da Pro vi-
só ria nº 2.190-34, de 23-08-2001)

VI – de i xar, aque le que ti ver o de ver le gal de
fazê-lo, de no ti fi car do en ça ou zo o no se trans mis sí vel
ao ho mem, de acor do com o que dis po nham as nor -
mas le ga is ou re gu la men ta res vi gen tes:

Pena – ad ver tên cia, e/ou mul ta;
VII – im pe dir ou di fi cul tar a apli ca ção de me di-

das sa ni tá ri as re la ti vas às do en ças trans mis sí ve is e
ao sa cri fí cio de ani ma is do més ti cos con si de ra dos pe -
ri go sos pe las au to ri da des sa ni tá ri as:

Pena – ad ver tên cia, e/ou mul ta;
VIII – re ter ates ta do de va ci na ção obri ga tó ria,

de i xar de exe cu tar, di fi cul tar ou opor-se à exe cu ção
de me di das sa ni tá ri as que vi sem à pre ven ção das do -
en ças trans mis sí ve is e sua dis se mi na ção, à pre ser-
va ção e à ma nu ten ção da sa ú de:

Pena – ad ver tên cia, in ter di ção, can ce la men to
de li cen ça ou au to ri za ção, e/ou mul ta;

IX – opor-se à exi gên cia de pro vas imu no ló gi cas
ou à sua exe cu ção pe las au to ri da des sa ni tá ri as:

Pena – ad ver tên cia, e/ou mul ta;
X – obs tar ou di fi cul tar a ação fis ca li za do ra das

au to ri da des sa ni tá ri as com pe ten tes no exer cí cio de
suas fun ções:

pena – ad ver tên cia, in ter di ção, can ce la men to
de li cen ça e au to ri za ção, e/ou mul ta;

XI – avi ar re ce i ta em de sa cor do com pres cri-
ções mé di cas ou de ter mi na ção ex pres sa de lei e nor -
mas re gu la men ta res:

Pena – ad ver tên cia, in ter di ção, can ce la men to
de li cen ça, e/ou mul ta;

XII – for ne cer, ven der ou pra ti car atos de co mér-
cio em re la ção a me di ca men tos, dro gas e cor re la tos
cuja ven da e uso de pen dam de pres cri ção mé di ca,
sem ob ser vân cia des sa exi gên cia e con tra ri an do as
nor mas le ga is e re gu la men ta res:

Pena – ad ver tên cia, in ter di ção, can ce la men to
da li cen ça, e/ou mul ta;

XIII – re ti rar ou apli car san gue, pro ce der a ope -
ra ções de plas ma fe re se, ou de sen vol ver ou tras ati vi-
da des he mo te rá pi cas, con tra ri an do nor mas le ga is e
re gu la men ta res:

Pena – ad ver tên cia, in ter di ção, can ce la men to
da li cen ça e re gis tro, e/ou mul ta;

XIV – ex por tar san gue e seus de ri va dos, pla-
cen tas, ór gãos, glân du las ou hor mô ni os, bem como
qua is quer subs tân ci as ou par tes do cor po hu ma no,
ou uti li zá-los con tra ri an do as dis po si ções le ga is e re -
gu la men ta res:

Pena – ad ver tên cia, in ter di ção, can ce la men to
de li cen ça e re gis tro, e/ou mul ta.

XV – ro tu lar ali men tos e pro du tos ali men tí ci os
ou be bi das bem como me di ca men tos, dro gas, in su-
mos far ma cêu ti cos, pro du tos di e té ti cos, de hi gi e ne,
cos mé ti cos, per fu mes, cor re la tos, sa ne an tes, de cor -
re ção es té ti ca e qua is quer ou tros con tra ri an do as
nor mas le ga is e re gu la men ta res:

Pena – ad ver tên cia, inu ti li za ção, in ter di ção, e/ou 
mul ta;

XVI – al te rar o pro ces so de fa bri ca ção dos pro -
du tos su je i tos a con tro le sa ni tá rio, mo di fi car os seus
com po nen tes bá si cos, nome, e de ma is ele men tos
ob je to do re gis tro, sem a ne ces sá ria au to ri za ção do
ór gão sa ni tá rio com pe ten te:

Pena – ad ver tên cia, in ter di ção, can ce la men to
do re gis tro da li cen ça e au to ri za ção, e/ou mul ta;

XVII – re a pro ve i tar va si lha mes de sa ne an tes,
seus con gê ne res e de ou tros pro du tos ca pa zes de
se rem no ci vos à sa ú de, no en va si lha men to de ali-
men tos, be bi das, re fri ge ran tes, pro du tos di e té ti cos,
me di ca men tos, dro gas, pro du tos de hi gi e ne, cos mé ti-
cos e per fu mes:

Pena – ad ver tên cia, apre en são, inu ti li za ção, in -
ter di ção, can ce la men to do re gis tro, e/ou mul ta;

XVIII – ex por à ven da ou en tre gar ao con su mo
pro du tos de in te res se à sa ú de cujo pra zo de va li da de
te nha ex pi ra do, ou apor-lhes no vas da tas, após ex pi-
ra do o pra zo: (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.190-34, de
23-8-2001)

Pena – ad ver tên cia, apre en são, inu ti li za ção, in -
ter di ção, can ce la men to do re gis tro, da li cen ça e da
au to ri za ção, e/ou mul ta.
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XIX – in dus tri a li zar pro du tos de in te res se sa ni-
tá rio sem a as sis tên cia de res pon sá vel téc ni co, le gal-
men te ha bi li ta do:

Pena – ad ver tên cia, apre en são, inu ti li za ção, in -
ter di ção, can ce la men to do re gis tro, e/ou mul ta;

XX – uti li zar, na pre pa ra ção de hor mô ni os, ór -
gãos de ani ma is do en tes, es ta fa dos ou ema gre ci dos
ou que apre sen tem si na is de de com po si ção no mo -
men to de se rem ma ni pu la dos:

Pena – ad ver tên cia, apre en são, inu ti li za ção, in -
ter di ção, can ce la men to do re gis tro, da au to ri za ção e
da li cen ça, e/ou mul ta;

XXI – co mer ci a li zar pro du tos bi o ló gi cos, imu no-
te rá pi cos e ou tros que exi jam cu i da dos es pe ci a is de
con ser va ção, pre pa ra ção, ex pe di ção, ou trans por te,
sem ob ser vân cia das con di ções ne ces sá ri as à sua
pre ser va ção:

Pena – ad ver tên cia, apre en são, inu ti li za ção, in -
ter di ção, can ce la men to do re gis tro, e/ou mul ta;

XXII – apli ca ção, por em pre sas par ti cu la res, de
ra ti ci das cuja ação se pro du za por gás ou va por, em
ga le ri as, bu e i ros, po rões, só tãos ou lo ca is de pos sí vel
co mu ni ca ção com re si dên ci as ou fre qüen ta dos por
pes so as e ani ma is:

Pena – ad ver tên cia, in ter di ção, can ce la men to
de li cen ça e de au to ri za ção, e/ou mul ta;

XXIII – des cum pri men to de nor mas le ga is e re -
gu la men ta res, me di das, for ma li da des e ou tras exi-
gên ci as sa ni tá ri as pe las em pre sas de trans por tes,
seus agen tes e con sig na tá ri os, co man dan tes ou res -
pon sá ve is di re tos por em bar ca ções, ae ro na ves, fer ro-
vi as, ve í cu los ter res tres, na ci o na is e es tran ge i ros:

Pena – ad ver tên cia, in ter di ção, e/ou mul ta;
XXIV – inob ser vân cia das exi gên ci as sa ni tá ri as

re la ti vas a imó ve is, pe los seus pro pri e tá ri os, ou por
quem de te nha le gal men te a sua pos se:

Pena – ad ver tên cia, in ter di ção, e/ou mul ta;
XXV – exer cer pro fis sões e ocu pa ções re la ci o na-

das com a sa ú de sem a ne ces sá ria ha bi li ta ção le gal:
Pena – in ter di ção e/ou mul ta;
XXVI – co me ter o exer cí cio de en car gos re la ci o-

na dos com a pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção da
sa ú de a pes so as sem a ne ces sá ria ha bi li ta ção le gal:

Pena – in ter di ção, e/ou mul ta;
XXVII – pro ce der à cre ma ção de ca dá ve res, ou

uti li zá-los, con tra ri an do as nor mas sa ni tá ri as per ti-
nen tes:

Pena – ad ver tên cia, in ter di ção, e/ou mul ta;
XXVIII – fra u dar, fal si fi car ou adul te rar ali men-

tos, in clu si ve be bi das, me di ca men tos, dro gas, in su-
mos far ma cêu ti cos, cor re la tos, co més ti cos, pro du tos

de hi gi e ne, di e té ti cos, sa ne an tes e qua is quer ou tros
que in te res sem à sa ú de pú bli ca: (Vide Me di da Pro vi-
só ria nº 2.190-34, de 23-8-2001)

Pena – ad ver tên cia, apre en são, inu ti li za ção
e/ou in ter di ção do pro du to; sus pen são de ven da e/ou
fa bri ca ção do pro du to, can ce la men to do re gis tro do
pro du to, in ter di ção par ci al ou to tal do es ta be le ci men-
to, can ce la men to de au to ri za ção para fun ci o na men to
da em pre sa, can ce la men to do al va rá de li cen ci a men-
to do es ta be le ci men to;

XXIX – trans gre dir ou tras nor mas le ga is e re gu-
la men ta res des ti na das à pro te ção da sa ú de: (Vide
Me di da Pro vi só ria nº 2.190-34, de 23-08-2001)

pena – ad ver tên cia, apre en são, inu ti li za ção
e/ou in ter di ção do pro du to; sus pen são de ven da e/ou
de fa bri ca ção do pro du to, can ce la men to do re gis tro
do pro du to; in ter di ção par ci al ou to tal do es ta be le ci-
men to, can ce la men to de au to ri za ção para fun ci o na-
men to da em pre sa, can ce la men to do al va rá de li cen-
ci a men to do es ta be le ci men to, pro i bi ção de pro pa gan-
da;

XXX – ex por, ou en tre gar ao con su mo hu ma no,
sal, re fi na do ou mo í do, que não con te nha iodo na pro -
por ção de dez mi li gra mas de iodo me ta lói de por qui lo-
gra ma de pro du to:

Pena – ad ver tên cia, apre en são e/ou in ter di ção
do pro du to, sus pen são de ven da e/ou fa bri ca ção do
pro du to, can ce la men to do re gis tro do pro du to, in ter di-
ção par ci al ou to tal do es ta be le ci men to, can ce la men-
to de au to ri za ção para fun ci o na men to da em pre sa,
can ce la men to do al va rá de li cen ci a men to do es ta be-
le ci men to; (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.190-34, de
23-8-2001)

XXXI – des cum prir atos ema na dos das au to ri-
da des sa ni tá ri as com pe ten tes vi san do à apli ca ção da 
le gis la ção per ti nen te:

Pena – ad ver tên cia, apre en são, inu ti li za ção
e/ou in ter di ção do pro du to, sus pen são de ven da e/ou
de fa bri ca ção do pro du to, can ce la men to do re gis tro
do pro du to, in ter di ção par ci al ou to tal do es ta be le ci-
men to; can ce la men to do al va rá de li cen ci a men to da
em pre sa, pro i bi ção de pro pa gan da. (Vide Me di da
Pro vi só ria nº 2.190-34, de 23-8-2001)

Pa rá gra fo úni co. Inde pen dem de li cen ça para
fun ci o na men to os es ta be le ci men tos in te gran tes da
Admi nis tra ção Pú bli ca ou por ela ins ti tu í dos, fi can do
su je i tos, po rém, às exi gên ci as per ti nen tes às ins ta la-
ções, aos equi pa men tos e à apa re lha gem ade qua das
e à as sis tên cia e res pon sa bi li da de téc ni cas. (Vide
Me di da Pro vi só ria nº 2.190-34, de 23-8-2001)
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Art. 11. A inob ser vân cia ou a de so be diên cia às
nor mas sa ni tá ri as para o in gres so e a fi xa ção de es -
tran ge i ro no País im pli ca rá im pe di men to do de sem-
bar que ou per ma nên cia do ali e ní ge na no ter ri tó rio na -
ci o nal, pela au to ri da de sa ni tá ria com pe ten te.

TÍTULO II
Do pro ces so

Art. 12. As in fra ções sa ni tá ri as se rão apu ra das
no pro ces so ad mi nis tra ti vo pró prio, ini ci a do com a la -
vra tu ra de auto de in fra ção, ob ser va dos o rito e pra -
zos es ta be le ci dos nes ta Lei.

Art. 13. O auto de in fra ção será la vra do na sede
da re par ti ção com pe ten te ou no lo cal em que for ve ri-
fi ca da a in fra ção, pela au to ri da de sa ni tá ria que a hou -
ver cons ta ta do, de ven do con ter:

I – nome do in fra tor, seu do mi cí lio e re si dên cia,
bem como os de ma is ele men tos ne ces sá ri os à sua
qua li fi ca ção e iden ti fi ca ção ci vil;

II – lo cal, data e hora da la vra tu ra onde a in fra-
ção foi ve ri fi ca da;

III – des cri ção da in fra ção e men ção do dis po si-
ti vo le gal ou re gu la men tar trans gre di do;

IV – pe na li da de a que está su je i to o in fra tor e o
res pec ti vo pre ce i to le gal que au to ri za a sua im po si ção;

V – ciên cia, pelo au tu a do, de que res pon de rá
pelo fato em pro ces so ad mi nis tra ti vo;

VI – as si na tu ra do au tu a do ou, na sua au sên cia
ou re cu sa, de duas tes te mu nhas, e do au tu an te;

VII – pra zo para in ter po si ção de re cur so, quan -
do ca bí vel.

Pa rá gra fo úni co. Ha ven do re cu sa do in fra tor em
as si nar o auto, será fe i ta, nes te, a men ção do fato.

Art. 14. As pe na li da des pre vis tas nes ta Lei se -
rão apli ca das pe las au to ri da des sa ni tá ri as com pe ten-
tes do Mi nis té rio da Sa ú de, dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral e dos Ter ri tó ri os, con for me as atri bu i ções que 
lhes se jam con fe ri das pe las le gis la ções res pec ti vas
ou por de le ga ção de com pe tên cia por meio de con vê-
ni os.

Art. 15. A au to ri da de que de ter mi nar a la vra tu ra
de auto de in fra ção or de na rá, por des pa cho em pro -
ces so, que o au tu an te pro ce da à pré via ve ri fi ca ção da 
ma té ria de fato.

Art. 16. Os ser vi do res fi cam res pon sá ve is pe las
de cla ra ções que fi ze rem nos au tos de in fra ção, sen do
pas sí ve is de pu ni ção, por fal ta gra ve, em ca sos de fal -
si da de ou omis são do lo sa.

Art. 17. O in fra tor será no ti fi ca do para ciên cia do
auto de in fra ção:

I – pes so al men te;

II – pelo cor re io ou via pos tal;
III – por edi tal, se es ti ver em lu gar in cer to ou não 

sa bi do.
§ 1º Se o in fra tor for no ti fi ca do pes so al men te e

re cu sar-se a exa rar ciên cia, de ve rá essa cir cuns tân-
cia ser men ci o na da ex pres sa men te pela au to ri da de
que afe tou a no ti fi ca ção.

§ 2º O edi tal re fe ri do no in ci so III des te ar ti go
será pu bli ca do uma úni ca vez, na im pren sa ofi ci al,
con si de ran do-se efe ti va da a no ti fi ca ção cin co dias
após a pu bli ca ção.

Art. 18. Qu an do, ape sar da la vra tu ra do auto de
in fra ção, sub sis tir, ain da, para o in fra tor, obri ga ção a
cum prir, será ex pe di do edi tal fi xa do o pra zo de trin ta
dias para o seu cum pri men to, ob ser va do o dis pos to
no § 2º do art. 17.

Pa rá gra fo úni co. O pra zo para o cum pri men to da 
obri ga ção sub sis ten te po de rá ser re du zi do ou au-
men ta do, em ca sos ex cep ci o na is, por mo ti vos de in -
te res se pú bli co, me di an te des pa cho fun da men ta do.

Art. 19. A de so be diên cia à de ter mi na ção con ti-
da no edi tal a que se alu de no art. 18 des ta Lei, além
de sua exe cu ção for ça da acar re ta rá a im po si ção de
mul ta diá ria, ar bi tra da de acor do com os va lo res cor -
res pon den tes à clas si fi ca ção da in fra ção, até o exa to
cum pri men to da obri ga ção, sem pre ju í zo de ou tras
pe na li da des pre vis tas na le gis la ção vi gen te.

Art. 20. O des res pe i to ou de sa ca to ao ser vi dor
com pe ten te, em ra zão de suas atri bu i ções le ga is,
bem como em bar go opos to a qual quer ato de fis ca li-
za ção de leis ou atos re gu la men ta res em ma té ria de
sa ú de, su je i ta rão o in fra tor à pe na li da de de mul ta.

Art. 21. As mul tas im pos tas em auto de in fra ção
po de rão so frer re du ção de vin te por cen to caso o in -
fra tor efe tue o pa ga men to no pra zo de vin te dias, con -
ta do da data em que for no ti fi ca do, im pli can do a de -
sis tên cia tá ci ta de de fe sa ou re cur so.

Art. 22. O in fra tor po de rá ofe re cer de fe sa ou im -
pug na ção do auto de in fra ção no pra zo de quin ze dias 
con ta do de sua no ti fi ca ção.

§ 1º Antes do jul ga men to da de fe sa ou da im -
pug na ção a que se re fe re este ar ti go de ve rá a au to ri-
da de jul ga do ra ou vir o ser vi dor au tu an te, que terá o
pra zo de dez dias para se pro nun ci ar a res pe i to.

§ 2º Apre sen ta da ou não a de fe sa ou im pug na-
ção, o auto de in fra ção será jul ga do pelo di ri gen te do
ór gão de vi gi lân cia sa ni tá ria com pe ten te.

Art.  23. A apu ra ção do ilí ci to, em se tra tan do de
pro du to ou subs tân cia re fe ri dos no art. 10, in ci so IV,
far-se-á me di an te a apre en são de amos tras para a re -
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a li za ção de aná li se fis cal e de in ter di ção, se for o
caso.

§ 1º A apre en são de amos tras para efe i to de
aná li se, fis cal ou de con tro le, não será acom pa nha da
da in ter di ção do pro du to.

§ 2º Exce tu am-se do dis pos to no pa rá gra fo an -
te ri or os ca sos em que se jam fla gran tes os in dí ci os de 
al te ra ção ou adul te ra ção do pro du to, hi pó te se em que 
a in ter di ção terá ca rá ter pre ven ti vo ou de me di da ca u-
te lar.

§ 3º A in ter di ção do pro du to será obri ga tó rio
quan do re sul ta rem pro va das, em aná li se la bo ra to ri a is
ou no exa me de pro ces sos, ações fra u du len tas que
im pli quem fal si fi ca ção ou adul te ra ção.

§ 4º A in ter di ção do pro du to e do es ta be le ci men-
to, como me di da ca u te lar, du ra rá o tem po ne ces sá rio
à re a li za ção de tes tes, pro vas, aná li ses ou ou tras pro -
vi dên ci as re que ri das, não po den do, em qual quer
caso, ex ce der o pra zo de no ven ta dias, fin do qual o
pro du to ou es ta be le ci men to será au to ma ti ca men te li -
be ra do.

Art. 24. Na hi pó te se de in ter di ção do pro du to,
pre vis to no § 2º do art. 23, a au to ri da de sa ni tá ria la-
vra rá o ter mo res pec ti vo, cuja pri me i ra via será en tre-
gue, jun ta men te com o auto de in fra ção, ao in fra tor ou 
ao seu re pre sen tan te le gal, obe de ci dos os mes mos
re qui si tos da que le, quan to à apo si ção do ci en te.

Art. 25. Se a in te ra ção for im pos ta como re sul ta-
do de la u do la bo ra to ri al, a au to ri da de sa ni tá ria com -
pe ten te fará cons tar do pro ces so o des pa cho res pec-
ti vo e la vra rá o ter mo de in ter di ção, in clu si ve, do es ta-
be le ci men to, quan do for o caso.

Art. 26. O ter mo de apre en são e de in ter di ção
es pe ci fi ca rá a na tu re za, quan ti da de, nome e/ou mar -
ca, tipo, pro ce dên cia, nome e en de re ço da em pre sa e 
do de ten tor do pro du to.

Art. 27. A apre en são do pro du to ou subs tân cia
cons ti tu i rá na co lhe i ta de amos tra re pre sen ta ti va do
es to que exis ten te, a qual, di vi di da em três par tes,
será tor na da in vi o lá vel, para que se as se gu rem as ca -
rac te rís ti cas de con ser va ção e au ten ti ci da de, sen do
uma de las en tre gue ao de ten tor ou res pon sá vel, a fim 
de ser vir como con tra pro va, e a duas ime di a ta men te
en ca mi nha das ao la bo ra tó rio ofi ci al, para re a li za ção
das aná li ses in dis pen sá ve is.

§ 1º Se a sua quan ti da de ou na tu re za não per -
mi tir a co lhe i ta de amos tras, o pro du to ou subs tân ci as
será en ca mi nha do ao la bo ra tó rio ofi ci al, para re a li za-
ção da aná li se fis cal, na pre sen ça do seu de ten tor ou
do re pre sen tan te le gal da em pre sa e do pe ri to pela
mes ma in di ca do.

§ 2º Na hi pó te se pre vis ta no § 1º des te ar ti go, se 
au sen tes as pes so as men ci o na das, se rão con vo ca-
das duas tes te mu nhas para pre sen ci ar a aná li se.

§ 3º Será la vra do la u do mi nu ci o so e con clu si vo
da aná li se fis cal, o qual será ar qui va do no la bo ra tó rio
ofi ci al, ex tra í das có pi as, uma para in te grar o pro ces so
e as de ma is para se rem en tre gues ao de ten tor ou
res pon sá vel pelo pro du to ou subs tân cia e à em pre sa
fa bri can te.

§ 4º O in fra tor, dis cor dan do do re sul ta do con de-
na tó rio da aná li se, po de rá, em se pa ra do ou jun ta-
men te com o pe di do de re vi são da de ci são re cor ri da,
re que rer pe rí cia de con tra pro va, apre sen tan do a
amos tra em seu po der e in di can do seu pró prio pe ri to.

§ 5º Da pe rí cia de con tra pro va será la vra da ata
cir cuns tan ci a da, da ta da e as si na da por to dos os par -
ti ci pan tes, cuja pri me i ra via in te gra rá o pro ces so, e
con te rá to dos os que si tos for mu la dos pe los pe ri tos.

§ 6º A pe rí cia de con tra pro va não será efe tu a da
se hou ver in dí ci os de vi o la ção da amos tra em po der
do in fra tor e, nes sa hi pó te se, pre va le ce rá como de fi-
ni ti vo o la u do con de na tó rio.

§ 7º Apli car-se-á na pe rí cia de con tra pro va o
mes mo mé to do de aná li se em pre ga do na aná li se fis -
cal con de na tó ria, sal vo se hou ver con cor dân cia dos
pe ri tos quan to à ado ção de ou tro.

§ 8º A dis cor dân cia en tre os re sul ta dos da aná li-
se fis cal con de na tó ria e da pe rí cia de con tra pro va en -
se ja rá re cur so à au to ri da de su pe ri or no pra zo de dez
dias, o qual de ter mi na rá novo exa me pe ri ci al, a ser re -
a li za do na se gun da amos tra em po der do la bo ra tó rio
ofi ci al.

Art . 28. Não sen do com pro va da, por meio da
aná li se fis cal, ou da pe rí cia de con tra pro va, a in fra ção
ob je to da apu ra ção, e sen do con si de ra do o pro du to
pró prio para o con su mo, a au to ri da de com pe ten te la -
vra rá des pa cho li be ran do-o e de ter mi nan do o ar qui-
va men to do pro ces so.

Art. 29. Nas trans gres sões que in de pen dam de
aná li ses ou pe rí ci as, in clu si ve por de sa ca to à au to ri-
da de sa ni tá ria, o pro ces so obe de ce rá a rito su ma rís-
si mo e será con si de ra do con clu so caso o in fra tor não
apre sen te re cur so no pra zo de quin ze dias.

Art. 30. Das de ci sões con de na tó ri as po de rá o
in fra tor re cor rer, den tro de igual pra zo ao fi xa do para
a de fe sa, in clu si ve quan do se tra tar de mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Man ti da a de ci são con de na tó-
ria, ca be rá re cur so para a au to ri da de su pe ri or, den tro
da es fe ra go ver na men tal sob cuja ju ris di ção se haja
ins ta u ra do o pro ces so, no pra zo de vin te dias de sua
ciên cia ou pu bli ca ção.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  30 13499MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL282     



Art. 31. Não ca be rá re cur so na hi pó te se de con -
de na ção de fi ni ti va do pro du to em ra zão de la u do la -
bo ra to ri al con fir ma do em pe rí cia de con tra pro va, ou
nos ca sos de fra u de, fal si fi ca ção ou adul te ra ção.

Art. 32. Os re cur sos in ter pos tos das de ci sões
não de fi ni ti vas so men te te rão efe i to sus pen si vo re la ti-
va men te ao pa ga men to da pe na li da de pe cu niá ria,
não im pe din do a ime di a ta exi gi bi li da de do cum pri-
men to da obri ga ção sub sis ten te na for ma do dis pos to
no art. 18.

Pa rá gra fo úni co. O re cur so pre vis to no § 8º do
art. 27 será de ci di do no pra zo de dez dias.

Art. 33. Qu an do apli ca da a pena de mul ta, o in -
fra tor será no ti fi ca do para efe tu ar o pa ga men to no
pra zo de trin ta dias, con ta do da data da no ti fi ca ção,
re co lhen do-a à con ta do Fun do Na ci o nal de Sa ú de,
ou às re par ti ções fa zen dá ri as dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral e dos Ter ri tó ri os, con for me a ju ris di ção ad mi-
nis tra ti va em que ocor ra o pro ces so.

§ 1º A no ti fi ca ção será fe i ta me di an te re gis tro
pos tal, ou por meio de edi tal pu bli ca do na im pren sa
ofi ci al, se não lo ca li za do o in fra tor.

§ 2º O não-re co lhi men to da mul ta, den tro do
pra zo fi xa do nes te ar ti go, im pli ca rá a sua ins cri ção
para co bran ça ju di ci al, na for ma da le gis la ção per ti-
nen te.

Art. 34. De cor ri do o pra zo men ci o na do no pa rá-
gra fo úni co do art. 30, sem que seja re cor ri da a de ci-
são con de na tó ria, ou re que ri da a pe rí cia de con tra-
pro va, o la u do de aná li se con de na tó rio será con si de-
ra do de fi ni ti vo e o pro ces so, des de que não ins ta u ra-
do pelo ór gão de vi gi lân cia sa ni tá ria fe de ral, ser-lhe-á
trans mi ti do para ser de cla ra do o can ce la men to do re -
gis tro e de ter mi na da a apre en são e inu ti li za ção do
pro du to, em todo o ter ri tó rio na ci o nal, in de pen den te-
men te de ou tras pe na li da des ca bí ve is, quan do for o
caso.

Art. 35. A inu ti li za ção dos pro du tos e o can ce la-
men to do re gis tro, da au to ri za ção para o fun ci o na-
men to da em pre sa e da li cen ça dos es ta be le ci men tos
so men te ocor re rão após a pu bli ca ção, na im pren sa
ofi ci al, de de ci são ir re cor rí vel.

Art. 36. No caso de con de na ção de fi ni ti va do
pro du to cuja al te ra ção, adul te ra ção ou fal si fi ca ção
não im pli quem tor ná-lo im pró prio para o uso ou con -
su mo, po de rá a au to ri da de sa ni tá ria, ao pro fe rir a de -
ci são, des ti nar a sua dis tri bu i ção a es ta be le ci men tos
as sis ten ci a is, de pre fe rên cia ofi ci a is, quan do esse
apro ve i ta men to for viá vel em pro gra mas de sa ú de.

Art. 37. Ulti ma da a ins tru ção do pro ces so, uma
vez es go ta dos os pra zos para re cur so sem apre sen ta-
ção de de fe sa, ou apre ci a dos os re cur sos, a au to ri da de

sa ni tá ria pro fe ri rá a de ci são fi nal dan do o pro ces so por
con clu so, após a pu bli ca ção des ta úl ti ma na im pren sa
ofi ci al e da ado ção das me di das im pos tas.

Art. 38. As in fra ções às dis po si ções le ga is e re -
gu la men ta res de or dem sa ni tá ria pres cre vem em cin -
co anos.

§ 1º A pres cri ção in ter rom pe-se pela no ti fi ca-
ção, ou ou tro ato da au to ri da de com pe ten te, que ob -
je ti ve a sua apu ra ção e con se qüen te im po si ção de
pena.

§ 2º Não cor re o pra zo pres cri ci o nal en quan to
hou ver pro ces so ad mi nis tra ti vo pen den te de de ci são.

Art. 39. Esta Lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 40. Fi cam re vo ga dos o De cre to-Lei nº 785,
de 25 de agos to de 1969, e de ma is dis po si ções em
con trá rio.

Bra sí lia, 20 de agos to de 1977; 156º da Inde-
pen dên cia e 89º da Re pú bli ca. – ERNESTO GEISEL
– Pa u lo de Alme i da Ma cha do.
....................................................................................

LEI Nº 9.784. DE 29 DE JANEIRO DE 1999

Re gu la o pro ces so ad mi nis tra ti vo
no âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe-
de ral.

O Pre si den te da Re pu bli ca:
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te Lei:

CAPÍTULO I
Das dis po si ço es ge ra is

Art. 1º Esta Lei es ta be le ce nor mas bá si cas so -
bre o pro ces so ad mi nis tra ti vo no âm bi to da Admi nis-
tra ção Fe de ral di re ta e in di re ta, vi san do, em es pe ci al,
à pro te ção dos di re i tos dos ad mi nis tra dos e ao me lhor
cum pri men to dos fins da Admi nis tra ção.

§ 1º Os pre ce i tos des ta Lei tam bém se apli cam aos 
ór gãos dos Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio da União,
quan do no de sem pe nho de fun ção ad mi nis tra ti va.

§ 2º Para os fins des ta Lei, con si de ram-se:
I – ór gão – a uni da de de atu a ção in te gran te da

es tru tu ra da ad mi nis tra ção di re ta e da es tru tu ra da
ad mi nis tra ção in di re ta;

II – en ti da de – a uni da de de atu a ção do ta da de
per so na li da de ju rí di ca;

III – au to ri da de – o ser vi dor ou agen te pú bli co
do ta do de po der de de ci são.

Art. 2º A Admi nis tra ção Pú bli ca obe de ce rá, den -
tre ou tros, aos prin cí pi os da le ga li da de, fi na li da de,
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mo ti va ção, ra zo a bi li da de, pro por ci o na li da de, mo ra li-
da de, am pla de fe sa, con tra di tó rio, se gu ran ça ju rí di ca,
in te res se pú bli co e efi ciên cia.

Pa rá gra fo úni co. Nos pro ces sos ad mi nis tra ti vos
se rão ob ser va dos, en tre ou tros, os cri té ri os de:

I – atu a ção con for me a lei e o Di re i to;
II – aten di men to a fins de in te res se ge ral, ve da-

da a re nún cia to tal ou par ci al de po de res ou com pe-
tên ci as, sal vo au to ri za ção em lei;

III – ob je ti vi da de no aten di men to do in te res se
pú bli co, ve da da a pro mo ção pes so al de agen tes ou
au to ri da des;

IV – atu a ção se gun do pa drões éti cos de pro bi-
da de, de co ro e boa-fé;

V – di vul ga ção ofi ci al dos atos ad mi nis tra ti vos,
res sal va das as hi pó te ses de si gi lo pre vis tas na Cons -
ti tu i ção;

VI – ade qua ção en tre me i os e fins, ve da da a im -
po si ção de obri ga ções, res tri ções e san ções em me -
di da su pe ri or àque las es tri ta men te ne ces sá ri as ao
aten di men to do in te res se pú bli co;

VII – in di ca ção dos pres su pos tos de fato e de di -
re i to que de ter mi na rem a de ci são;

VIII – ob ser vân cia das for ma li da des es sen ci a is
à ga ran tia dos di re i tos dos ad mi nis tra dos;

IX – ado ção de for mas sim ples, su fi ci en tes para
pro pi ci ar ade qua do grau de cer te za, se gu ran ça e res -
pe i to aos di re i tos dos ad mi nis tra dos;

X – ga ran tia dos di re i tos à co mu ni ca ção, à apre -
sen ta ção de ale ga ções fi na is, à pro du ção de pro vas e 
à in ter po si ção de re cur sos, nos pro ces sos de que
pos sam re sul tar san ções e nas si tu a ções de li tí gio;

XI – pro i bi ção de co bran ça de des pe sas pro ces-
su a is, res sal va das as pre vis tas em lei;

XII – im pul são, de ofi cio, do pro ces so ad mi nis-
tra ti vo, sem pre ju í zo da atu a ção dos in te res sa dos;

XIII – in ter pre ta ção da nor ma ad mi nis tra ti va da
for ma que me lhor ga ran ta o aten di men to do fim pú bli-
co a que se di ri ge, ve da da apli ca ção re tro a ti va de
nova in ter pre ta ção.

CAPÍTULO II
Dos Di re i tos dos Admi nis tra dos

Art. 3º O ad mi nis tra do tem os se guin tes di re i tos
pe ran te a Admi nis tra ção, sem pre ju í zo de ou tros que
lhe se jam as se gu ra dos:

I – ser tra ta do com res pe i to pe las au to ri da des e
ser vi do res, que de ve rão fa ci li tar o exer cí cio de seus
di re i tos e o cum pri men to de suas obri ga ções;

II – ter ciên cia da tra mi ta ção dos pro ces sos ad -
mi nis tra ti vos em que te nha a con di ção de in te res sa-

do, ter vis ta dos au tos, ob ter có pi as de do cu men tos
ne les con ti dos e co nhe cer as de ci sões pro fe ri das;

III – for mu lar ale ga ções e apre sen tar do cu men-
tos an tes da de ci são, os qua is se rão ob je to de con si-
de ra ção pelo ór gão com pe ten te;

IV – fa zer-se as sis tir, fa cul ta ti va men te, por ad vo-
ga do, sal vo quan do obri ga tó ria a re pre sen ta ção, por
for ça de lei.

CAPÍTULO III
Dos De ve res do Admi nis tra do

Art. 4º São de ve res do ad mi nis tra do pe ran te a
Admi nis tra ção, sem pre ju í zo de ou tros pre vis tos em
ato nor ma ti vo:

I – ex por os fa tos con for me a ver da de;
II – pro ce der com le al da de, ur ba ni da de e

boa-fé;
III – não agir de modo te me rá rio;
IV – pres tar as in for ma ções que lhe fo rem so li ci-

ta das e co la bo rar para o es cla re ci men to dos fa tos.

CAPÍTULO IV
Do Iní cio do Pro ces so

Art. 5º O pro ces so ad mi nis tra ti vo pode ini ci ar-se
de ofí cio ou a pe di do de in te res sa do.

Art. 6º O re que ri men to ini ci al do in te res sa do, sal vo
ca sos em que for ad mi ti da so li ci ta ção oral, deve ser for -
mu la do por es cri to e con ter os se guin tes da dos:

I – ór gão ou au to ri da de ad mi nis tra ti va a que se
di ri ge;

II – iden ti fi ca ção do in te res sa do ou de quem o
re pre sen te;

III – do mi cí lio do re que ren te ou lo cal para re ce-
bi men to de co mu ni ca ções;

IV – for mu la ção do pe di do, com ex po si ção dos
fa tos e de seus fun da men tos;

V – data e as si na tu ra do re que ren te ou de seu
re pre sen tan te.

Pa rá gra fo úni co. É ve da da à Admi nis tra ção a re -
cu sa imo ti va da de re ce bi men to de do cu men tos, de-
ven do o ser vi dor ori en tar o in te res sa do quan to ao su -
pri men to de even tu a is fa lhas.

Art. 7º Os ór gãos e en ti da des ad mi nis tra ti vas
de ve rão ela bo rar mo de los ou for mu lá ri os pa dro ni za-
dos para as sun tos que im por tem pre ten sões equi va-
len tes.

Art. 8º Qu an do os pe di dos de uma plu ra li da de
de in te res sa dos ti ve rem con te ú do e fun da men tos
idên ti cos, po de rão ser for mu la dos em um úni co re-
que ri men to, sal vo pre ce i to le gal em con trá rio.
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CAPÍTULO V
Dos Inte res sa dos

Art. 9º São le gi ti ma dos como in te res sa dos no
pro ces so ad mi nis tra ti vo:

I – pes so as fí si cas ou ju rí di cas que o ini ci em
como ti tu la res de di re i tos ou in te res ses in di vi du a is ou
no exer cí cio do di re i to de re pre sen ta ção;

II – aque les que, sem te rem ini ci a do o pro ces so,
têm di re i tos ou in te res ses que pos sam ser afe ta dos
pela de ci são a ser ado ta da;

III – as or ga ni za ções e as so ci a ções re pre sen ta-
ti vas, no to can te a di re i tos e in te res ses co le ti vos;

IV – as pes so as ou as as so ci a ções le gal men te
cons ti tu í das quan to a di re i tos ou in te res ses di fu sos.

Art. 10. São ca pa zes, para fins de pro ces so ad -
mi nis tra ti vo, os ma i o res de de zo i to anos, res sal va da
pre vi são es pe ci al em ato nor ma ti vo pró prio.

CAPÍTULO VI
Da Com pe tên cia

Art. 11. A com pe tên cia é ir re nun ciá vel e se exer -
ce pe los ór gãos ad mi nis tra ti vos a que foi atri bu í da
como pró pria, sal vo os ca sos de de le ga ção e avo ca-
ção le gal men te ad mi ti dos.

Art. 12. Um ór gão ad mi nis tra ti vo e seu ti tu lar po -
de rão, se não hou ver im pe di men to le gal, de le gar par-
te da sua com pe tên cia a ou tros ór gãos ou ti tu la res,
ain da que es tes não lhe se jam hi e rar qui ca men te su -
bor di na dos, quan do for con ve ni en te, em ra zão de cir -
cuns tân ci as de ín do le téc ni ca, so ci al, eco nô mi ca, ju rí-
di ca ou ter ri to ri al.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put des te ar ti-
go apli ca-se à de le ga ção de com pe tên cia dos ór gãos
co le gi a dos aos res pec ti vos pre si den tes.

Art. 13. Não po dem ser ob je to de de le ga ção:
I – a edi ção de atos de ca rá ter nor ma ti vo;
II – a de ci são de re cur sos ad mi nis tra ti vos;
III – as ma té ri as de com pe tên cia ex clu si va do

ór gão ou au to ri da de.
Art. 14. O ato de de le ga ção e sua re vo ga ção de -

ve rão ser pu bli ca dos no meio ofi ci al.
§ 1º O ato de de le ga ção es pe ci fi ca rá as ma té ri-

as e po de res trans fe ri dos, os li mi tes da
atu a ção do de le ga do, a du ra ção e os ob je ti vos

da de le ga ção e o re cur so ca bí vel, po den do con ter
res sal va de exer cí cio da atri bu i ção de le ga da.

§ 2º O ato de de le ga ção é re vo gá vel a qual quer
tem po pela au to ri da de de le gan te.

§ 3º As de ci sões ado ta das por de le ga ção de-
vem men ci o nar ex pli ci ta men te esta qua li da de e con -
si de rar-se-ão edi ta das pelo de le ga do.

Art. 15. Será per mi ti da, em ca rá ter ex cep ci o nal
e por mo ti vos re le van tes de vi da men te jus ti fi ca dos, a
avo ca ção tem po rá ria de com pe tên cia atri bu í da a ór -
gão hi e rar qui ca men te in fe ri or.

Art. 16. Os ór gãos e en ti da des ad mi nis tra ti vas
di vul ga rão pu bli ca men te os lo ca is das res pec ti vas se -
des e, quan do con ve ni en te, a uni da de fun da ci o nal
com pe ten te em ma té ria de in te res se es pe ci al.

Art. 17. Ine xis tin do com pe tên cia le gal es pe cí fi-
ca, o pro ces so ad mi nis tra ti vo de ve rá ser ini ci a do pe -
ran te a au to ri da de de me nor grau hi e rár qui co para
de ci dir.

CAPÍTULO VII
Dos Impe di men tos e da Sus pe i ção

Art. 18. É im pe di do de atu ar em pro ces so ad mi-
nis tra ti vo o ser vi dor ou au to ri da de que:

I – te nha in te res se di re to ou in di re to na ma té ria;
II – te nha par ti ci pa do ou ve nha a par ti ci par

como pe ri to, tes te mu nha ou re pre sen tan te, ou se tais
si tu a ções ocor rem quan to ao côn ju ge, com pa nhe i ro
ou pa ren te e afins até o ter ce i ro grau;

III – es te ja Ii ti gan do ju di ci al ou ad mi nis tra ti va-
men te com o in te res sa do ou res pec ti vo côn ju ge ou
com pa nhe i ro.

Art. 19. A au to ri da de ou ser vi dor que in cor rer em 
im pe di men to deve co mu ni car o fato à au to ri da de
com pe ten te, abs ten do-se de atu ar.

Pa rá gra fo úni co. A omis são do de ver de co mu ni-
car o im pe di men to cons ti tui fal ta gra ve, para efe i tos
dis ci pli na res.

Art. 20. Pode ser ar güi da a sus pe i ção de au to ri-
da de ou ser vi dor que te nha ami za de ín ti ma ou ini mi-
za de no tó ria com al gum dos in te res sa dos ou com os
res pec ti vos côn ju ges, com pa nhe i ros, pa ren tes e afins 
até o ter ce i ro grau.

Art. 21. O in de fe ri men to de ale ga ção de sus pe i ção
po de rá ser ob je to de re cur so, sem efe i to sus pen si vo.

CAPÍTULO VIII
Da For ma, Tem po e Lu gar dos Atos do Pro ces so

Art. 22. Os atos do pro ces so ad mi nis tra ti vo não
de pen dem de for ma de ter mi na da se não quan do a lei
ex pres sa men te a exi gir.

§ 1º Os atos do pro ces so de vem ser pro du zi dos
por es cri to, em ver ná cu lo, com a data e o lo cal de sua
re a li za ção e a as si na tu ra da au to ri da de res pon sá vel.
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§ 2º Sal vo im po si ção le gal, o re co nhe ci men to de 
fir ma so men te será exi gi do quan do hou ver dú vi da de
au ten ti ci da de.

§ 3º A au ten ti ca ção de do cu men tos exi gi dos em
có pia po de rá ser fe i ta pelo ór gão ad mi nis tra ti vo.

§ 4º O pro ces so de ve rá ter suas pá gi nas nu me-
ra das se qüen ci al men te e ru bri ca das.

Art. 23. Os atos do pro ces so de vem re a li zar-se
em dias úte is, no ho rá rio nor mal de fun ci o na men to da 
re par ti ção na qual tra mi tar o pro ces so.

Pa rá gra fo úni co. Se rão con clu í dos de po is do ho -
rá rio nor mal os atos já ini ci a dos, cujo adi a men to pre -
ju di que o cur so re gu lar do pro ce di men to ou ca u se
dano ao in te res sa do ou à ad mi nis tra ção.

Art. 24. lne xis tin do dis po si ção es pe cí fi ca, os
atos do ór gão ou au to ri da de res pon sá vel pelo pro ces-
so e dos ad mi nis tra dos que dele par ti ci pem de vem
ser pra ti ca dos no pra zo de cin co dias, sal vo mo ti vo de 
for ça ma i or.

Pa rá gra fo úni co. O pra zo pre vis to nes te ar ti go
pode ser di la ta do até o do bro, me di an te com pro va da
jus ti fi ca ção.

Art. 25. Os atos do pro ces so de vem re a li zar-se
prefe ren ci al men te na sede do ór gão, ci en ti fi can do-se
o in te res sa do se ou tro for o lo cal de re a li za ção.

CAPÍTULO IX
Da Co mu ni ca ção dos Atos

Art. 26. O ór gão com pe ten te pe ran te o qual tra -
mi ta o pro ces so ad mi nis tra ti vo de ter mi na rá a in ti ma-
ção do in te res sa do para ciên cia de de ci são ou a efe ti-
va ção de di li gên ci as.

§ 1º A in ti ma ção de ve rá con ter:
I – iden ti fi ca ção do in ti ma do e nome do ór gão ou 

en ti da de ad mi nis tra ti va;
II – fi na li da de da in ti ma ção;
III – data, hora e lo cal em que deve com pa re cer;
IV – se o in ti ma do deve com pa re cer pes so al-

men te, ou fa zer-se re pre sen tar;
V – in for ma ção da con ti nu i da de do pro ces so in -

de pen den te men te do seu com pa re ci men to;
VI – in di ca ção dos fa tos e fun da men tos le ga is

per ti nen tes.
§ 2º A in ti ma ção ob ser va rá a an te ce dên cia mí ni-

ma de três dias úte is quan to à data de com pa re ci-
men to.

§ 3º A in ti ma ção pode ser efe tu a da por ciên cia
no pro ces so, por via pos tal com avi so de re ce bi men-
to, por te le gra ma ou ou tro meio que as se gu re a cer te-
za da ciên cia do in te res sa do.

§ 4º No caso de in te res sa dos in de ter mi na dos,
des co nhe ci dos ou com do mi cí lio in de fi ni do, a in ti ma-
ção deve ser efe tu a da por meio de pu bli ca ção ofi ci al.

§ 5º As in ti ma ções se rão nu las quan do fe i tas
sem ob ser vân cia das pres cri ções le ga is, mas o com -
pa re ci men to do ad mi nis tra do su pre sua fal ta ou ir re-
gu la ri da de.

Art. 27. O de sa ten di men to da in ti ma ção não im -
por ta o re co nhe ci men to da ver da de dos fa tos, nem a
re nún cia a di re i to pelo ad mi nis tra do.

Pa rá gra fo úni co. No pros se gui men to do pro ces-
so, será ga ran ti do di re i to de am pla de fe sa ao in te res-
sa do.

Art. 28. De vem ser ob je to de in ti ma ção os atos
do pro ces so que re sul tem para o in te res sa do em im -
po si ção de de ve res, ônus, san ções ou res tri ção ao
exer cí cio de di re i tos e ati vi da des e os atos de ou tra
na tu re za, de seu in te res se.

CAPÍTULO X
Da Instru ção

Art. 29. As ati vi da des de ins tru ção des ti na das a
ave ri guar e com pro var os da dos ne ces sá ri os à to ma-
da de de ci são re a li zam-se de ofí cio ou me di an te im -
pul são do ór gão res pon sá vel pelo pro ces so, sem pre -
ju í zo do di re i to dos in te res sa dos de pro por atu a ções
pro ba tó ri as.

§ 1º O ór gão com pe ten te para a ins tru ção fará
cons tar dos au tos os da dos ne ces sá ri os à de ci são do
pro ces so.

§ 2º Os atos de ins tru ção que exi jam a atu a ção
dos in te res sa dos de vem re a li zar-se do modo me nos
one ro so para es tes.

Art. 30. São inad mis sí ve is no pro ces so ad mi nis-
tra ti vo as pro vas ob ti das por me i os ilí ci tos.

Art. 31. Qu an do a ma té ria do pro ces so en vol ver
as sun to de in te res se ge ral, o ór gão com pe ten te po-
de rá, me di an te des pa cho mo ti va do, abrir pe río do de
con sul ta pú bli ca para ma ni fes ta ção de ter ce i ros, an -
tes da de ci são do pe di do, se não hou ver pre ju í zo para 
a par te in te res sa da.

§ 1º A aber tu ra da con sul ta pú bli ca será ob je to
de di vul ga ção pe los me i os ofi ci a is, a fim de que pes -
so as fí si cas ou ju rí di cas pos sam exa mi nar os au tos,
fi xan do-se pra zo para ofe re ci men to de ale ga ções es -
cri tas.

§ 2º O com pa re ci men to à con sul ta pú bli ca não
con fe re, por si, a con di ção de in te res sa do do pro ces-
so, mas con fe re o di re i to de ob ter da ad mi nis tra ção
res pos ta fun da men ta da, que po de rá ser co mum a to -
das as ale ga ções subs tan ci al men te igua is.
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Art. 32. Antes da to ma da de de ci são, a ju í zo da
au to ri da de, di an te da re le vân cia da ques tão, po de rá
ser re a li za da au diên cia pú bli ca para de ba tes so bre a
ma té ria do pro ces so.

Art. 33. Os ór gãos e en ti da des ad mi nis tra ti vas,
em ma té ria re le van te, po de rão es ta be le cer ou tros
me i os de par ti ci pa ção de ad mi nis tra dos, di re ta men te
ou por meio de or ga ni za ções e as so ci a ções le gal-
men te re co nhe ci das.

Art. 34. Os re sul ta dos da con sul ta e au diên cia
pú bli ca e de ou tros me i os de par ti ci pa ção de ad mi nis-
tra dos de ve rão ser apre sen ta dos com a in di ca ção do
pro ce di men to ado ta do.

Art. 35. Qu an do ne ces sá ria à ins tru ção do pro -
ces so, a au diên cia de ou tros ór gãos ou en ti da des ad -
mi nis tra ti vas po de rá ser re a li za da em re u nião con jun-
ta, com a par ti ci pa ção de ti tu la res ou re pre sen tan tes
dos ór gãos com pe ten tes, la vran do-se a res pec ti va
ata, a ser jun ta da aos au tos.

Art. 36. Cabe ao in te res sa do a pro va dos fa tos
que te nha ale ga do, sem pre ju í zo do de ver atri bu í do
ao ór gão com pe ten te para a ins tru ção e do dis pos to
no art. 37 des ta lei.

Art. 37. Qu an do o in te res sa do de cla rar que fa tos
e da dos es tão re gis tra dos em do cu men tos exis ten tes
na pró pria ad mi nis tra ção res pon sá vel pelo pro ces so
ou em ou tro ór gão ad mi nis tra ti vo, o ór gão com pe ten-
te para a ins tru ção pro ve rá, de ofí cio, à ob ten ção dos
do cu men tos ou das res pec ti vas có pi as.

Art. 38. O in te res sa do po de rá, na fase ins tru tó ria
e an tes da to ma da da de ci são, jun tar do cu men tos e
pa re ce res, re que rer di li gên ci as e pe rí ci as, bem como
adu zir ale ga ções re fe ren tes à ma té ria ob je to do pro -
ces so.

§ 1º Os ele men tos pro ba tó ri os de ve rão ser con -
si de ra dos na mo ti va ção do re la tó rio e da de ci são.

§ 2º So men te po de rão ser re cu sa das, me di an te
de ci são fun da men ta da, as pro vas pro pos tas pe los in -
te res sa dos quan do se jam ilí ci tas, im per ti nen tes, des -
ne ces sá ri as ou pro te la tó ri as.

Art. 39. Qu an do for ne ces sá ria a pres ta ção de
in for ma ções ou a apre sen ta ção de pro vas pe los in te-
res sa dos ou ter ce i ros, se rão ex pe di das in ti ma ções
para esse fim, men ci o nan do-se data, pra zo, for ma e
con di ções de aten di men to.

Pa rá gra fo úni co. Não sen do aten di da a in ti ma-
ção, po de rá o ór gão com pe ten te, se en ten der re le-
van te a ma té ria, su prir de ofí cio a omis são, não se exi -
min do de pro fe rir a de ci são.

Art. 40. Qu an do da dos, atu a ções ou do cu men-
tos so li ci ta dos ao in te res sa do fo rem ne ces sá ri os à

apre ci a ção de pe di do for mu la do, o não aten di men to
no pra zo fi xa do pela ad mi nis tra ção para a res pec ti va
apre sen ta ção im pli ca rá ar qui va men to do pro ces so.

Art. 41. Os in te res sa dos se rão in ti ma dos de pro -
va ou di li gên cia or de na da, com an te ce dên cia mí ni ma
de três dias úte is, men ci o nan do-se data, hora e lo cal
de re a li za ção.

Art. 42. Qu an do deva ser obri ga to ri a men te ou vi-
do um ór gão con sul ti vo, o pa re cer de ve rá ser emi ti do
no pra zo má xi mo de quin ze dias, sal vo nor ma es pe ci-
al ou com pro va da ne ces si da de de ma i or pra zo.

§ 1º Se um pa re cer obri ga tó rio e vin cu lan te de i-
xar de ser emi ti do no pra zo fi xa do, o pro ces so não
terá se gui men to até a res pec ti va apre sen ta ção, res -
pon sa bi li zan do-se quem der ca u sa ao atra so.

§ 2º Se um pa re cer obri ga tó rio e não vin cu lan te
de i xar de ser emi ti do no pra zo fi xa do, o pro ces so po -
de rá ter pros se gui men to e ser de ci di do com sua dis -
pen sa, sem pre ju í zo da res pon sa bi li da de de quem se
omi tiu no aten di men to.

Art. 43. Qu an do por dis po si ção de ato nor ma ti vo
de vam ser pre vi a men te ob ti dos la u dos téc ni cos de ór -
gãos ad mi nis tra ti vos e es tes não cum pri rem o en car-
go no pra zo as si na la do, o ór gão res pon sá vel pela ins -
tru ção de ve rá so li ci tar la u do téc ni co de ou tro ór gão
do ta do de qua li fi ca ção e ca pa ci da de téc ni ca equi va-
len tes.

Art. 44. Encer ra da a ins tru ção, o in te res sa do
terá o di re i to de ma ni fes tar-se no pra zo má xi mo de
dez dias, sal vo se ou tro pra zo for le gal men te fi xa do.

Art. 45. Em caso de ris co imi nen te, a ad mi nis tra-
ção pú bli ca po de rá mo ti va da men te ado tar pro vi dên ci-
as aca u te la do ras sem a pré via ma ni fes ta ção do in te-
res sa do.

Art. 46. Os in te res sa dos têm di re i to à vis ta do
pro ces so e a ob ter cer ti dões ou có pi as re pro grá fi cas
dos da dos e do cu men tos que o in te gram, res sal va dos
os da dos e do cu men tos de ter ce i ros pro te gi dos por
si gi lo ou pelo di re i to à pri va ci da de, à hon ra e à ima -
gem.

Art. 47. O ór gão de ins tru ção que não for com pe-
ten te para emi tir a de ci são fi nal ela bo ra rá re la tó rio in -
di can do o pe di do ini ci al, o con te ú do das fa ses do pro -
ce di men to e for mu la rá pro pos ta de de ci são, ob je ti va-
men te jus ti fi ca da, en ca mi nhan do o pro ces so à au to ri-
da de com pe ten te.

CAPÍTULO XI
Do De ver de De ci dir

Art. 48. A ad mi nis tra ção tem o de ver de ex pli ci-
ta men te emi tir de ci são nos pro ces sos ad mi nis tra ti vos
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e so bre so li ci ta ções ou re cla ma ções, em ma té ria de
sua com pe tên cia.

Art. 49. Con clu í da a ins tru ção de pro ces so ad -
mi nis tra ti vo, a ad mi nis tra ção tem o pra zo de até trin ta
dias para de ci dir, sal vo pror ro ga ção por igual pe río do
ex pres sa men te mo ti va da.

CAPÍTULO XII
Da Mo ti va ção

Art. 50. Os atos ad mi nis tra ti vos de ve rão ser mo -
ti va dos, com in di ca ção dos fa tos e dos fun da men tos
ju rí di cos, quan do:

I – ne guem, li mi tem ou afe tem di re i tos ou in te-
res ses;

II – im po nham ou agra vem de ve res, en car gos
ou san ções;

III – de ci dam pro ces sos ad mi nis tra ti vos de con -
cur so ou se le ção pú bli ca;

IV – dis pen sem ou de cla rem a ine xi gi bi li da de de 
pro ces so li ci ta tó rio;

V – de ci dam re cur sos ad mi nis tra ti vos;
VI – de cor ram de re e xa me de ofí cio;
VII – de i xem de apli car ju ris pru dên cia fir ma da

so bre a ques tão ou dis cre pem de pa re ce res, la u dos,
pro pos tas e re la tó ri os ofi ci a is;

VIII – im por tem anu la ção, re vo ga ção, sus pen-
são ou con va li da ção de ato ad mi nis tra ti vo.

§ 1º A mo ti va ção deve ser ex plí ci ta, cla ra e con -
gru en te, po den do con sis tir em de cla ra ção de con cor-
dân cia com fun da men tos de an te ri o res pa re ce res, in -
for ma ções, de ci sões ou pro pos tas, que, nes te caso,
se rão par te in te gran te do ato.

§ 2º Na so lu ção de vá ri os as sun tos da mes ma
na tu re za, pode ser uti li za do meio me câ ni co que re-
pro du za os fun da men tos das de ci sões, des de que
não pre ju di que di re i to ou ga ran tia dos in te res sa dos.

§ 3º A mo ti va ção das de ci sões de ór gãos co le gi-
a dos e co mis sões ou de de ci sões ora is cons ta rá da
res pec ti va ata ou de ter mo es cri to.

CAPÍTULO XIII
Da De sis tên cia e Ou tros Ca sos

de Extin ção do Pro ces so

Art. 51. O in te res sa do po de rá, me di an te ma ni-
fes ta ção es cri ta, de sis tir to tal ou par ci al men te do pe -
di do for mu la do ou, ain da, re nun ci ar a di re i tos dis po ní-
ve is.

§ 1º Ha ven do vá ri os in te res sa dos, a de sis tên cia
ou re nún cia atin ge so men te quem a te nha for mu la do.

§ 2º A de sis tên cia ou re nún cia do in te res sa do,
con for me o caso, não pre ju di ca o pros se gui men to do

pro ces so, se a ad mi nis tra ção con si de rar que o in te-
res se pú bli co as sim o exi ge.

Art. 52. O ór gão com pe ten te po de rá de cla rar ex-
tin to o pro ces so quan do exa u ri da sua fi na li da de ou o
ob je to da de ci são se tor nar im pos sí vel, inú til ou pre ju-
di ca do por fato su per ve ni en te.

CAPÍTULO XIV
Da Anu la ção, Re vo ga ção e Con va li da ção

Art. 53. A ad mi nis tra ção deve anu lar seus pró -
pri os atos, quan do ei va dos de ví cio de le ga li da de, e
pode re vo gá-los por mo ti vo de con ve niên cia ou opor-
tu ni da de, res pe i ta dos os di re i tos ad qui ri dos.

Art. 54. O di re i to da ad mi nis tra ção de anu lar os
atos ad mi nis tra ti vos de que de cor ram efe i tos fa vo rá-
ve is para os des ti na tá ri os de cai em cin co anos, con ta-
dos da data em que fo ram pra ti ca dos, sal vo com pro-
va da má-fé.

§ 1º No caso de efe i tos pa tri mo ni a is con tí nu os,
o pra zo de de ca dên cia con tar-se-á da per cep ção do
pri me i ro pa ga men to.

§ 2º Con si de ra-se exer cí cio do di re i to de anu lar
qual quer me di da de au to ri da de ad mi nis tra ti va que im -
por te im pug na ção à va li da de do ato.

Art. 55. Em de ci são na qual se evi den cie não
acar re ta rem le são ao in te res se pú bli co nem pre ju í zo
a ter ce i ros, os atos que apre sen ta rem de fe i tos sa ná-
ve is po de rão ser con va li da dos pela pró pria ad mi nis-
tra ção.

CAPÍTULO XV
Do Re cur so Admi nis tra ti vo e da Re vi são

Art. 56. Das de ci sões ad mi nis tra ti vas cabe re-
cur so, em face de ra zões de le ga li da de e de mé ri to.

§ 1º O re cur so será di ri gi do à au to ri da de que
pro fe riu a de ci são, a qual, se não a re con si de rar no
pra zo de cin co dias, o en ca mi nha rá à au to ri da de su -
pe ri or.

§ 2º Sal vo exi gên cia le gal, a in ter po si ção de re -
cur so ad mi nis tra ti vo in de pen de de ca u ção.

Art. 57. O re cur so ad mi nis tra ti vo tra mi ta rá no
má xi mo por três ins tân ci as ad mi nis tra ti vas, sal vo dis -
po si ção le gal di ver sa.

Art. 58. Têm le gi ti mi da de para in ter por re cur so
ad mi nis tra ti vo:

I – os ti tu la res de di re i tos e in te res ses que fo rem
par te no pro ces so;

II – aque les cu jos di re i tos ou in te res ses fo rem
in di re ta men te afe ta dos pela de ci são re cor ri da;

III – as or ga ni za ções e as so ci a ções re pre sen ta-
ti vas, no to can te a di re i tos e in te res ses co le ti vos;
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IV – os ci da dãos ou as so ci a ções, quan to a di re i-
tos ou in te res ses di fu sos.

Art. 59. Sal vo dis po si ção le gal es pe cí fi ca, é de
dez dias o pra zo para in ter po si ção de re cur so ad mi-
nis tra ti vo, con ta do a par tir da ciên cia ou di vul ga ção
ofi ci al da de ci são re cor ri da.

§ 1º Qu an do a lei não fi xar pra zo di fe ren te, o re -
cur so ad mi nis tra ti vo de ve rá ser de ci di do no pra zo má -
xi mo de trin ta dias, a par tir do re ce bi men to dos au tos
pelo ór gão com pe ten te.

§ 2º O pra zo men ci o na do no pa rá gra fo an te ri or
po de rá ser pror ro ga do por igual pe río do, ante jus ti fi-
ca ti va ex plí ci ta.

Art. 60. O re cur so in ter põe-se por meio de re-
que ri men to no qual o re cor ren te de ve rá ex por os fun -
da men tos do pe di do de re e xa me, po den do jun tar os
do cu men tos que jul gar con ve ni en tes.

Art. 61. Sal vo dis po si ção le gal em con trá rio, o
re cur so não tem efe i to sus pen si vo.

Pa rá gra fo úni co. Ha ven do jus to re ce io de pre ju í-
zo de di fí cil ou in cer ta re pa ra ção de cor ren te da exe -
cu ção, a au to ri da de re cor ri da ou a ime di a ta men te su -
pe ri or po de rá, de ofí cio ou a pe di do, dar efe i to sus-
pen si vo ao re cur so.

Art. 62. in ter pos to o re cur so, o ór gão com pe ten-
te para ele co nhe cer de ve rá in ti mar os de ma is in te-
res sa dos para que, no pra zo de cin co dias úte is, apre -
sen tem ale ga ções.

Art. 63. O re cur so não será co nhe ci do quan do
in ter pos to:

I – fora do pra zo;
II – pe ran te ór gão in com pe ten te;
III – por quem não seja le gi ti ma do;
IV – após exa u ri da a es fe ra ad mi nis tra ti va.
§ lº Na hi pó te se do in ci so II, será in di ca da ao re -

cor ren te a au to ri da de com pe ten te, sen do-lhe de vol vi-
do o pra zo para re cur so.

§ 2º O não co nhe ci men to do re cur so não im pe-
de a Admi nis tra ção de re ver de ofí cio o ato ile gal, des -
de que não ocor ri da pre clu são ad mi nis tra ti va.

Art. 64. O ór gão com pe ten te para de ci dir o re -
cur so po de rá con fir mar, mo di fi car, anu lar ou re vo gar,
to tal ou par ci al men te, a de ci são re cor ri da, se a ma té-
ria for de sua com pe tên cia.

Pa rá gra fo úni co. Se da apli ca ção do dis pos to
nes te ar ti go pu der de cor rer gra va me à si tu a ção do re -
cor ren te, este de ve rá ser ci en ti fi ca do para que for mu-
le suas ale ga ções an tes da de ci são.

Art. 65. Os pro ces sos ad mi nis tra ti vos de que re -
sul tem san ções po de rão ser re vis tos, a qual quer tem -
po, a pe di do ou de ofí cio, quan do sur gi rem fa tos no -
vos ou cir cuns tân ci as re le van tes sus ce tí ve is de jus ti fi-
car a ina de qua ção da san ção apli ca da.

Pa rá gra fo úni co. Da re vi são do pro ces so não po -
de rá re sul tar agra va men to da san ção.

CAPÍTULO XVI
Dos Pra zos

Art. 66. Os pra zos co me çam a cor rer a par tir da
data da ci en ti fi ca ção ofi ci al, ex clu in do-se da con ta-
gem o dia do co me ço e in clu in do-se o do ven ci men to.

§ 1º Con si de ra-se pror ro ga do o pra zo até o pri -
me i ro dia útil se guin te se o ven ci men to cair em dia em 
que não hou ver ex pe di en te ou este for en cer ra do an -
tes da hora nor mal.

§ 2º Os pra zos ex pres sos em dias con tam-se de 
modo con tí nuo.

§ 3º Os pra zos fi xa dos em me ses ou anos con -
tam-se de data a data. Se no mês do ven ci men to não
hou ver o dia equi va len te àque le do iní cio do pra zo,
tem-se como ter mo o úl ti mo dia do mês.

Art. 67. Sal vo mo ti vo de for ça ma i or de vi da men-
te com pro va do, os pra zos pro ces su a is não se sus-
pen dem.

CAPÍTULO XVII
Das San ções

Art. 68. As san ções, a se rem apli ca das por au to-
ri da de com pe ten te, te rão na tu re za pe cu niá ria ou con -
sis ti rão em obri ga ção de fa zer ou de não fa zer, as se-
gu ra do sem pre o di re i to de de fe sa.

CAPÍTULO XVIII
Das Dis po si ções Fi na is

Art. 69. Os pro ces sos ad mi nis tra ti vos es pe cí fi-
cos con ti nu a rão a re ger-se por lei pró pria, apli can-
do-se-lhes ape nas sub si di a ri a men te os pre ce i tos
des ta lei.

Art. 70. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Bra sí lia 29 de ja ne i ro de 1999; 178º da Inde pen-
dên cia e 111º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Re nan Ca lhe i ros – Pa u lo
Pa i va.
....................................................................................

LEI Nº 5.889, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Insti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil.

....................................................................................
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TÍTULO VII
Do Pro ces so e do Pro ce di men to

CAPÍTULO I
Das Dis po si ções Ge ra is

Art. 270. Este Có di go re gu la o pro ces so de co -
nhe ci men to (Li vro I), de exe cu ção (Li vro II), ca u te lar
(Li vro III) e os pro ce di men tos es pe ci a is (Li vro IV).

Art. 271. Apli ca-se a to das as ca u sas o pro ce di-
men to co mum, sal vo dis po si ção em con trá rio des te
Có di go ou de lei es pe ci al.

Art. 272. O pro ce di men to co mum é or di ná rio ou
su má rio. (Re da ção dada pela Lei nº 8.952, de
13-12-1994).

Pa rá gra fo úni co. O pro ce di men to es pe ci al e o
pro ce di men to su má rio re gem-se pe las dis po si ções
que lhes são pró pri as, apli can do-se-lhes, sub si di a ri a-
men te, as dis po si ções ge ra is do pro ce di men to or di-
ná rio. (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 8.952, de
13-12-1994).

Art. 273. O juiz po de rá, a re que ri men to da par te,
an te ci par, to tal ou par ci al men te, os efe i tos da tu te la
pre ten di da no pe di do ini ci al, des de que, exis tin do pro -
va ine quí vo ca, se con ven ça da ve ros si mi lhan ça da
ale ga ção e: (Re da ção dada pela Lei nº 8.952, de
13-12-1994).

I – haja fun da do re ce io de dano ir re pa rá vel ou
de di fí cil re pa ra ção; ou (Re da ção dada pela Lei nº
8.952, de 13-12-1994)

II – fi que ca rac te ri za do o abu so de di re i to de de -
fe sa ou o ma ni fes to pro pó si to pro te la tó rio do réu. (Re -
da ção dada pela Lei nº 8.952, de 13-12-1994).

§ 1º Na de ci são que an te ci par a tu te la, o juiz in -
di ca rá, de modo cla ro e pre ci so, as ra zões do seu
con ven ci men to. (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº
8.952, de 13-12-1994).

§ 2º Não se con ce de rá a an te ci pa ção da tu te la
quan do hou ver pe ri go de ir re ver si bi li da de do pro vi-
men to an te ci pa do. (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei
nº 8.952, de 13-12-1994).

§ 3º A efe ti va ção da tu te la an te ci pa da ob ser va-
rá, no que cou ber e con for me sua na tu re za, as nor -
mas pre vis tas nos arts. 588, 461, §§ 4º e 5º, e 461-A.
(Re da ção dada pela Lei nº 10.444, de 7-5-2002)

§ 4º A tu te la an te ci pa da po de rá ser re vo ga da ou
mo di fi ca da a qual quer tem po, em de ci são fun da men-
ta da. (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 8.952, de
13-12-1994)

§ 5º Con ce di da ou não a an te ci pa ção da tu te la,
pros se gui rá o pro ces so até fi nal jul ga men to. (Pa rá-
gra fo acres cen ta do pela Lei nº 8.952, de 13-12-1994)

§ 6º A tu te la an te ci pa da tam bém po de rá ser
con ce di da quan do um ou mais dos pe di dos cu mu la-
dos, ou par ce la de les, mos trar-se in con tro ver so. (Pa -
rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 10.444, de
7-5-2002)

§ 7º Se o au tor, a tí tu lo de an te ci pa ção de tu te la,
re que rer pro vi dên cia de na tu re za ca u te lar, po de rá o
juiz, quan do pre sen tes os res pec ti vos pres su pos tos,
de fe rir a me di da ca u te lar em ca rá ter in ci den tal do pro -
ces so aju i za do. (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº
10.444, de 7-5-2002)

CAPÍTULO II
Do Pro ce di men to Ordi ná rio

Art. 274. O pro ce di men to or di ná rio re ger-se-á se -
gun do as dis po si ções dos Li vros I e II des te Có di go.

CAPÍTULO III
Do Pro ce di men to Su má rio

Art. 275. Obser var-se-á o pro ce di men to su má-
rio: (Re da ção dada pela Lei nº 9.245, de 26-12-1995)

I – nas ca u sas cujo va lor não ex ce da a 60 (ses -
sen ta) ve zes o va lor do sa lá rio mí ni mo; (Re da ção
dada pela Lei nº 10.444, de 7-5-2002)

II – nas ca u sas, qual quer que seja o va lor (Re ti fi-
ca do) (Re da ção dada pela Lei nº 9.245, de
26-12-1995)

a) de ar ren da men to ru ral e de par ce ria agrí co la;
b) de co bran ça ao con dô mi no de qua is quer

quan ti as de vi das ao con do mí nio;
c) de res sar ci men to por da nos em pré dio ur ba-

no ou rús ti co;
d) de res sar ci men to por da nos ca u sa dos em

aci den te de ve í cu lo de via ter res tre;
e) de co bran ça de se gu ro, re la ti va men te aos da -

nos ca u sa dos em aci den te de ve í cu lo, res sal va dos os 
ca sos de pro ces so de exe cu ção;

f) de co bran ça de ho no rá ri os dos pro fis si o na is li -
be ra is, res sal va do o dis pos to em le gis la ção es pe ci al;

g) nos de ma is ca sos pre vis tos em lei.
Pa rá gra fo úni co. Este pro ce di men to não será

ob ser va do nas ações re la ti vas ao es ta do e à ca pa ci-
da de das pes so as. (Re da ção dada pela Lei nº 9.245,
de 26-12-1995)

Art. 276. Na pe ti ção ini ci al, o au tor apre sen ta rá o 
rol de tes te mu nhas e, se re que rer pe rí cia, for mu la rá
que si tos, po den do in di car as sis ten te téc ni co. (Re da-
ção dada pela Lei nº 9.245, de 26-12-1995)

Art. 277. O juiz de sig na rá a au diên cia de con ci li-
a ção a ser re a li za da no pra zo de trin ta dias, ci tan-
do-se o réu com a an te ce dên cia mí ni ma de dez dias e 
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sob ad ver tên cia pre vis ta no § 2º des te ar ti go, de ter mi-
nan do o com pa re ci men to das par tes. Sen do ré a Fa -
zen da Pú bli ca, os pra zos con tar-se-ão em do bro. (Re -
ti fi ca do)

(Re da ção dada pela Lei nº 9.245, de
26-12-1995)

§ 1º A con ci li a ção será re du zi da a ter mo e ho -
mo lo ga da por sen ten ça, po den do o juiz ser au xi li a do
por con ci li a dor. (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº
9.245, de 26-12-1995)

§ 2º De i xan do in jus ti fi ca da men te o réu de com -
pa re cer à au diên cia, re pu tar-se-ão ver da de i ros os fa -
tos ale ga dos na pe ti ção ini ci al (art. 319), sal vo se o
con trá rio re sul tar da pro va dos au tos, pre fe rin do o
juiz, des de logo, a sen ten ça. (Pa rá gra fo acres cen ta do
pela Lei nº 9.245, de 26-12-1995)

§ 3º As par tes com pa re ce rão pes so al men te à
au diên cia, po den do fa zer-se re pre sen tar por pre pos-
to com po de res para tran si gir. (Pa rá gra fo acres cen ta-
do pela Lei nº 9.245, de 26-12-1995)

§ 4º O juiz, na au diên cia, de ci di rá de pla no a im -
pug na ção ao va lor da ca u sa ou a con tro vér sia so bre a 
na tu re za da de man da, de ter mi nan do, se for o caso, a
con ver são do pro ce di men to su má rio em or di ná rio.
(Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 9.245, de
26-12-1995)

§ 5º A con ver são tam bém ocor re rá quan do hou -
ver ne ces si da de de pro va téc ni ca de ma i or com ple xi-
da de. (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 9.245, de
26-12-1995)

Art. 278. Não ob ti da a con ci li a ção, ofe re ce rá o
réu, na pró pria au diên cia, res pos ta es cri ta ou oral,
acom pa nha da de do cu men tos e rol de tes te mu nhas
e, se re que rer pe rí cia, for mu la rá seus que si tos des de
logo, po den do in di car as sis ten te téc ni co.

(Re da ção dada pela Lei nº 9.245, de
26-12-1995)

§ 1º É lí ci to ao réu, na con tes ta ção, for mu lar pe -
di do em seu fa vor, des de que fun da do nos mes mos
fa tos re fe ri dos na ini ci al. (Re da ção dada pela Lei nº
9.245, de 26-12-1995)

§ 2º Ha ven do ne ces si da de de pro du ção de pro -
va oral e não ocor ren do qual quer das hi pó te ses pre-
vis tas nos arts. 329 e 330, I e II, será de sig na da au -
diên cia de ins tru ção e jul ga men to para data pró xi ma,
não ex ce den te de trin ta dias, sal vo se hou ver de ter mi-
na ção de pe rí cia. (Re da ção dada pela Lei nº 9.245,
de 26-12-1995)

Art. 279. Os atos pro ba tó ri os re a li za dos em au -
diên cia po de rão ser do cu men ta dos me di an te ta qui-
gra fia, es te no ti pia ou ou tro mé to do há bil de do cu men-
ta ção, fa zen do-se a res pec ti va trans cri ção se a de ter-
mi nar o juiz. (Re da ção dada pela Lei nº 9.245, de
26-12-1995)

Pa rá gra fo úni co. Nas co mar cas ou va ras em que 
não for pos sí vel a ta qui gra fia, a es te no ti pia ou ou tro
mé to do de do cu men ta ção, os de po i men tos se rão re-
du zi dos a ter mo, do qual cons ta rá ape nas o es sen ci al.
(Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 9.245, de
26-12-1995)

Art. 280. No pro ce di men to su má rio são ad mis sí-
ve is a ação de cla ra tó ria in ci den tal e a in ter ven ção de
ter ce i ros, sal vo a as sis tên cia, o re cur so de ter ce i ro
pre ju di ca do e a in ter ven ção fun da da em con tra to de
se gu ro. (Re da ção dada pela Lei nº 10.444, de
7-5-2002)

Art. 281. Fin dos a ins tru ção e os de ba tes ora is, o 
juiz pre fe ri rá sen ten ça na pró pria au diên cia ou no pra -
zo de dez dias. (Re da ção dada pela Lei nº 9.245, de
26-12-1995)

TÍTULO VIII
Do Pro ce di men to Ordi ná rio

CAPÍTULO I
Da Pe ti ção Ini ci al

SEÇÃO I
Dos Re qui si tos da Pe ti ção Ini ci al

Art. 282. A pe ti ção ini ci al in di ca rá:
I – o juiz ou tri bu nal, a que é di ri gi da;
II – os no mes, pre no mes, es ta do ci vil, pro fis são,

do mi cí lio e re si dên cia do au tor e do réu;
III – o fato e os fun da men tos ju rí di cos do pe di do:
IV – o pe di do, com as suas es pe ci fi ca ções;
V – o va lor da ca u sa;
VI – as pro vas com que o au tor pre ten de de-

mons trar a ver da de dos fa tos ale ga dos;
VII – o re que ri men to para a ci ta ção do réu.
Art. 283. A pe ti ção ini ci al será ins tru í da com os

do cu men tos in dis pen sá ve is à pro po si tu ra da ação.
Art. 284. Ve ri fi can do o juiz que a pe ti ção ini ci al

não pre en che os re qui si tos exi gi dos nos arts. 282 e
283, ou que apre sen ta de fe i tos e ir re gu la ri da des ca -
pa zes de di fi cul tar o jul ga men to de mé ri to, de ter mi na-
rá que o au tor a emen de, ou a com ple te, no pra zo de
10 (dez) dias.

Pa rá gra fo úni co. Se o au tor não cum prir a di li-
gên cia, o juiz in de fe ri rá a pe ti ção ini ci al.

Art. 285. Estan do em ter mos a pe ti ção ini ci al, o
juiz a des pa cha rá, or de nan do a ci ta ção do réu, para
res pon der; do man da do cons ta rá que, não sen do
con tes ta da a ação, se pre su mi rão ace i tos pelo réu,
como ver da de i ros, os fa tos ar ti cu la dos pelo au tor.
(Re da ção dada pela Lei nº 5.925, de 1º-10-1973)

....................................................................................
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LEI Nº 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985

Dis ci pli na a ação ci vil pú bli ca de
res pon sa bi li da de por da nos ca u sa dos ao 
meio am bi en te, ao con su mi dor, a bens e
di re i tos de va lor ar tís ti co, es té ti co, his tó-
ri co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co (VETADO) e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca:
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te Lei:
Art. 1º Re gem-se pe las dis po si ções des ta Lei,

sem pre ju í zo da ação po pu lar, as ações de res pon sa-
bi li da de por da nos mo ra is e pa tri mo ni a is ca u sa dos:
(Re da ção dada pela Lei nº 8.884, de 11-6-1994)

I – ao meio am bi en te;
II – ao con su mi dor;
III – à or dem ur ba nís ti ca; (Inci so in clu í do cela

Lei nº 10.257, de 10-7-2001)
IV – a bens e di re i tos de va lor ar tís ti co, es té ti co,

his tó ri co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co; (Inci so re nu me ra do
pela Lei nº 10.257, de 10-7-2001)

V – a qual quer ou tro in te res se di fu so ou co le ti vo.
(Re da ção dada pela Lei nº 8.078, de 11-9-1990) (Inci -
so re nu me ra do pela Lei nº 10.257, de 10-7-2001)

VI – por in fra ção da or dem eco nô mi ca e da eco -
no mia po pu lar; (Inci so re nu me ra do pela Lei nº
10.257, de 10-7-2001) (Re da ção dada pela MPV. nº
2.180-35, de 24-8-2001)

VII – à or dem ur ba nís ti ca. (Inci so re nu me ra do
pela Lei nº 10.257, de 10-7-2001) (Re da ção dada
pela MPV nº 2.180-35, de 24-8-2001)

Pa rá gra fo úni co. Não será ca bí vel ação ci vil pú -
bli ca para ve i cu lar pre ten sões que en vol vam tri bu tos,
con tri bu i ções pre vi den ciá ri as, o Fun do de Ga ran tia
do Tem po de Ser vi ço – FGTS, ou ou tros fun dos de
na tu re za ins ti tu ci o nal cu jos be ne fi ciá ri os po dem ser
in di vi du al men te de ter mi na dos. (Re da ção dada pela
MPV nº 2.180-35, de 24-8-2001)

Art. 2º As ações pre vis tas nes ta Lei se rão pro -
pos tas no foro do lo cal onde ocor rer o dano, cujo ju í zo
terá com pe tên cia fun ci o nal para pro ces sar e jul gar a
ca u sa.

Pa rá gra fo úni co. A pro po si tu ra da ação pre ve ni-
rá a ju ris di ção do ju í zo para to das as ações pos te ri or-
men te in ten ta das que pos su am a mes ma ca u sa de
pe dir ou o mes mo ob je to. (Re da ção dada pela MPV nº 
2.180-35, de 24-8-2001)

Art. 3º A ação ci vil po de rá ter por ob je to a con de-
na ção em di nhe i ro ou o cum pri men to de obri ga ção de 
fa zer ou não fa zer.

Art. 4º Po de rá ser aju i za da ação ca u te lar para
os fins des ta Lei, ob je ti van do, in clu si ve, evi tar o dano
ao meio am bi en te, ao con su mi dor, à or dem ur ba nís ti-
ca ou aos bens e di re i tos de va lor ar tís ti co, es té ti co,
his tó ri co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co (VETADO). (Re da-
ção dada pela Lei nº 10.257, de 10-7-2001)

Art. 5º A ação prin ci pal e a ca u te lar po de rão ser
pro pos tas pelo Mi nis té rio Pú bli co, pela União, pe los
Esta dos e Mu ni cí pi os. Po de rão tam bém ser pro pos-
tas por au tar quia, em pre sa pú bli ca, fun da ção, so ci e-
da de de eco no mia mis ta ou por as so ci a ção que:

I – es te ja cons ti tu í da há pelo me nos um ano, nos 
ter mos da lei ci vil;

II – in clua en tre suas fi na li da des ins ti tu ci o na is a
pro te ção ao meio am bi en te, ao con su mi dor, à or dem
eco nô mi ca, à li vre con cor rên cia, ou ao pa tri mô nio ar-
tís ti co, es té ti co, his tó ri co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co; (Re -
da ção dada pela Lei nº 8.884, de 11-6-1994)

§ 1º O Mi nis té rio Pú bli co, se não in ter vi er no pro -
ces so como par te, atu a rá obri ga to ri a men te como fis -
cal da lei.

§ 2º Fica fa cul ta do ao Po der Pú bli co e a ou tras
as so ci a ções le gi ti ma das nos ter mos des te ar ti go ha -
bi li tar-se como li tis con sor tes de qual quer das par tes.

§ 3º Em caso de de sis tên cia in fun da da ou aban do-
no da ação por as so ci a ção le gi ti ma da, o Mi nis té rio Pú -
bli co ou ou tro le gi ti ma do as su mi rá a ti tu la ri da de ati va.
(Re da ção dada pela Lei nº 8.078, de 11-9-1990)

§ 4º O re qui si to da pré-cons ti tu i ção po de rá ser
dis pen sa do pelo juiz, quan do haja ma ni fes to in te res-
se so ci al evi den ci a do pela di men são ou ca rac te rís ti ca
do dano, ou pela re le vân cia do bem ju rí di co a ser pro -
te gi do. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 8.078, de
11-9-1990)

§ 5º Admi tir-se-á o li tis con sór cio fa cul ta ti vo en -
tre os Mi nis té ri os Pú bli cos da União, do Dis tri to Fe de-
ral e dos Esta dos na de fe sa dos in te res ses e di re i tos
de que cu i da esta lei. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº
8.078, de 11-9-1990)

§ 6º Os ór gãos pú bli cos le gi ti ma dos po de rão to -
mar dos in te res sa dos com pro mis so de ajus ta men to
de sua con du ta às exi gên ci as le ga is, me di an te co mi-
na ções, que terá efi cá cia de tí tu lo exe cu ti vo ex tra ju di-
ci al. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 8.078, de
11-9-1990)

Art. 6º Qu al quer pes soa po de rá e o ser vi dor pú -
bli co de ve rá pro vo car a ini ci a ti va do Mi nis té rio Pú bli-
co, mi nis tran do-lhe in for ma ções so bre fa tos que
cons ti tu am ob je to da ação ci vil e in di can do-lhe os ele -
men tos de con vic ção.
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Art. 7º Se, no exer cí cio de suas fun ções, os ju í-
zes e tri bu na is ti ve rem co nhe ci men to de fa tos que
pos sam en se jar a pro po si tu ra da ação ci vil, re me te-
rão pe ças ao Mi nis té rio Pú bli co para as pro vi dên ci as
ca bí ve is.

Art. 8º Para ins tru ir a ini ci al, o in te res sa do po de-
rá re que rer às au to ri da des com pe ten tes as cer ti dões
e in for ma ções que jul gar ne ces sá ri as, a se rem for ne-
ci das no pra zo de 15 (quin ze) dias.

§ 1º O Mi nis té rio Pú bli co po de rá ins ta u rar, sob
sua pre si dên cia, in qué ri to ci vil, ou re qui si tar, de qual -
quer or ga nis mo pú bli co ou par ti cu lar, cer ti dões, in for-
ma ções, exa mes ou pe rí ci as, no pra zo que as si na lar,
o qual não po de rá ser in fe ri or a 10 (dez) dias úte is.

§ 2º So men te nos ca sos em que a lei im pu ser si -
gi lo, po de rá ser ne ga da cer ti dão ou in for ma ção, hi pó-
te se em que a ação po de rá ser pro pos ta de sa com pa-
nha da da que les do cu men tos, ca ben do ao juiz re qui-
si tá-los.

Art. 9º Se o ór gão do Mi nis té rio Pú bli co, es go ta-
das to das as di li gên ci as, se con ven cer da ine xis tên cia
de fun da men to para a pro po si tu ra da ação ci vil, pro -
mo ve rá o ar qui va men to dos au tos do in qué ri to ci vil ou 
das pe ças in for ma ti vas, fa zen do-o  fun da men ta da-
men te.

§ 1º Os au tos do in qué ri to ci vil ou das pe ças de
in for ma ção ar qui va das se rão re me ti dos, sob pena de
se in cor rer em fal ta gra ve, no pra zo de 3 (três) dias, ao
Con se lho Su pe ri or do Mi nis té rio Pú bli co.

§ 2º Até que, em ses são do Con se lho Su pe ri or
do Mi nis té rio Pú bli co, seja ho mo lo ga da ou re je i ta da a
pro mo ção de ar qui va men to, po de rão as as so ci a ções
le gi ti ma das apre sen tar ra zões es cri tas ou do cu men-
tos, que se rão jun ta dos aos au tos do in qué ri to ou
ane xa dos às pe ças de in for ma ção.

§ 3º A pro mo ção de ar qui va men to será sub me ti-
da a exa me e de li be ra ção do Con se lho Su pe ri or do
Mi nis té rio Pú bli co, con for me dis pu ser o seu Re gi-
men to.

§ 4º De i xan do o Con se lho Su pe ri or de ho mo lo-
gar a pro mo ção de ar qui va men to, de sig na rá, des de
logo, ou tro ór gão do Mi nis té rio Pú bli co para o aju i za-
men to da ação.

Art. 10. Cons ti tui cri me, pu ni do com pena de re -
clu são de 1 (um) a 3 (três) anos, mais mul ta de 10
(dez) a 1.000 (mil) Obri ga ções Re a jus tá ve is do Te-
sou ro Na ci o nal – ORTN, a re cu sa, o re tar da men to ou
a omis são de da dos téc ni cos in dis pen sá ve is à pro po-
si tu ra da ação ci vil, quan do re qui si ta dos pelo Mi nis té-
rio Pú bli co.

Art. 11. Na ação que te nha por ob je to o cum pri-
men to de obri ga ção de fa zer ou não fa zer, o juiz de -
ter mi na rá o cum pri men to da pres ta ção da ati vi da de
de vi da ou a ces sa ção da ati vi da de no ci va, sob pena
de exe cu ção es pe cí fi ca, ou de co mi na ção de mul ta
diá ria, se esta for su fi ci en te ou com pa tí vel, in de pen-
den te men te de re que ri men to do au tor.

Art. 12. Po de rá o juiz con ce der man da do li mi nar,
com ou sem jus ti fi ca ção pré via, em de ci são su je i ta a
agra vo.

§ 1º A re que ri men to de pes soa ju rí di ca de di re i-
to pú bli co in te res sa da, e para evi tar gra ve le são à or -
dem, à sa ú de, à se gu ran ça e à eco no mia pú bli ca, po -
de rá o Pre si den te do Tri bu nal a que com pe tir o co nhe-
ci men to do res pec ti vo re cur so sus pen der a exe cu ção
da li mi nar, em de ci são fun da men ta da, da qual ca be rá
agra vo para uma das tur mas jul ga do ras, no pra zo de
5 (cin co) dias a par tir da pu bli ca ção do ato.

§ 2º A mul ta co mi na da li mi nar men te só será exi -
gí vel do réu após o trân si to em jul ga do da de ci são fa -
vo rá vel ao au tor, mas será de vi da des de o dia em que
se hou ver con fi gu ra do o des cum pri men to.

Art. 13. Ha ven do con de na ção em di nhe i ro, a in -
de ni za ção pelo dano ca u sa do re ver te rá a um fun do
ge ri do por um Con se lho Fe de ral ou por Con se lhos
Esta du a is de que par ti ci pa rão ne ces sa ri a men te o Mi -
nis té rio Pú bli co e re pre sen tan tes da co mu ni da de,
sen do seus re cur sos des ti na dos à re cons ti tu i ção dos
bens le sa dos.

Pa rá gra fo úni co. Enquan to o fun do não for re gu-
la men ta do, o di nhe i ro fi ca rá de po si ta do em es ta be le-
ci men to ofi ci al de cré di to, em con ta com cor re ção mo -
ne tá ria.

Art. 14. O juiz po de rá con fe rir efe i to sus pen si vo
aos re cur sos, para evi tar dano ir re pa rá vel à par te.

Art. 15. De cor ri dos ses sen ta dias do trân si to em
jul ga do da sen ten ça con de na tó ria, sem que a as so ci-
a ção au to ra lhe pro mo va a exe cu ção, de ve rá fazê-lo o 
Mi nis té rio Pú bli co, fa cul ta da igual ini ci a ti va aos de ma-
is le gi ti ma dos. (Re da ção dada pela Lei nº 8.078, de
11-9-1990)

Art. 16. A sen ten ça ci vil fará co i sa jul ga da erga
om nes, nos li mi tes da com pe tên cia ter ri to ri al do ór -
gão pro la tor, ex ce to se o pe di do for jul ga do im pro ce-
den te por in su fi ciên cia de pro vas, hi pó te se em que
qual quer le gi ti ma do po de rá in ten tar ou tra ação com
idên ti co fun da men to, va len do-se de nova pro va. (Re -
da ção dada pela Lei nº 9.494, de 10-9-1997).

Art. 17. Em caso de li ti gân cia de má-fé, a da nos,
a as so ci a ção au to ra e os di re to res res pon sá ve is pela
pro po si tu ra da ação se rão so li da ri a men te con de na-

13510 Sex ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    293ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



dos ao dé cu plo das cus tas, sem pre ju í zo da res pon-
sa bi li da de por per das e da nos. (Re da ção dada pela
Lei nº 8.078, de 11-9-1990).

Art. 18. Nas ações de que tra ta esta lei, não ha -
ve rá adi an ta men to de cus tas, emo lu men tos, ho no rá-
ri os pe ri ci a is e qua is quer ou tras des pe sas, nem con -
de na ção da as so ci a ção au to ra, sal vo com pro va da
má-fé, em ho no rá ri os de ad vo ga do, cus tas e des pe-
sas pro ces su a is. (Re da ção dada pela Lei nº 8.078, de 
11-9-1990).

Art. 19. Apli ca-se à ação ci vil pú bli ca, pre vis ta
nes ta lei, o Có di go de Pro ces so Ci vil, apro va do pela
Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973, na qui lo em
que não con tra rie suas dis po si ções.

Art. 20. O fun do de que tra ta o art. 13 des ta lei
será re gu la men ta do pelo Po der Exe cu ti vo no pra zo
de 90 (no ven ta) dias.

Art. 21. Apli cam-se à de fe sa dos di re i tos e in te-
res ses di fu sos, co le ti vos e in di vi du a is, no que for ca -
bí vel, os dis po si ti vos do Tí tu lo III da lei que ins ti tu iu o
Có di go de De fe sa do Con su mi dor. (Re da ção dada
pela Lei nº 8.078, de 11-9-1990).

Art 22. Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção. (Re nu me ra do pela Lei nº 8.078, de
11-9-1990).

Art. 23. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá-
rio. (Re nu me ra do pela Lei nº 8.078, de 11-9-1990).

Bra sí lia, 24 de ju lho de 1985; 164º da Inde pen-
dên cia e 97º da Re pú bli ca. – JOSÉ SARNEY – Fer -
nan do Lyra.
....................................................................................

LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995

Dis põe so bre os Ju i za dos Espe ci-
a is Cí ve is e Cri mi na is e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca Faço sa ber que o Con -
gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin te lei:

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 1º Os Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na-
is, ór gãos da Jus ti ça Ordi ná ria, se rão cri a dos pela
União, no Dis tri to Fe de ral e nos Ter ri tó ri os, e pe los
Esta dos, para con ci li a ção, pro ces so, jul ga men to e
exe cu ção, nas ca u sas de sua com pe tên cia.

Art. 2º O pro ces so ori en tar-se-á pe los cri té ri os
da ora li da de, sim pli ci da de, in for ma li da de, eco no mia
pro ces su al e ce le ri da de, bus can do, sem pre que pos -
sí vel, a con ci li a ção ou a tran sa ção.

CAPÍTULO II
Dos Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is

Seção I
Da Com pe tên cia

Art. 3º O Ju i za do Espe ci al Cí vel tem com pe tên cia
para con ci li a ção, pro ces so e jul ga men to das ca u sas cí -
ve is de me nor com ple xi da de, as sim con si de ra das:

I – as ca u sas cujo va lor não ex ce da a qua ren ta
ve zes o sa lá rio mí ni mo;

II – as enu me ra das no art. 275, in ci so II, do Có -
di go de Pro ces so Ci vil;

III – a ação de des pe jo para uso pró prio;
IV – as ações pos ses só ri as so bre bens imó ve is de 

va lor não ex ce den te ao fi xa do no in ci so I des te ar ti go.
§ 1º Com pe te ao Ju i za do Espe ci al pro mo ver a

exe cu ção:
I – dos seus jul ga dos;
II – dos tí tu los exe cu ti vos ex tra ju di ci a is, no va lor

de até qua ren ta ve zes o sa lá rio mí ni mo, ob ser va do o
dis pos to no § lº do art. 8º des ta lei.

§ 2º Fi cam ex clu í das da com pe tên cia do Ju i za-
do Espe ci al as ca u sas de na tu re za ali men tar, fa li men-
tar, fis cal e de in te res se da Fa zen da Pú bli ca, e tam-
bém as re la ti vas a aci den tes de tra ba lho, a re sí du os e
ao es ta do e ca pa ci da de das pes so as, ain da que de
cu nho pa tri mo ni al.

§ 3º A op ção pelo pro ce di men to pre vis to nes ta
lei im por ta rá em re nún cia ao cré di to ex ce den te ao li -
mi te es ta be le ci do nes te ar ti go, ex ce tu a da a hi pó te se
de con ci li a ção.

Art. 4º É com pe ten te, para as ca u sas pre vis tas
nes ta lei, o Ju i za do do foro:

I – do do mi cí lio do réu ou, a cri té rio do au tor, do
lo cal onde aque le exer ça ati vi da des pro fis si o na is ou
eco nô mi cas ou man te nha es ta be le ci men to, fi li al,
agên cia, su cur sal ou es cri tó rio;

II – do lu gar onde a obri ga ção deva ser sa tis fe i-
ta;

III – do do mi cí lio do au tor ou do lo cal do ato ou
fato, nas ações para re pa ra ção de dano de qual quer
na tu re za.

Pa rá gra fo úni co. Em qual quer hi pó te se, po de rá
a ação ser pro pos ta no foro pre vis to no in ci so I des te
ar ti go.

Seção II
Do juiz, dos con ci li a do res e dos ju í zes le i gos

Art. 5º O Juiz di ri gi rá o pro ces so com li ber da de
para de ter mi nar as pro vas a se rem pro du zi das, para
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apre ciá-las e para dar es pe ci al va lor às re gras de ex -
pe riên cia co mum ou téc ni ca.

Art. 6º O Juiz ado ta rá em cada caso a de ci são
que re pu tar mais jus ta e equâ ni me, aten den do aos
fins so ci a is da lei e às exi gên ci as do bem co mum.

Art. 7º Os con ci li a do res e ju í zes le i gos são au xi-
li a res da Jus ti ça, re cru ta dos, os pri me i ros, pre fe ren te-
men te, en tre os ba cha réis em Di re i to, e os se gun dos,
en tre ad vo ga dos com mais de cin co anos de ex pe-
riên cia.

Pa rá gra fo úni co. Os ju í zes le i gos fi ca rão im pe di-
dos de exer cer a ad vo ca cia pe ran te os Ju i za dos Espe ci-
a is, en quan to no de sem pe nho de suas fun ções.

Seção III
Das par tes

Art. 8º Não po de rão ser par tes, no pro ces so ins -
ti tu í do por esta lei, o in ca paz, o pre so, as pes so as ju rí-
di cas de di re i to pú bli co, as em pre sas pú bli cas da
União, a mas sa fa li da e o in sol ven te ci vil.

§ 1º So men te as pes so as fí si cas ca pa zes se rão
ad mi ti das a pro por ação pe ran te o Ju i za do Espe ci al, ex -
clu í dos os ces si o ná ri os de di re i to de pes so as ju rí di cas.

§ 2º O ma i or de de zo i to anos po de rá ser au tor,
in de pen den te men te de as sis tên cia, in clu si ve para
fins de con ci li a ção.

Art. 9º Nas ca u sas de va lor até vin te sa lá ri os mí -
ni mos, as par tes com pa re ce rão pes so al men te, po-
den do ser as sis ti das por ad vo ga do; nas de va lor su -
pe ri or, a as sis tên cia é obri ga tó ria.

§ 1º Sen do fa cul ta ti va a as sis tên cia, se uma das
par tes com pa re cer as sis ti da por ad vo ga do, ou se o
réu for pes soa ju rí di ca ou fir ma in di vi du al, terá a ou tra
par te, se qui ser, as sis tên cia ju di ciá ria pres ta da por
ór gão ins ti tu í do jun to ao Ju i za do Espe ci al, na for ma
da lei lo cal.

§ 2º O Juiz aler ta rá as par tes da con ve niên cia
do pa tro cí nio por ad vo ga do, quan do a ca u sa o re co-
men dar.

§ 3º O man da to ao ad vo ga do po de rá ser ver bal,
sal vo quan to aos po de res es pe ci a is.

§ 4º O réu, sen do pes soa ju rí di ca ou ti tu lar de fir-
ma in di vi du al, po de rá ser re pre sen ta do por pre pos to
cre den ci a do.

Art. 10. Não se ad mi ti rá, no pro ces so, qual quer
for ma de in ter ven ção de ter ce i ro nem de as sis tên cia.
Admi tir-se-á o li tis con sór cio.

Art. 11. O Mi nis té rio Pú bli co in ter vi rá nos ca sos
pre vis tos em lei.

Seção IV
Dos atos pro ces su a is

Art. 12. Os atos pro ces su a is se rão pú bli cos e
po de rão re a li zar-se em ho rá rio no tur no, con for me
dis pu se rem as nor mas de or ga ni za ção ju di ciá ria.

Art. 13. Os atos pro ces su a is se rão vá li dos sem -
pre que pre en che rem as fi na li da des para as qua is fo -
rem re a li za dos, aten di dos os cri té ri os in di ca dos no
art. 2º des ta lei.

§ 1º Não se pro nun ci a rá qual quer nu li da de sem
que te nha ha vi do pre ju í zo. § 2º A prá ti ca de atos pro -
ces su a is em ou tras co mar cas po de rá ser so li ci ta da
por qual quer meio idô neo de co mu ni ca ção.

§ 3º Ape nas os atos con si de ra dos es sen ci a is
se rão re gis tra dos re su mi da men te, em no tas ma nus-
cri tas, da ti lo gra fa das, ta qui gra fa das ou es te no ti pa-
das. Os de ma is atos po de rão ser gra va dos em fita
mag né ti ca ou equi va len te, que será inu ti li za da após o 
trân si to em jul ga do da de ci são.

§ 4º As nor mas lo ca is dis po rão so bre a con ser-
va ção das pe ças do pro ces so e de ma is do cu men tos
que o ins tru em.

Seção V

Do pe di do

Art. 14. O pro ces so ins ta u rar-se-á com a apre -
sen ta ção do pe di do, es cri to ou oral, à Se cre ta ria do
Ju i za do.

§ 1º Do pe di do cons ta rão, de for ma sim ples e
em lin gua gem aces sí vel:

I – o nome, a qua li fi ca ção e o en de re ço das par tes;
II – os fa tos e os fun da men tos, de for ma su cin ta;
III – o ob je to e seu va ler.
§ 2º É lí ci to for mu lar pe di do ge né ri co quan do

não for pos sí vel de ter mi nar, des de logo, a ex ten são
da obri ga ção.

§ 3º O pe di do oral será re du zi do a es cri to pela
Se cre ta ria do Ju i za do, po den do ser uti li za do o sis te-
ma de fi chas ou for mu lá ri os im pres sos.

Art. 15. Os pe di dos men ci o na dos no art. 3º des-
ta lei po de rão ser al ter na ti vos ou cu mu la dos; nes ta úl -
ti ma hi pó te se, des de que co ne xos e a soma não ul tra-
pas se o li mi te fi xa do na que le dis po si ti vo.

Art. 16. Re gis tra do o pe di do, in de pen den te men-
te de dis tri bu i ção e au tu a ção, a Se cre ta ria do Ju i za do
de sig na rá a ses são de con ci li a ção, a re a li zar-se no
pra zo de quin ze dias.

Art. 17. Com pa re cen do ini ci al men te am bas as
par tes, ins ta u rar-se-á, des de logo, a ses são de con ci-
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li a ção, dis pen sa dos o re gis tro pré vio de pe di do e a ci -
ta ção.

Pa rá gra fo úni co. Ha ven do pe di dos con tra pos-
tos, po de rá ser dis pen sa da a con tes ta ção for mal e
am bos se rão apre ci a dos na mes ma sen ten ça.

Seção VI
Das Ci ta ções e Inti ma ções

Art. 18. A ci ta ção far-se-á:
I – por cor res pon dên cia, com avi so de re ce bi-

men to em mão pró pria;
II – tra tan do-se de pes soa ju rí di ca ou fir ma in di-

vi du al, me di an te en tre ga ao en car re ga do da re cep-
ção, que será obri ga to ri a men te iden ti fi ca do;

III – sen do ne ces sá rio, por ofi ci al de jus ti ça, in -
de pen den te men te de man da do ou car ta pre ca tó ria.

§ 1º A ci ta ção con te rá có pia do pe di do ini ci al,
dia e hora para com pa re ci men to do ci tan do e ad ver-
tên cia de que, não com pa re cen do este, con si de-
rar-se-ão ver da de i ras as ale ga ções ini ci a is, e será
prefe ri do jul ga men to, de pla no.

§ 2º Não se fará ci ta ção por edi tal.
§ 3º O com pa re ci men to es pon tâ neo su pri rá a

fal ta ou nu li da de da ci ta ção.
Art. 19. As in ti ma ções se rão fe i tas na for ma pre -

vis ta para ci ta ção, ou por qual quer ou tro meio idô neo
de co mu ni ca ção.

§ 1º Dos atos pra ti ca dos na au diên cia, con si de-
rar-se-ão des de logo ci en tes as par tes.

§ 2º As par tes co mu ni ca rão ao ju í zo as mu dan ças
de en de re ço ocor ri das no cur so do pro ces so, re pu tan-
do-se efi ca zes as in ti ma ções en vi a das ao lo cal an te ri or-
men te in di ca do, na au sên cia da co mu ni ca ção.

Seção VII
Da Re ve lia

Art. 20. Não com pa re cen do o de man da do à ses -
são de con ci li a ção ou à au diên cia de ins tru ção e jul -
ga men to, re pu tar-se-ão ver da de i ros os fa tos ale ga-
dos no pe di do ini ci al, sal vo se o con trá rio re sul tar da
con vic ção do Juiz.

Seção VIII
Da Con ci li a ção e do Ju í zo Arbi tral

Art. 21. Aber ta a ses são, o Juiz to ga do ou le i go
es cla re ce rá as par tes pre sen tes so bre as van ta gens
da con ci li a ção, mos tran do-lhes os ris cos e as con se-
qüên ci as do li tí gio, es pe ci al men te quan to ao dis pos to
no § 3º do art. 3º des ta lei.

Art. 22. A con ci li a ção será con du zi da pelo Juiz
to ga do ou le i go ou por con ci li a dor sob sua ori en ta ção.

Pa rá gra fo úni co. Obti da a con ci li a ção, esta será
re du zi da a es cri to e ho mo lo ga da pelo Juiz to ga do,
me di an te sen ten ça com efi cá cia de tí tu lo exe cu ti vo.

Art. 23. Não com pa re cen do o de man da do, o
Juiz to ga do pro fe ri rá sen ten ça.

Art. 24. Não ob ti da a con ci li a ção, as par tes po -
de rão op tar, de co mum acor do, pelo ju í zo ar bi tral, na
for ma pre vis ta nes ta lei.

§ 1º O ju í zo ar bi tral con si de rar-se-á ins ta u ra do,
in de pen den te men te de ter mo de com pro mis so, com
a es co lha do ár bi tro pe las par tes. Se este não es ti ver
pre sen te, o Juiz con vo cá-lo-á e de sig na rá, de ime di a-
to, a data para a au diên cia de ins tru ção.

§ 2º O ár bi tro será es co lhi do den tre os ju í zes
le i gos.

Art. 25. O ár bi tro con du zi rá o pro ces so com os
mes mos cri té ri os do Juiz, na for ma dos arts. 5º e 6º
des ta lei, po den do de ci dir por eqüi da de.

Art. 26. Ao tér mi no da ins tru ção, ou nos cin co dias
sub se qüen tes, o ár bi tro apre sen ta rá o la u do ao Juiz to -
ga do para ho mo lo ga ção por sen ten ça ir re cor rí vel.

Seção IX
Da Instru ção e Jul ga men to

Art. 27. Não ins ti tu í do o ju í zo ar bi tral, pro ce-
der-se-á ime di a ta men te à au diên cia de ins tru ção e
jul ga men to, des de que não re sul te pre ju í zo para a de -
fe sa.

Pa rá gra fo úni co. Não sen do pos sí vel a sua re a li-
za ção ime di a ta, será a au diên cia de sig na da para um
dos quin ze dias sub se qüen tes, ci en tes, des de logo,
as par tes e tes te mu nhas even tu al men te pre sen tes.

Art. 28. Na au diên cia de ins tru ção e jul ga men to
se rão ou vi das as par tes, co lhi da a pro va e, em se gui-
da, pro fe ri da a sen ten ça.

Art. 29. Se rão de ci di dos de pla no to dos os in ci-
den tes que pos sam in ter fe rir no re gu lar pros se gui-
men to da au diên cia. As de ma is ques tões se rão de ci-
di das na sen ten ça.

Pa rá gra fo úni co. So bre os do cu men tos apre sen-
ta dos por uma das par tes, ma ni fes tar-se-á ime di a ta-
men te a par te con trá ria, sem in ter rup ção da au diên-
cia.

Seção X
Da Res pos ta do Réu

Art. 30. A con tes ta ção, que será oral ou es cri ta,
con te rá toda ma té ria de de fe sa, ex ce to ar güi ção de
sus pe i ção ou im pe di men to do Juiz, que se pro ces sa-
rá na for ma da le gis la ção em vi gor.
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Art. 31. Não se ad mi ti rá a re con ven ção. É lí ci to
ao réu, na con tes ta ção, for mu lar pe di do em seu fa vor,
nos li mi tes do art.3º des ta lei, des de que fun da do nos
mes mos fa tos que cons ti tu em ob je to da con tro vér sia.

Pa rá gra fo úni co. O au tor po de rá res pon der ao
pe di do do réu na pró pria au diên cia ou re que rer a de -
sig na ção da nova data, que será des de logo fi xa da,
ci en tes to dos os pre sen tes.

Seção XI
Das Pro vas

Art. 32. To dos os me i os de pro va mo ral men te le -
gí ti mos, ain da que não es pe ci fi ca dos em lei, são há -
be is para pro var a ve ra ci da de dos fa tos ale ga dos pe -
las par tes.

Art. 33. Todas as pro vas se rão pro du zi das na
au diên cia de ins tru ção e jul ga men to, ain da que não
re que ri das pre vi a men te, po den do o Juiz li mi tar ou ex -
clu ir as que con si de rar ex ces si vas, im per ti nen tes ou
pro te la tó ri as.

Art. 34. As tes te mu nhas, até o má xi mo de três
para cada par te, com pa re ce rão à au diên cia de ins tru-
ção e jul ga men to le va das pela par te que as te nha ar -
ro la do, in de pen den te men te de in ti ma ção, ou me di an-
te esta, se as sim for re que ri do.

§ 1º O re que ri men to para in ti ma ção das tes te-
mu nhas será apre sen ta do à Se cre ta ria no mí ni mo
cin co dias an tes da au diên cia de ins tru ção e jul ga-
men to.

§ 2º Não com pa re cen do a tes te mu nha in ti ma da, o 
Juiz po de rá de ter mi nar sua ime di a ta con du ção, va len-
do-se, se ne ces sá rio, do con cur so da for ça pú bli ca.

Art. 35. Qu an do a pro va do fato exi gir, o Juiz po -
de rá in qui rir téc ni cos de sua con fi an ça, per mi ti da às
par tes a apre sen ta ção de pa re cer téc ni co.

Pa rá gra fo úni co. No cur so da au diên cia, po de rá
o Juiz, de ofí cio ou a re que ri men to das par tes, re a li zar
ins pe ção em pes so as ou co i sas, ou de ter mi nar que o
faça pes soa de sua con fi an ça, que lhe re la ta rá in for-
mal men te o ve ri fi ca do.

Art. 36. A pro va oral não será re du zi da a es cri to,
de ven do a sen ten ça re fe rir, no es sen ci al, os in for mes
tra zi dos nos de po i men tos.

Art. 37. A ins tru ção po de rá ser di ri gi da por Juiz
le i go, sob a su per vi são de Juiz to ga do.

Seção XII
Da Sen ten ça

Art. 38. A sen ten ça men ci o na rá os ele men tos de
con vic ção do Juiz, com bre ve re su mo dos fa tos re le van-
tes ocor ri dos em au diên cia, dis pen sa do o re la tó rio.

Pa rá gra fo úni co. Não se ad mi ti rá sen ten ça con -
de na tó ria por quan tia ilí qui da, ain da que ge né ri co o
pe di do.

Art. 39. É ine fi caz a sen ten ça con de na tó ria na
par te que ex ce der a al ça da es ta be le ci da nes ta lei.

Art. 40. O Juiz le i go que ti ver di ri gi do a ins tru ção
pro fe ri rá sua de ci são e ime di a ta men te a sub me te rá ao
Juiz to ga do, que po de rá ho mo lo gá-la, pro fe rir ou tra em
subs ti tu i ção ou, an tes de se ma ni fes tar, de ter mi nar a re -
a li za ção de atos pro ba tó ri os in dis pen sá ve is.

Art. 41. Da sen ten ça, ex ce tu a da a ho mo lo ga tó-
ria de con ci li a ção ou la u do ar bi tral, ca be rá re cur so
para o pró prio Ju i za do.

§ 1º O re cur so será jul ga do por uma tur ma com -
pos ta por três Ju í zes to ga dos, em exer cí cio no pri me i-
ro grau de ju ris di ção, re u ni dos na sede do Ju i za do.

§ 2º No re cur so, as par tes se rão obri ga to ri a-
men te re pre sen ta das por ad vo ga do.

Art. 42. O re cur so será in ter pos to no pra zo de
dez dias, con ta do da ciên cia da sen ten ça, por pe ti ção
es cri ta, da qual cons ta rão as ra zões e o pe di do do re -
cor ren te.

§ 1º O pre pa ro será fe i to, in de pen den te men te
de in ti ma ção, nas qua ren ta e oito ho ras se guin tes à
in ter po si ção, sob pena de de ser ção.

§ 2º Após o pre pa ro, a Se cre ta ria in ti ma rá o re -
cor ri do para ofe re cer res pos ta es cri ta no pra zo de dez 
dias.

Art. 43. O re cur so terá so men te efe i to de vo lu ti vo,
po den do o Juiz dar-lhe efe i to sus pen si vo, para evi tar
dano ir re pa rá vel para a par te.

Art. 44. As par tes po de rão re que rer a trans cri-
ção da gra va ção da fita mag né ti ca a que alu de o § 3º
do art. 13 des ta lei, cor ren do por con ta do re que ren te
as des pe sas res pec ti vas.

Art. 45. As par tes se rão in ti ma das da data da
ses são de jul ga men to.

Art. 46. O jul ga men to em se gun da ins tân cia cons -
ta rá ape nas da ata, com a in di ca ção su fi ci en te do pro -
ces so, fun da men ta ção su cin ta e par te dis po si ti va. Se a
sen ten ça for con fir ma da pe los pró pri os fun da men tos, a
sú mu la do jul ga men to ser vi rá de acór dão.

Art. 47. (VETADO)

Seção XIII
Dos Embar gos de De cla ra ção

Art. 48. Ca be rão em bar gos de de cla ra ção quan -
do, na sen ten ça ou acór dão, hou ver obs cu ri da de,
con tra di ção, omis são ou dú vi da.

Pa rá gra fo úni co. Os er ros ma te ri a is po dem ser
cor ri gi dos de ofí cio.
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Art. 49. Os em bar gos de de cla ra ção se rão in ter-
pos tos por es cri to ou oral men te, no pra zo de cin co
dias, con ta dos da ciên cia da de ci são.

Art. 50. Qu an do in ter pos tos con tra sen ten ça, os
em bar gos de de cla ra ção sus pen de rão o pra zo para
re cur so.

Seção XIV
Da Extin ção do Pro ces so sem 

Jul ga men to do Mé ri to

Art. 51. Extin gue-se o pro ces so, além dos ca sos
pre vis tos em lei:

I – quan do o au tor de i xar de com pa re cer a qual -
quer das au diên ci as do pro ces so;

II – quan do inad mis sí vel o pro ce di men to ins ti tu í-
do por esta Lei ou seu pros se gui men to, após a con ci-
li a ção;

III – quan do for re co nhe ci da a in com pe tên cia
ter ri to ri al;

IV – quan do so bre vi er qual quer dos im pe di men-
tos pre vis tos no art. 8º des ta lei;

V – quan do, fa le ci do o au tor, a ha bi li ta ção de -
pen der de sen ten ça ou não se der no pra zo de trin ta
dias;

VI – quan do, fa le ci do o réu, o au tor não pro mo-
ver a ci ta ção dos su ces so res no pra zo de trin ta dias
da ciên cia do fato.

§ 1º A ex tin ção do pro ces so in de pen de rá, em
qual quer hi pó te se, de pré via in ti ma ção pes so al das
par tes.

§ 2º No caso do in ci so I des te ar ti go, quan do
com pro var que a au sên cia de cor re de for ça ma i or, a
par te po de rá ser isen ta da, pelo Juiz, do pa ga men to
das cus tas.

Seção XV
Da Exe cu ção

Art. 52. A exe cu ção da sen ten ça pro ces sar-se-á
no pró prio Ju i za do, apli can do-se, no que cou ber, o
dis pos to no Có di go de Pro ces so Ci vil, com as se guin-
tes al te ra ções:

I – as sen ten ças se rão ne ces sa ri a men te lí qui-
das, con ten do a con ver são em Bô nus do Te sou ro Na -
ci o nal – BTN ou ín di ce equi va len te;

II – os cál cu los de con ver são de ín di ces, de ho -
no rá ri os, de ju ros e de ou tras par ce las se rão efe tu a-
dos por ser vi dor ju di ci al;

III – a in ti ma ção da sen ten ça será fe i ta, sem pre
que pos sí vel, na pró pria au diên cia em que for pro fe-
ri da. Nes sa in ti ma ção, o ven ci do será ins ta do a cum -
prir a sen ten ça tão logo ocor ra seu trân si to em jul ga-

do, e ad ver ti do dos efe i tos do seu des cum pri men to
(in ci so V);

IV – não cum pri da vo lun ta ri a men te a sen ten ça
tran si ta da em jul ga do, e ten do ha vi do so li ci ta ção do
in te res sa do, que po de rá ser ver bal, pro ce der-se-á
des de logo à exe cu ção, dis pen sa da nova ci ta ção;

V – nos ca sos de obri ga ção de en tre gar, de fa -
zer, ou de não fa zer, o Juiz, na sen ten ça ou na fase de
exe cu ção, co mi na rá mul ta diá ria, ar bi tra da de acor do
com as con di ções eco nô mi cas do de ve dor, para a hi -
pó te se de ina dim ple men to. Não cum pri da a obri ga-
ção, o cre dor po de rá re que rer a ele va ção da mul ta ou
a trans for ma ção da con de na ção em per das e da nos,
que o Juiz de ime di a to ar bi tra rá, se guin do-se a exe cu-
ção por quan tia cer ta, in clu í da a mul ta ven ci da de
obri ga ção de dar, quan do evi den ci a da a ma lí cia do
de ve dor na exe cu ção do jul ga do;

VI – na obri ga ção de fa zer, o Juiz pode de ter mi-
nar o cum pri men to por ou trem, fi xa do o va lor que o
de ve dor deve de po si tar para as des pe sas, sob pena
de mul ta diá ria;

VII – na ali e na ção for ça da dos bens, o Juiz po -
de rá au to ri zar o de ve dor, o cre dor ou ter ce i ra pes soa
idô nea a tra tar da ali e na ção do bem pe nho ra do, a
qual se aper fe i ço a rá em ju í zo até a data fi xa da para a
pra ça ou le i lão. Sen do o pre ço in fe ri or ao da ava li a-
ção, as par tes se rão ou vi das. Se o pa ga men to não for 
à vis ta, será ofe re ci da ca u ção idô nea, nos ca sos de
ali e na ção de bem mó vel, ou hi po te ca do o imó vel;

VIII – é dis pen sa da a pu bli ca ção de edi ta is em
jor na is, quan do se tra tar de ali e na ção de bens de pe -
que no va lor;

IX – o de ve dor po de rá ofe re cer em bar gos, nos
au tos da exe cu ção, ver san do so bre:

a) fal ta ou nu li da de da ci ta ção no pro ces so, se
ele cor reu à re ve lia;

b) ma ni fes to ex ces so de exe cu ção;
c) erro de cál cu lo;
d) ca u sa im pe di ti va, mo di fi ca ti va ou ex tin ti va da

obri ga ção, su per ve ni en te à sen ten ça.
Art. 53. A exe cu ção de tí tu lo exe cu ti vo ex tra ju di-

ci al, no va lor de até qua ren ta sa lá ri os mí ni mos, obe -
de ce rá ao dis pos to no Có di go de Pro ces so Ci vil, com
as mo di fi ca ções in tro du zi das por esta lei.

§ 1º Efe tu a da a pe nho ra, o de ve dor será in ti ma-
do a com pa re cer à au diên cia de con ci li a ção, quan do
po de rá ofe re cer em bar gos (art. 52, IX), por es cri to ou
ver bal men te.

§ 2º Na au diên cia, será bus ca do o meio mais rá -
pi do e efi caz para a so lu ção do li tí gio, se pos sí vel com 
dis pen sa da ali e na ção ju di ci al, de ven do o con ci li a dor

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  30 13515MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL298     



pro por, en tre ou tras me di das ca bí ve is, o pa ga men to
do dé bi to a pra zo ou a pres ta ção, a da ção em pa ga-
men to ou a ime di a ta ad ju di ca ção do bem pe nho ra do.

§ 3º Não apre sen ta dos os em bar gos em au diên-
cia, ou jul ga dos im pro ce den tes, qual quer das par tes
po de rá re que rer ao Juiz a ado ção de uma das al ter-
na ti vas do pa rá gra fo an te ri or.

§ 4º Não en con tra do o de ve dor ou ine xis tin do
bens pe nho rá ve is, o pro ces so será ime di a ta men te
ex tin to, de vol ven do-se os do cu men tos ao au tor.

Seção XVI
Das Des pe sas

Art. 54. O aces so ao Ju i za do Espe ci al in de pen-
de rá, em pri me i ro grau de ju ris di ção, do pa ga men to
de cus tas, ta xas ou des pe sas.

Pa rá gra fo úni co. O pre pa ro do re cur so, na for ma
do § 1º do art. 42 des ta lei, com pre en de rá to das as
des pe sas pro ces su a is, in clu si ve aque las dis pen sa-
das em pri me i ro grau de ju ris di ção, res sal va da a hi pó-
te se de as sis tên cia ju di ciá ria gra tu i ta.

Art. 55. A sen ten ça de pri me i ro grau não con de-
na rá o ven ci do em cus tas e ho no rá ri os de ad vo ga do,
res sal va dos os ca sos de li ti gân cia de má-fé. Em se -
gun do grau, o re cor ren te, ven ci do, pa ga rá as cus tas e 
ho no rá ri os de ad vo ga do, que se rão fi xa dos en tre dez
por cen to e vin te por cen to do va lor de con de na ção
ou, não ha ven do con de na ção, do va lor cor ri gi do da
ca u sa.

Pa rá gra fo úni co. Na exe cu ção não se rão con ta-
das cus tas, sal vo quan do:

I – re co nhe ci da a li ti gân cia de má-fé;
II – im pro ce den tes os em bar gos do de ve dor;
III – tra tar-se de exe cu ção de sen ten ça que te -

nha sido ob je to de re cur so im pro vi do do de ve dor.

Seção XVII
Dis po si ções Fi na is

Art. 56. Insti tu í do o Ju i za do Espe ci al, se rão im -
plan ta das as cu ra do ri as ne ces sá ri as e o ser vi ço de
as sis tên cia ju di ciá ria.

Art. 57. O acor do ex tra ju di ci al, de qual quer na tu-
re za ou va lor, po de rá ser ho mo lo ga do, no ju í zo com -
pe ten te, in de pen den te men te de ter mo, va len do a
sen ten ça como tí tu lo exe cu ti vo ju di ci al.

Pa rá gra fo úni co. Va le rá como tí tu lo ex tra ju di ci al
o acor do ce le bra do pe las par tes, por ins tru men to es -
cri to, re fe ren da do pelo ór gão com pe ten te do Mi nis té-
rio Pú bli co.

Art. 58. As nor mas de or ga ni za ção ju di ciá ria lo -
cal po de rão es ten der a con ci li a ção pre vis ta nos arts.
22 e 23 a ca u sas não abran gi das por esta lei.

Art. 59. Não se ad mi ti rá ação res ci só ria nas ca u-
sas su je i tas ao pro ce di men to ins ti tu í do por esta lei.

CAPÍTULO III
Dos Ju i za dos Espe ci a is Cri mi na is

Dis po si ções Ge ra is

Art. 60. O Ju i za do Espe ci al Cri mi nal, pro vi do por 
Ju í zes to ga dos ou to ga dos e le i gos, tem com pe tên cia
para a con ci li a ção, o jul ga men to e a exe cu ção das in -
fra ções pe na is de me nor po ten ci al ofen si vo.

Art. 61. Con si de ram-se in fra ções pe na is de me -
nor po ten ci al ofen si vo, para os efe i tos des ta lei, as
con tra ven ções pe na is e os cri mes a que a lei co mi ne
pena má xi ma não su pe ri or a um ano, ex ce tu a dos os
ca sos em que a lei pre ve ja pro ce di men to es pe ci al.

Art. 62. O pro ces so pe ran te o Ju i za do Espe ci al
ori en tar-se-á pe los cri té ri os da ora li da de, in for ma li da-
de, eco no mia pro ces su al e ce le ri da de, ob je ti van do,
sem pre que pos sí vel, a re pa ra ção dos da nos so fri dos
pela ví ti ma e a apli ca ção de pena não pri va ti va de li -
ber da de.

Seção I
Da Com pe tên cia e dos Atos Pro ces su a is

Art. 63. A com pe tên cia do Ju i za do será de ter mi-
na da pelo lu gar em que foi pra ti ca da a in fra ção pe nal.

Art. 64. Os atos pro ces su a is se rão pú bli cos e
po de rão re a li zar-se em ho rá rio no tur no e em qual-
quer dia da se ma na, con for me dis pu se rem as nor mas
de or ga ni za ção ju di ciá ria.

Art. 65. Os atos pro ces su a is se rão vá li dos sem -
pre que pre en che rem as fi na li da des para as qua is fo -
ram re a li za dos, aten di dos os cri té ri os in di ca dos no
art. 62 des ta lei.

§ 1º Não se pro nun ci a rá qual quer nu li da de sem
que te nha ha vi do pre ju í zo. § 2º A prá ti ca de atos pro -
ces su a is em ou tras co mar cas po de rá ser so li ci ta da
por qual quer meio há bil de co mu ni ca ção.

§ 3º Se rão ob je to de re gis tro es cri to ex clu si va-
men te os atos ha vi dos por es sen ci a is. Os atos re a li-
za dos em au diên cia de ins tru ção e jul ga men to po de-
rão ser gra va dos em fita mag né ti ca ou equi va len te.

Art. 66. A ci ta ção será pes so al e far-se-á no pró -
prio Ju i za do, sem pre que pos sí vel, ou por man da do.

Pa rá gra fo úni co. Não en con tra do o acu sa do
para ser ci ta do, o Juiz en ca mi nha rá as pe ças exis ten-
tes ao Ju í zo co mum para ado ção do pro ce di men to
pre vis to em lei.
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Art. 67. A in ti ma ção far-se-á por cor res pon dên-
cia, com avi so de re ce bi men to pes so al ou, tra tan-
do-se de pes soa ju rí di ca ou fir ma in di vi du al, me di an te
en tre ga ao en car re ga do da re cep ção, que será obri -
ga to ri a men te iden ti fi ca do, ou, sen do ne ces sá rio, por
ofi ci al de jus ti ça, in de pen den te men te de man da do ou
car ta pre ca tó ria, ou ain da por qual quer meio idô neo
de co mu ni ca ção.

Pa rá gra fo úni co. Dos atos pra ti ca dos em au-
diên cia con si de rar-se-ão des de logo ci en tes as par -
tes, os in te res sa dos e de fen so res.

Art. 68. Do ato de in ti ma ção do au tor do fato e do 
man da do de ci ta ção do acu sa do, cons ta rá a ne ces si-
da de de seu com pa re ci men to acom pa nha do de ad-
vo ga do, com a ad ver tên cia de que, na sua fal ta,
ser-lhe-á de sig na do de fen sor pú bli co.

Seção II
Da Fase Pre li mi nar

Art. 69. A au to ri da de po li ci al que to mar co nhe ci-
men to da ocor rên cia la vra rá ter mo cir cuns tan ci a do e
o en ca mi nha rá ime di a ta men te ao Ju i za do, com o au -
tor do fato e a ví ti ma, pro vi den ci an do-se as re qui si-
ções dos exa mes pe ri ci a is ne ces sá ri os.

Pa rá gra fo úni co. Ao au tor do fato que, após a La -
vra tu ra do ter mo, for ime di a ta men te en ca mi nha do ao
ju i za do ou as su mir o com pro mis so de a ele com pa re-
cer, não se im po rá pri são em fla gran te, nem se exi gi rá
fi an ça. Em caso de vi o lên cia do més ti ca, o juiz po de rá
de ter mi nar, como me di da de ca u te la, seu afas ta men-
to do lar, do mi cí lio ou lo cal de con vi vên cia com a ví ti-
ma. (Re da ção dada Dela Lei nº 10.455, de 13-5-2002)

Art. 70. Com pa re cen do o au tor do fato e a ví ti-
ma, e não sen do pos sí vel a re a li za ção ime di a ta da
au diên cia pre li mi nar, será de sig na da data pró xi ma,
da qual am bos sa i rão ci en tes.

Art. 71. Na fal ta do com pa re ci men to de qual quer
dos en vol vi dos, a Se cre ta ria pro vi den ci a rá sua in ti-
ma ção e, se for o caso, a do res pon sá vel ci vil, na for -
ma dos arts. 67 e 68 des ta lei.

Art. 72. Na au diên cia pre li mi nar, pre sen te o re -
pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co, o au tor do fato e a
ví ti ma e, se pos sí vel, o res pon sá vel ci vil, acom pa nha-
dos por seus ad vo ga dos, o Juiz es cla re ce rá so bre a
pos si bi li da de da com po si ção dos da nos e da ace i ta-
ção da pro pos ta de apli ca ção ime di a ta de pena não
pri va ti va de li ber da de.

Art. 73. A con ci li a ção será con du zi da pelo Juiz
ou por con ci li a dor sob sua ori en ta ção.

Pa rá gra fo úni co. Os con ci li a do res são au xi li a res
da Jus ti ça, re cru ta dos, na for ma da lei lo cal, pre fe ren te-

men te en tre ba cha réis em Di re i to, ex clu í dos os que
exer çam fun ções na ad mi nis tra ção da Jus ti ça Cri mi-
nal.

Art. 74. A com po si ção dos da nos ci vis será re du-
zi da a es cri to e, ho mo lo ga da pelo Juiz me di an te sen -
ten ça ir re cor rí vel, terá efi cá cia de tí tu lo a ser exe cu ta-
do no ju í zo ci vil com pe ten te.

Pa rá gra fo úni co. Tra tan do-se de ação pe nal de
ini ci a ti va pri va da ou de ação pe nal pú bli ca con di ci o-
na da à re pre sen ta ção, o acor do ho mo lo ga do acar re ta
a re nún cia ao di re i to de que i xa ou re pre sen ta ção.

Art. 75. Não ob ti da a com po si ção dos da nos ci -
vis, será dada ime di a ta men te ao ofen di do a opor tu ni-
da de de exer cer o di re i to de re pre sen ta ção ver bal,
que será re du zi da a ter mo.

Pa rá gra fo úni co. O não ofe re ci men to da re pre-
sen ta ção na au diên cia pre li mi nar não im pli ca de ca-
dên cia do di re i to, que po de rá ser exer ci do no pra zo
pre vis to em lei.

Art. 76. Ha ven do re pre sen ta ção ou tra tan do-se
de cri me de ação pe nal pú bli ca in con di ci o na da, não
sen do caso de ar qui va men to, o Mi nis té rio Pú bli co po -
de rá pro por a apli ca ção ime di a ta de pena res tri ti va de 
di re i tos ou mul tas, a ser es pe ci fi ca da na pro pos ta.

§ 1º Nas hi pó te ses de ser a pena de mul ta a úni -
ca apli cá vel, o Juiz po de rá re du zi-la até a me ta de.

§ 2º Não se ad mi ti rá a pro pos ta se fi car com pro-
va do:

I – ter sido o au tor da in fra ção con de na do, pela
prá ti ca de cri me, à pena pri va ti va de li ber da de, por
sen ten ça de fi ni ti va;

II – ter sido o agen te be ne fi ci a do an te ri or men te,
no pra zo de cin co anos, pela apli ca ção de pena res tri-
ti va ou mul ta, nos ter mos des te ar ti go;

III – não in di ca rem os an te ce den tes, a con du ta
so ci al e a per so na li da de do agen te, bem como os mo -
ti vos e as cir cuns tân ci as, ser ne ces sá ria e su fi ci en te à 
ado ção da me di da.

§ 3º Ace i ta a pro pos ta pelo au tor da in fra ção e
seu de fen sor, será sub me ti da à apre ci a ção do Juiz.

§ 4º Aco lhen do a pro pos ta do Mi nis té rio Pú bli co
ace i ta pelo au tor da in fra ção, o Juiz apli ca rá a pena
res tri ti va de di re i tos ou mul ta, que não im por ta rá em
re in ci dên cia, sen do re gis tra da ape nas para im pe dir
no va men te o mes mo be ne fí cio no pra zo de cin co
anos.

§ 5º Da sen ten ça pre vis ta no pa rá gra fo an te ri or
ca be rá a ape la ção re fe ri da no art. 82 des ta lei.

§ 6º A im po si ção da san ção de que tra ta o § 4º
des te ar ti go não cons ta rá de cer ti dão de an te ce den-
tes cri mi na is, sal vo para os fins pre vis tos no mes mo
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dis po si ti vo, e não terá efe i tos ci vis, ca ben do aos in te-
res sa dos pro por ação ca bí vel no ju í zo cí vel.

Seção III
Do Pro ce di men to Su ma ri ís si mo

Art. 77. Na ação pe nal de ini ci a ti va pú bli ca,
quan do não hou ver apli ca ção de pena, pela au sên cia
do au tor do fato, ou pela não ocor rên cia da hi pó te se
pre vis ta no art. 76 des ta lei, o Mi nis té rio Pú bli co ofe re-
ce rá ao Juiz, de ime di a to, de nún cia oral, se não hou -
ver ne ces si da de de di li gên ci as im pres cin dí ve is.

§ 1º Para o ofe re ci men to da de nún cia, que será
ela bo ra da com base no ter mo de ocor rên cia re fe ri do
no art. 69 des ta lei, com dis pen sa do in qué ri to po li ci al,
pres cin dir-se-á do exa me do cor po de de li to quan do a 
ma te ri a li da de do cri me es ti ver afe ri da por bo le tim mé -
di co ou pro va equi va len te.

§ 2º Se a com ple xi da de ou cir cuns tân ci as do
caso não per mi ti rem a for mu la ção da de nún cia, o Mi -
nis té rio Pú bli co po de rá re que rer ao Juiz o en ca mi-
nha men to das pe ças exis ten tes, na for ma do pa rá gra-
fo úni co do art. 66 des ta lei.

§ 3º Na ação pe nal de ini ci a ti va do ofen di do po -
de rá ser ofe re ci da que i xa oral, ca ben do ao Juiz ve ri fi-
car se a com ple xi da de e as cir cuns tân ci as do caso
de ter mi nam a ado ção das pro vi dên ci as pre vis tas no
pa rá gra fo úni co do art. 66 des ta lei.

Art. 78. Ofe re ci da a de nún cia ou que i xa, será re -
du zi da a ter mo, en tre gan do-se có pia ao acu sa do, que 
com ela fi ca rá ci ta do e ime di a ta men te ci en ti fi ca do da
de sig na ção de dia e hora para a au diên cia de ins tru-
ção e jul ga men to, da qual tam bém to ma rão ciên cia o
Mi nis té rio Pú bli co, o ofen di do, o res pon sá vel ci vil e
seus ad vo ga dos.

§ 1º Se o acu sa do não es ti ver pre sen te, será ci -
ta do na for ma dos arts. 66 e 68 des ta lei e ci en ti fi ca do
da data da au diên cia de ins tru ção e jul ga men to, de-
ven do a ela tra zer suas tes te mu nhas ou apre sen tar
re que ri men to para in ti ma ção, no mí ni mo cin co dias
an tes de sua re a li za ção.

§ 2º Não es tan do pre sen tes o ofen di do e o res -
pon sá vel ci vil, se rão in ti ma dos nos ter mos do art. 67
des ta Lei para com pa re ce rem à au diên cia de ins tru-
ção e jul ga men to.

§ 3º As tes te mu nhas ar ro la das se rão in ti ma das
na for ma pre vis ta no art. 67 des ta lei.

Art. 79. No dia e hora de sig na dos para a au diên-
cia de ins tru ção e jul ga men to, se na fase pre li mi nar
não ti ver ha vi do pos si bi li da de de ten ta ti va de con ci li a-
ção e de ofe re ci men to de pro pos ta pelo Mi nis té rio Pú -

bli co, pro ce der-se-á nos ter mos dos arts. 72, 73, 74 e
75 des ta lei.

Art. 80. Ne nhum ato será adi a do, de ter mi nan do
o Juiz, quan do im pres cin dí vel, a con du ção co er ci ti va
de quem deva com pa re cer.

Art. 81. Aber ta a au diên cia, será dada a pa la vra
ao de fen sor para res pon der à acu sa ção, após o que o 
Juiz re ce be rá, ou não, a de nún cia ou que i xa; ha ven do
re ce bi men to, se rão ou vi das a ví ti ma e as tes te mu-
nhas de acu sa ção e de fe sa, in ter ro gan do-se a se guir
o acu sa do, se pre sen te, pas san do-se ime di a ta men te
aos de ba tes ora is e à pro la ção da sen ten ça.

§ 1º To das as pro vas se rão pro du zi das na au-
diên cia de ins tru ção e jul ga men to, po den do o Juiz li -
mi tar ou ex clu ir as que con si de rar ex ces si vas, im per-
ti nen tes ou pro te la tó ri as.

§ 2º De todo o ocor ri do na 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 ocor ri dos em au diên cia e a sen ten ça.

§ 3º A sen ten ça, dis pen sa do o re la tó rio, men ci o-
na rá os ele men tos de con vic ção do Juiz.

Art. 82. Da de ci são de re je i ção da de nún cia ou
que i xa e da sen ten ça ca be rá ape la ção, que po de rá
ser jul ga da por tur ma com pos ta de três Ju í zes em
exer cí cio no pri me i ro grau de ju ris di ção, re u ni dos na
sede do Ju i za do.

§ 1º A ape la ção será in ter pos ta no pra zo de dez
dias, con ta dos da ciên cia da sen ten ça pelo Mi nis té rio
Pú bli co, pelo réu e seu de fen sor, por pe ti ção es cri ta,
da qual cons ta rão as ra zões e o pe di do do re cor ren te.

§ 2º O re cor ri do será in ti ma do para ofe re cer res -
pos ta es cri ta no pra zo de dez dias.

§ 3º As par tes po de rão re que rer a trans cri ção
da gra va ção da fita mag né ti ca a que alu de o § 3º do
art. 65 des ta lei.

§ 4º As par tes se rão in ti ma das da data da ses -
são de jul ga men to pela im pren sa.

§ 5º Se a sen ten ça for con fir ma da pe los pró pri os
fun da men tos, a sú mu la do jul ga men to ser vi rá de
acór dão.

Art. 83. Ca be rão em bar gos de de cla ra ção quan -
do, em sen ten ça ou acór dão, hou ver obs cu ri da de,
con tra di ção, omis são ou dú vi da.

§ 1º Os em bar gos de de cla ra ção se rão opos tos
por es cri to ou oral men te, no pra zo de cin co dias, con -
ta dos da ciên cia da de ci são.

§ 2º Qu an do opos tos con tra sen ten ça, os em -
bar gos de de cla ra ção sus pen de rão o pra zo para o re -
cur so.
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§ 3º Os er ros ma te ri a is po dem ser cor ri gi dos de
ofí cio.

Seção IV
Da Exe cu ção

Art. 84. Apli ca da ex clu si va men te pena de mul ta,
seu cum pri men to far-se-á me di an te pa ga men to na
Se cre ta ria do Ju i za do.

Pa rá gra fo úni co. Efe tu a do o pa ga men to, o Juiz
de cla ra rá ex tin ta a pu ni bi li da de, de ter mi nan do que a
con de na ção não fi que cons tan do dos re gis tros cri mi-
na is, ex ce to para fins de re qui si ção ju di ci al.

Art. 85. Não efe tu a do o pa ga men to de mul ta, será
fe i ta a con ver são em pena pri va ti va da li ber da de, ou
res tri ti va de di re i tos, nos ter mos pre vis tos em lei.

Art. 86. A exe cu ção das pe nas pri va ti vas de li -
ber da de e res tri ti vas de di re i tos, ou de mul ta cu mu la-
da com es tas, será pro ces sa da pe ran te o ór gão com -
pe ten te, nos ter mos da lei.

Seção V
Das Des pe sas Pro ces su a is

Art. 87. Nos ca sos de ho mo lo ga ção do acor do
ci vil e apli ca ção de pena res tri ti va de di re i tos ou mul ta
(arts. 74 e 76, § 4º), as des pe sas pro ces su a is se rão
re du zi das, con for me dis pu ser lei es ta du al.

Seção VI
Dis po si ções Fi na is

Art. 88. Além das hi pó te ses do Có di go Pe nal e
da le gis la ção es pe ci al, de pen de rá de re pre sen ta ção
a ação pe nal re la ti va aos cri mes de le sões cor po ra is
le ves e le sões cul po sas.

Art. 89. Nos cri mes em que a pena mí ni ma co mi na-
da for igual ou in fe ri or a um ano, abran gi das ou não por
esta lei, o Mi nis té rio Pú bli co, ao ofe re cer a de nún cia, po -
de rá pro por a sus pen são do pro ces so, por dois a qua tro
anos, des de que o acu sa do não es te ja sen do pro ces sa-
do ou não te nha sido con de na do por ou tro cri me, pre-
sen tes os de ma is re qui si tos que au to ri za ri am a sus pen-
são con di ci o nal da pena (art. 77 do Có di go Pe nal).

§ 1º Ace i ta a pro pos ta pelo acu sa do e seu de fen-
sor, na pre sen ça do Juiz, este, re ce ben do a de nún cia,
po de rá sus pen der o pro ces so, sub me ten do o acu sa do
a pe río do de pro va, sob as se guin tes con di ções:

I – re pa ra ção do dano, sal vo im pos si bi li da de de
fazê-lo;

II – pro i bi ção de fre qüen tar de ter mi na dos lu ga res;
III – pro i bi ção de au sen tar-se da co mar ca onde

re si de, sem au to ri za ção do Juiz;
IV – com pa re ci men to pes so al e obri ga tó rio a ju í-

zo, men sal men te, para in for mar e jus ti fi car suas ati vi-
da des.

§ 2º O Juiz po de rá es pe ci fi car ou tras con di ções
a que fica su bor di na da a sus pen são, des de que ade -
qua das ao fato e à si tu a ção pes so al do acu sa do.

§ 3º A sus pen são será re vo ga da se, no cur so do
pra zo, o be ne fi ciá rio vier a ser pro ces sa do por ou tro
cri me ou não efe tu ar, sem mo ti vo jus ti fi ca do, a re pa ra-
ção do dano.

§ 4º A sus pen são po de rá ser re vo ga da se o acu -
sa do vier a ser pro ces sa do, no cur so do pra zo, por
con tra ven ção, ou des cum prir qual quer ou tra con di ção
im pos ta.

§ 5º Expi ra do o pra zo sem re vo ga ção, o Juiz de -
cla ra rá ex tin ta a pu ni bi li da de.

§ 6º Não cor re rá a pres cri ção du ran te o pra zo de 
sus pen são do pro ces so.

§ 7º Se o acu sa do não ace i tar a pro pos ta pre vis-
ta nes te ar ti go, o pro ces so pros se gui rá em seus ul te-
ri o res ter mos.

Art. 90. As dis po si ções des ta lei não se apli cam
aos pro ces sos pe na is cuja ins tru ção já es ti ver ini ci a da.

Art. 90-A. As dis po si ções des ta lei não se apli -
cam no âm bi to da Jus ti ça Mi li tar. (Arti go in clu í do pela
Lei nº 9.839, de 27-9-99)

Art. 91. Nos ca sos em que esta lei pas sa a exi gir
re pre sen ta ção para a pro po si tu ra da ação pe nal pú -
bli ca, o ofen di do ou seu re pre sen tan te le gal será in ti-
ma do para ofe re cê-la no pra zo de trin ta dias, sob
pena de de ca dên cia.

Art. 92. Apli cam-se sub si di a ri a men te as dis po si-
ções dos Có di gos Pe nal e de Pro ces so Pe nal, no que
não fo rem in com pa tí ve is com esta lei.

CAPÍTULO IV
Dis po si ções Fi na is Co muns

Art. 93. Lei Esta du al dis po rá so bre o Sis te ma de
Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na is, sua or ga ni za-
ção, com po si ção e com pe tên cia.

Art. 94. Os ser vi ços de car tó rio po de rão ser
pres ta dos, e as au diên ci as re a li za das fora da sede da 
Co mar ca, em ba ir ros ou ci da des a ela per ten cen tes,
ocu pan do ins ta la ções de pré di os pú bli cos, de acor do
com au diên ci as pre vi a men te anun ci a das.

Art. 95. Os Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os
cri a rão e ins ta la rão os Ju i za dos Espe ci a is no pra zo
de seis me ses, a con tar da vi gên cia des ta lei.

Art. 96. Esta lei en tra em vi gor no pra zo de ses -
sen ta dias após a sua pu bli ca ção.

Art. 97. Fi cam re vo ga das a Lei nº 4.611, de 2 de
abril de 1965 e a Lei nº 7.244, de 7 de no vem bro de
1984.

Bra sí lia, 26 de se tem bro de 1995; 174º da Inde -
pen dên cia e 107º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 2.848, 
DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal

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

Art. 61. São cir cuns tân ci as que sem pre agra-
vam a pena, quan do não cons ti tu em ou qua li fi cam o 
cri me: (Re da ção dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-84)

I – a re in ci dên cia; (Re da ção dada pela Lei nº
7.209, de 11-7-84)

II – ter o agen te co me ti do o cri me: (Re da ção
dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-84)

a) por mo ti vo fú til ou tor pe;
b) para fa ci li tar ou as se gu rar a exe cu ção, a ocul -

ta ção, a im pu ni da de ou van ta gem de ou tro cri me;
c) à tra i ção, de em bos ca da, ou me di an te dis si-

mu la ção, ou ou tro re cur so que di fi cul tou ou tor nou im -
pos sí vel a de fe sa do ofen di do;

d) com em pre go de ve ne no, fogo, ex plo si vo, tor -
tu ra ou ou tro meio in si di o so ou cru el, ou de que po dia
re sul tar pe ri go co mum;

e) con tra as cen den te, des cen den te, ir mão ou
côn ju ge;

f) com abu so de au to ri da de ou pre va le cen do-se
de re la ções do més ti cas, de co a bi ta ção ou de hos pi ta-
li da de;

g) com abu so de po der ou vi o la ção de de ver ine -
ren te a car go, ofí cio, mi nis té rio ou pro fis são;

h) con tra cri an ça, ve lho, en fer mo ou mu lher grá -
vi da; (Re da ção dada pela Lei nº 9.318, de 5-12-96)

i) quan do o ofen di do es ta va sob a ime di a ta pro -
te ção da au to ri da de;

j) em oca sião de in cên dio, na u frá gio, inun da ção
ou qual quer ca la mi da de pú bli ca, ou de des gra ça par -
ti cu lar do ofen di do;

l) em es ta do de em bri a guez pre or de na da.
Agra van tes no caso de con cur so de pes so as

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

Art. 121. Ma tar al guém:
Pena – re clu são, de 6 (seis) a 20 (vin te) anos.
Caso de di mi nu i ção de pena
§ 1º Se o agen te co me te o cri me im pe li do por

mo ti vo de re le van te va lor so ci al ou mo ral, ou sob o do -
mí nio de vi o len ta emo ção, logo em se gui da a in jus ta
pro vo ca ção da ví ti ma, o juiz pode re du zir a pena de
um sex to a um ter ço.

Ho mi cí dio qua li fi ca do
§ 2º Se o ho mi cí dio é co me ti do:

I – me di an te paga ou pro mes sa de re com pen sa,
ou por ou tro mo ti vo tor pe; II – por mo ti vo fú til;

III – com em pre go de ve ne no, fogo, ex plo si vo,
as fi xia, tor tu ra ou ou tro meio in si di o so ou cru el, ou de
que pos sa re sul tar pe ri go co mum;

IV – à tra i ção, de em bos ca da, ou me di an te dis si-
mu la ção ou ou tro re cur so que di fi cul te ou tor ne im-
pos sí vel a de fe sa do ofen di do;

V – para as se gu rar a exe cu ção, a ocul ta ção, a
im pu ni da de ou van ta gem de ou tro cri me:

Pena – re clu são, de 12 (doze) a 30 (trin ta) anos.

Ho mi cí dio cul po so
§ 3º Se o ho mi cí dio é cul po so:
Pena – de ten ção, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Au men to de pena
§ 4º No ho mi cí dio cul po so, a pena é au men ta-

da de um ter ço, se o cri me re sul ta de inob ser vân cia
de re gra téc ni ca de pro fis são, arte ou ofí cio, ou se o
agen te de i xa de pres tar ime di a to so cor ro à ví ti ma,
não pro cu ra di mi nu ir as con se qüên ci as do seu ato,
ou foge para evi tar pri são em fla gran te. Sen do do lo-
so o ho mi cí dio, a pena é au men ta da de um ter ço, se 
o cri me é pra ti ca do con tra pes soa me nor de 14 (ca -
tor ze) anos. (Re da ção dada pela Lei nº 8.069, de
13-7-90)

§ 5º Na hi pó te se de ho mi cí dio cul po so, o juiz po -
de rá de i xar de apli car a pena, se as con se qüên ci as
da in fra ção atin gi rem o pró prio agen te de for ma tão
gra ve que a san ção pe nal se tor ne des ne ces sá ria.
(Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 6.416, de
24-5-77)
....................................................................................

Indu zi men to, ins ti ga ção ou au xí lio a su i cí dio
Art. 133. Aban do nar pes soa que está sob seu

cu i da do, guar da, vi gi lân cia ou au to ri da de, e, por qual -
quer mo ti vo, in ca paz de de fen der-se dos ris cos re sul-
tan tes do aban do no:

Pena – de ten ção, de 6 (seis) me ses a 3 (três)
anos.

§ 1º  Se do aban do no re sul ta le são cor po ral de
na tu re za gra ve:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 5 (cin co) anos.
§ 2º  Se re sul ta a mor te:
Pena – re clu são, de 4 (qua tro) a 12 (doze) anos.

Au men to de pena

§ 3º As pe nas co mi na das nes te ar ti go au men-
tam-se de um ter ço:

I – se o aban do no ocor re em lu gar ermo;
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II – se o agen te é as cen den te ou des cen den te,
côn ju ge, ir mão, tu tor ou cu ra dor da ví ti ma.

Expo si ção ou aban do no de re cém-nas ci do

Art. 140. Inju ri ar al guém, ofen den do-lhe a dig-
ni da de ou o de co ro:

Pena – de ten ção, de 1 (um) a 6 (seis) me ses, ou
mul ta.

§ 1º  O juiz pode de i xar de apli car a pena:

I – quan do o ofen di do, de for ma re pro vá vel, pro -
vo cou di re ta men te a in jú ria; II – no caso de re tor são
ime di a ta, que con sis ta em ou tra in jú ria.

§ 2º  Se a in jú ria con sis te em vi o lên cia ou vias
de fato, que, por sua na tu re za ou pelo meio em pre ga-
do, se con si de rem avil tan tes:

Pena – de ten ção, de 3 (três) me ses a 1 (um) ano,
e mul ta, além da pena cor res pon den te à vi o lên cia.

§ 3º Se a in jú ria con sis te na uti li za ção de ele-
men tos re fe ren tes a raça, cor, et nia, re li gião ou ori -
gem: (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 9.459, de
13-5-1997)

Pena – re clu são de um a três anos e mul ta.
Dis po si ções co muns

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

Art. 141. As pe nas co mi na das nes te Ca pí tu lo
au men tam-se de um ter ço, se qual quer dos cri mes é 
co me ti do:

I – con tra o Pre si den te da Re pú bli ca, ou con tra
che fe de go ver no es tran ge i ro;

II – con tra fun ci o ná rio pú bli co, em ra zão de suas 
fun ções;

III – na pre sen ça de vá ri as pes so as, ou por meio 
que fa ci li te a di vul ga ção da ca lú nia, da di fa ma ção ou
da in jú ria.

Pa rá gra fo úni co. Se o cri me é co me ti do me di an-
te paga ou pro mes sa de re com pen sa, apli ca-se a
pena em do bro.

Exclu são do cri me

Art. 142 – Não cons ti tu em in jú ria ou di fa ma ção
pu ní vel:

I – a ofen sa ir ro ga da em ju í zo, na dis cus são da
ca u sa, pela par te ou por seu pro cu ra dor;

II – a opi nião des fa vo rá vel da crí ti ca li te rá ria, ar-
tís ti ca ou ci en tí fi ca, sal vo quan do ine quí vo ca a in ten-
ção de in ju ri ar ou di fa mar;

III – o con ce i to des fa vo rá vel emi ti do por fun ci o-
ná rio pú bli co, em apre ci a ção ou in for ma ção que pres -
te no cum pri men to de de ver do ofí cio.

Pa rá gra fo úni co – Nos ca sos dos nºs. 1 e III, res -
pon de pela in jú ria ou pela di fa ma ção quem lhe dá pu -
bli ci da de.

Re tra ta ção

Art. 143. O que re la do que, an tes da sen ten ça,
se re tra ta ca bal men te da ca lú nia ou da di fa ma ção,
fica isen to de pena.

Art. 144. Se, de re fe rên ci as, alu sões ou fra ses,
se in fe re ca lú nia, di fa ma ção ou in jú ria, quem se jul ga
ofen di do pode pe dir ex pli ca ções em ju í zo. Aque le que 
se re cu sa a dá-las ou, a cri té rio do juiz, não as dá sa -
tis fa tó ri as, res pon de pela ofen sa.

Art. 145. Nos cri mes pre vis tos nes te Ca pí tu lo
so men te se pro ce de me di an te que i xa, sal vo quan do,
no caso do art. 140, § 2º, da vi o lên cia re sul ta le são
cor po ral.

Pa rá gra fo úni co. Pro ce de-se me di an te re qui si-
ção do Mi nis tro da Jus ti ça, no caso do nº 1 do art. 141, 
e me di an te re pre sen ta ção do ofen di do, no caso do nº
II do mes mo ar ti go.

CAPÍTULO VI
Dos Cri mes Con tra a Li ber da de Indi vi du al

Seção I
Dos Cri mes Con tra a Li ber da de Pes so al

Cons tran gi men to ile gal
....................................................................................

Art. 146. Cons tran ger al guém, 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 não fa zer o que a lei per mi te, ou a fa zer o
que ela não man da:

Pena – de ten ção, de 3 (três) me ses a 1 (um)
ano, ou mul ta.

Au men to de pena
§ 1º As pe nas apli cam-se cu mu la ti va men te e em

do bro, quan do, para a exe cu ção do cri me, se re ú nem
mais de três pes so as, ou há em pre go de ar mas.

§ 2º Além das pe nas co mi na das, apli cam-se as
cor res pon den tes à vi o lên cia.

§ 3º Não se com pre en dem na dis po si ção des te
ar ti go:

I – a in ter ven ção mé di ca ou ci rúr gi ca, sem o
con sen ti men to do pa ci en te ou de seu re pre sen tan te
le gal, se jus ti fi ca da por imi nen te pe ri go de vida;

II – a co a ção exer ci da para im pe dir su i cí dio.

Ame a ça

Art. 147. Ame a çar al guém, por pa la vra, es cri to
ou ges to, ou qual quer ou tro meio sim bó li co, de ca u-
sar-lhe mal in jus to e gra ve:
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Pena – de ten ção, de 1 (um) a 6 (seis) me ses, ou
mul ta.

Pa rá gra fo úni co. So men te se pro ce de me di an te
re pre sen ta ção.

Se qües tro e cár ce re pri va do

Art. 148. Pri var al guém de sua li ber da de, me di-
an te se qües tro ou cár ce re pri va do:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 3 (três) anos.
§ 1º  A pena é de re clu são, de 2 (dois) a 5 (cin co)

anos:
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 15

(quin ze) dias.
§ 2º  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 ou mo ral:

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.

Re du ção a con di ção aná lo ga à de es cra vo
....................................................................................

Art. 149. Re du zir al guém a con di ção aná lo ga à
de es cra vo:

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.

Seção II
Dos Cri mes Con tra a Invi o la bi li da de do Do mi cí lio

Vi o la ção de do mi cí lio

Art. 150. Entrar ou per ma ne cer, clan des ti na ou
as tu ci o sa men te, ou con tra a von ta de ex pres sa ou tá -
ci ta de quem de di re i to, em casa alhe ia ou em suas
de pen dên ci as:

Pena – de ten ção, de 1 (um) a 3 (três) me ses, ou
mul ta.

§ 1º Se o cri me é co me ti do du ran te a no i te, ou
em lu gar ermo, ou com o em pre go de vi o lên cia ou de
arma, ou por duas ou mais pes so as:

Pena – de ten ção, de 6 (seis) me ses a 2 (dois)
anos, além da pena cor res pon den te

à vi o lên cia.

§ 2º  Au men ta-se a pena de um ter ço, se o fato é
co me ti do por fun ci o ná rio pú bli co, fora dos ca sos le ga-
is, ou com inob ser vân cia das for ma li da des es ta be le-
ci das em lei, ou com abu so do po der.

§ 3º  Não cons ti tui cri me a en tra da ou per ma-
nên cia em casa alhe ia ou em suas de pen dên ci as:

I – du ran te o dia, com ob ser vân cia das for ma li-
da des le ga is, para efe tu ar pri são ou ou tra di li gên cia;

II – a qual quer hora do dia ou da no i te, quan do
al gum cri me está sen do ali pra ti ca do ou na imi nên cia
de o ser.

§ 4º A ex pres são “casa” com pre en de:
I – qual quer com par ti men to ha bi ta do;
II – apo sen to ocu pa do de ha bi ta ção co le ti va;
III – com par ti men to não aber to ao pú bli co, onde

al guém exer ce pro fis são ou ati vi da de.
§ 5º Não se com pre en dem na ex pres são “casa”:
I – hos pe da ria, es ta la gem ou qual quer ou tra ha -

bi ta ção co le ti va, en quan to aber ta, sal vo a res tri ção do 
nº II do pa rá gra fo an te ri or;

II – ta ver na, casa de jogo e ou tras do mes mo gê -
ne ro.

Seção III
Dos Cri mes Con tra a Invi o la bi li da de de 

Cor res pon dên cia

Vi o la ção de cor res pon dên cia

Art. 151. De vas sar in de vi da men te o con te ú do
de cor res pon dên cia fe cha da, di ri gi da a ou trem:

Pena – de ten ção, de 1 (um) a 6 (seis) me ses, ou
mul ta.

So ne ga ção ou des tru i ção de cor res pon dên cia

§ 1º Na mes ma pena in cor re:
I – quem se apos sa in de vi da men te de cor res-

pon dên cia alhe ia, em bo ra não fe cha da e, no todo ou
em par te, a so ne ga ou des trói;

Vi o la ção de co mu ni ca ção te le grá fi ca, ra di o e lé tri-
ca ou te le fô ni ca

II – quem in de vi da men te di vul ga, trans mi te a
ou trem ou uti li za abu si va men te co mu ni ca ção te le-
grá fi ca ou ra di o e lé tri ca di ri gi da a ter ce i ro, ou con ver-
sa ção te le fô ni ca en tre ou tras pes so as;

III – quem im pe de a co mu ni ca ção ou a con ver-
sa ção re fe ri das no nú me ro an te ri or;

IV – quem ins ta la ou uti li za es ta ção ou apa re lho
ra di o e lé tri co, sem ob ser vân cia de dis po si ção le gal.

§ 2º As pe nas au men tam-se de me ta de, se há
dano para ou trem.

§ 3º Se o agen te co me te o cri me, com abu so de
fun ção em ser vi ço pos tal, te le grá fi co, ra di o e lé tri co ou
te le fô ni co:

Pena – de ten ção, de 1 (um) a 3 (três) anos.
§ 4º So men te se pro ce de me di an te re pre sen ta-

ção, sal vo nos ca sos do § 1º, IV, e do § 3º.
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Cor res pon dên cia co mer ci al
Art. 152 – Abu sar da con di ção de só cio ou em -

pre ga do de es ta be le ci men to co mer ci al ou in dus tri al
para, no todo ou em par te, des vi ar, so ne gar, sub tra ir
ou su pri mir cor res pon dên cia, ou re ve lar a es tra nho
seu con te ú do:

Pena – de ten ção, de 3 (três) me ses a 2 (dois)
anos.

Pa rá gra fo úni co – So men te se pro ce de me di an-
te re pre sen ta ção.

SEÇÃO IV
Dos Cri mes Con tra a Invi o la bi li da de

dos Se gre dos

Di vul ga ção de se gre do
Art. 153. Di vul gar al guém, sem jus ta ca u sa, con -

te ú do de do cu men to par ti cu lar ou de cor res pon dên-
cia con fi den ci al, de que é des ti na tá rio ou de ten tor, e
cuja di vul ga ção pos sa pro du zir dano a ou trem:

Pena – de ten ção, de 1 (um) a 6 (seis) me ses, ou
mul ta.

§ 1º So mente se pro ce de me di an te re pre sen ta-
ção. (Pa rá gra fo úni co re nu me ra do pela Lei nº 9.983,
de 14-7-2000)

§ 1º-A. Di vul gar, sem jus ta ca u sa, in for ma ções
si gi lo sas ou re ser va das, as sim de fi ni das em lei, con ti-
das ou não nos sis te mas de in for ma ções ou ban co de
da dos da Admi nis tra ção Pú bli ca:

(Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 9.983, de
14-7-2000)

Pena – de ten ção, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos, e
mul ta.

§ 2º Qu an do re sul tar pre ju í zo para a Admi nis tra-
ção Pú bli ca, a ação pe nal será in con di ci o na da. (Pa rá-
gra fo acres cen ta do pela Lei nº 9.983, de 14-7-2000)

Vi o la ção do se gre do pro fis si o nal
Art. 154. Re ve lar al guém, sem jus ta ca u sa, se -

gre do, de que tem ciên cia em ra zão de fun ção, mi nis-
té rio, ofí cio ou pro fis são, e cuja re ve la ção pos sa pro -
du zir dano a ou trem:

Pena – de ten ção, de 3 (três) me ses a 1 (um)
ano, ou mul ta.

Pa rá gra fo úni co – So men te se pro ce de me di an-
te re pre sen ta ção.

TÍTULO II
Dos Cri mes Con tra o Pa tri mô nio

CAPÍTULO I
Do Fur to

Fur to

Art. 155. Sub tra ir, para si ou para ou trem, co i sa
alhe ia mó vel:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos, e
mul ta.

§ 1º  A pena au men ta-se de um ter ço, se o cri me
é pra ti ca do du ran te o re pou so no tur no.

§ 2º  Se o cri mi no so é pri má rio, e é de pe que no
va lor a co i sa fur ta da, o juiz pode subs ti tu ir a pena de
re clu são pela de de ten ção, di mi nuí-la de um a dois
ter ços, ou apli car so men te a pena de mul ta.

§ 3º Equi pa ra-se à co i sa mó vel a ener gia elé tri-
ca ou qual quer ou tra que te nha va lor eco nô mi co.

Fur to qua li fi ca do

§ 4º  A pena é de re clu são de 2 (dois) a 8 (oito) 
anos, e mul ta, se o cri me é co me ti do:

I – com des tru i ção ou rom pi men to de obs tá cu lo
à sub tra ção da co i sa;

II – com abu so de con fi an ça, ou me di an te fra u-
de, es ca la da ou des tre za;

III – com em pre go de cha ve fal sa;
IV – me di an te con cur so de duas ou mais pes so as.
§ 5º  A pena é de re clu são de 3 (três) a 8 (oito)

anos, se a sub tra ção for de ve í cu lo au to mo tor que ve -
nha a ser trans por ta do para ou tro Esta do ou para o
ex te ri or. (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 9.426,
de 24-12-96 )

Fur to de co i sa co mum

Art. 156. Sub tra ir o con dô mi no, co-her de i ro ou
só cio, para si ou para ou trem, a quem le gi ti ma men te
a de tém, a co i sa co mum:

Pena – de ten ção, de 6 (seis) me ses a 2 (dois)
anos, ou mul ta.

§ 1º So men te se pro ce de me di an te re pre sen ta ção.
§ 2º Não é pu ní vel a sub tra ção de co i sa co mum

fun gí vel, cujo va lor não ex ce de a quo ta a que tem di -
re i to o agen te.

CAPÍTULO II
Do Rou bo e da Extor são

Rou bo

Art. 157. Sub tra ir co i sa mó vel alhe ia, para si ou 
para ou trem, me di an te gra ve ame a ça ou vi o lên cia a
pes soa, ou de po is de havê-la, por qual quer meio, re -
du zi do à im pos si bi li da de de re sis tên cia:

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

§ 1º Na mes ma pena in cor re quem, logo de po is
de sub tra í da a co i sa, em pre ga vi o lên cia con tra pes -
soa ou gra ve ame a ça, a fim de as se gu rar a im pu ni da-
de do cri me ou a de ten ção da co i sa para si ou para
ter ce i ro.
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§ 2º A pena au men ta-se de um ter ço até me ta de:
I – se a vi o lên cia ou ame a ça é exer ci da com em -

pre go de arma;
II – se há o con cur so de duas ou mais pes so as;
III – se a ví ti ma está em ser vi ço de trans por te de 

va lo res e o agen te co nhe ce tal cir cuns tân cia.
IV – se a sub tra ção for de ve í cu lo au to mo tor que 

ve nha a ser trans por ta do para ou tro Esta do ou para o
ex te ri or; (Inci so acres cen ta do pela Lei nº 9.426, de
24-12-96)

V – se o agen te man tém a ví ti ma em seu po der,
res trin gin do sua li ber da de. (Inci so acres cen ta do pela
Lei nº 9.426, de 24-12-96)

§ 3º Se a vi o lên cia re cul ta les çao cor po ral gra ve,
a pena é de re clu são, de cin co a quin ze anos, além da 
mul ta; se recl ta mor te,  a re clu são é de vin te anos,
sem pre ju í zo da mul ta.

(Re da ção dada pela Lei nº 8.072, de 25-7-90)
§ 3º Se da vi o lên cia re sul ta le são cor po ral gra ve,

a pena é de re clu são, de sete a quin ze anos, além da
mul ta; se re sul ta mor te, a re clu são é de vin te a trin ta
anos, sem pre ju í zo da mul ta.

(Re da ção dada pela Lei nº 9.428, de 24-12-96)
Vide Lei nº 8.072, de 25-7-90

Extor são

Art. 158. Cons tran ger al guém, me di an te vi o lên-
cia ou gra ve ame a ça, e com o in tu i to de ob ter para
si ou para ou trem in de vi da van ta gem eco nô mi ca, a
fa zer, to le rar que se faça ou de i xar fa zer al gu ma co i-
sa:

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

§ 1º Se o cri me é co me ti do por duas ou mais
pes so as, ou com em pre go de arma, au men ta-se a
pena de um ter ço até me ta de.

§ 2º Apli ca-se à ex tor são pra ti ca da me di an te vi -
o lên cia o dis pos to no § 3º do ar ti go an te ri or. Vide Lei
nº 8.072, de 25-7-90

Extor são me di an te se qües tro

Art. 159. Se qües trar pes soa 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: Vide Lei nº
8.072, de 25-7-90

Pena – re clu são, de 8 (oito) a 15 (quin ze) anos.
(Re da ção dada pela Lei nº & 072, de 25.7.1990)

§ 1º Se o se qües tro dura mais de 24 (vin te e
qua tro) ho ras, se o se qües tra do é me nor de 18 (de zo-
i to) anos, ou se o cri me é co me ti do por ban do ou qua -
dri lha:

Vide Lei nº 8.072, de 25-7-90
Pena – re clu são, de 12 (doze) a 20 (vin te) anos.

(Re da ção dada pela Lei nº 8.072, de 25-7-90)
§ 2º Se do fato re sul ta le são cor po ral de na tu re-

za gra ve: Vide Lei nº 8.072, de 25-7-90
Pena – re clu são, de 16 (de zes se is) a 24 (vin te e

qua tro) anos.
(Re da ção dada pela Lei nº 8.072, de 25-7-90)
§ 3º Se re sul ta a mor te: Vide Lei nº 8.072, de

25-7-90
Pena – re clu são, de 24 (vin te e qua tro) a 30 (trin -

ta) anos. (Re da ção dada pela Lei nº 8.072, de
25-7-90)

§ 4º Se o cri me é co me ti do em con cur so, o con -
cor ren te que o de nun ci ar à au to ri da de, fa ci li tan do a li -
ber ta ção do se qües tra do, terá sua pena re du zi da de
um a dois ter ços. (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº
8.072, de 25-7-90 al te ra do pela Lei nº 9.289, de
2-4-96)

Extor são in di re ta

Art. 160 – Exi gir ou re ce ber, como ga ran tia de
dí vi da, abu san do da si tu a ção de al guém, do cu men-
to que pode dar ca u sa a pro ce di men to cri mi nal con -
tra a ví ti ma ou con tra ter ce i ro:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 3 (três) anos, e mul -
ta.
....................................................................................

Art. 183 – Não se apli ca o dis pos to nos dois
ar ti gos an te ri o res:

I – se o cri me é de rou bo ou de ex tor são, ou, em
ge ral, quan do haja em pre go de gra ve ame a ça ou vi o-
lên cia à pes soa;

II – ao es tra nho que par ti ci pa do cri me.
....................................................................................

Dos Cri mes Con tra a Assis tên cia Fa mi li ar

Aban do no ma te ri al

Art. 244 – De i xar, sem jus ta ca u sa, de pro ver a 
sub sis tên cia do côn ju ge, ou de fi lho me nor de 18
(de zo i to) anos ou inap to para o tra ba lho, ou de as-
cen den te in vá li do ou va le tu di ná rio, não lhes pro por-
ci o nan do os re cur sos ne ces sá ri os ou fal tan do ao
pa ga men to de pen são ali men tí cia ju di ci al men te
acor da da, fi xa da ou ma jo ra da; de i xar, sem jus ta ca -
u sa, de so cor rer des cen den te ou as cen den te, gra ve-
men te en fer mo: (Re da ção dada pela Lei nº 5.478,
de 25-7-88)

Pena – de ten ção, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos e
mul ta, de uma a dez ve zes o ma i or sa lá rio mí ni mo vi -
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gen te no País. (Re da ção dada pela Lei nº 5.478, de
25-7-68)

Pa rá gra fo úni co – Nas mes mas pe nas in ci de
quem, sen do sol ven te, frus tra ou ili de, de qual quer
modo, in clu si ve por aban do no in jus ti fi ca do de em pre-
go ou fun ção, o pa ga men to de pen são ali men tí cia ju -
di ci al men te acor da da, fi xa da ou ma jo ra da.

(Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 5.478 de
25-7-1968)
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 3.688,
 DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Vide Lei nº 1.390. de 3.7.1951
Lei das Con tra ven ções Pe na is
Vide Lei nº 7.437. de 20.12.1985

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

Art. 21. Pra ti car vias de fato con tra al guém:
Pena – pri são sim ples, de quin ze dias a três me -

ses, ou mul ta, de cem mil réis a um con to de réis, se o
fato não cons ti tui cri me.

LEI Nº 9.455. DE 7 DE ABRIL DE 1997

De fi ne os cri mes de tor tu ra e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, Faço sa ber que o Con -
gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin te Lei:

Art. 1º Cons ti tui cri me de tor tu ra:
I – cons tran ger al guém com em pre go de vi o lên-

cia ou gra ve ame a ça, ca u san do-lhe so fri men to fí si co
ou men tal:

a) com o fim de ob ter in for ma ção, de cla ra ção ou
con fis são da ví ti ma ou de ter ce i ra pes soa;

b) para pro vo car ação ou omis são de na tu re za
cri mi no sa;

c) em ra zão de dis cri mi na ção ra ci al ou re li gi o sa;
II – sub me ter al guém, sob sua guar da, po der ou

au to ri da de, com em pre go de vi o lên cia ou gra ve ame -
a ça, a in ten so so fri men to fí si co ou men tal, como for -
ma de apli car cas ti go pes so al ou me di da de ca rá ter
pre ven ti vo.

Pena – re clu são, de dois a oito anos.
§ 1º Na mes ma pena in cor re quem sub me te

pes soa pre sa ou su je i ta a me di da de se gu ran ça a so -
fri men to fí si co ou men tal, por in ter mé dio da prá ti ca de 
ato não pre vis to em lei ou não re sul tan te de me di da
le gal.

§ 2º Aque le que se omi te em face des sas con du-
tas, quan do ti nha o de ver de evi tá-las ou apu rá-las, in -
cor re na pena de de ten ção de um a qua tro anos.

§ 3º Se re sul ta le são cor po ral de na tu re za gra ve
ou gra vís si ma, a pena é de re clu são de qua tro a dez

anos; se re sul ta mor te, a re clu são é de oito a de zes-
se is anos.

§ 4º Au men ta-se a pena de um sex to até um ter ço:
I – se o cri me é co me ti do por agen te pú bli co;
II – se o cri me é co me ti do con tra cri an ça, ges -

tan te, de fi ci en te e ado les cen te;
 III – se o cri me é co me ti do me di an te se qües tro.
§ 5º A con de na ção acar re ta rá a per da do car go,

fun ção ou em pre go pú bli co e a in ter di ção para seu
exer cí cio pelo do bro do pra zo da pena apli ca da.

§ 6º O cri me de tor tu ra é ina fi an çá vel e in sus ce-
tí vel de gra ça ou anis tia.

§ 7º O con de na do por cri me pre vis to nes ta Lei,
sal vo a hi pó te se do § 2º, ini ci a rá o cum pri men to da
pena em re gi me fe cha do.

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

LEI Nº 6.368. DE 21 DE OUTUBRO DE 1976

Dis põe so bre me di das de pre ven ção
e re pres são ao trá fi co ilí ci to e uso in de vi-
do de subs tân ci as en tor pe cen tes ou que
de ter mi nem de pen dên cia fí si ca ou psí-
qui ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te Lei:

Art. 18. As pe nas dos cri mes de fi ni dos nes ta Lei
se rão au men ta das de 1/3 (um ter ço) a 2/3 (dois ter -
ços):

I – no caso de trá fi co com o ex te ri or ou de ex -
tra-ter ri to ri a li da de da lei pe nal;

II – quan do o agen te ti ver pra ti ca do o cri me pre -
va le cen do-se de fun ção pú bli ca re la ci o na da com a re -
pres são à cri mi na li da de ou quan do, mu i to em bo ra
não ti tu lar de fun ção pú bli ca, te nha mis são de guar da
e vi gi lân cia;

III – se qual quer de les de cor rer de as so ci a ção ou
vi sar a me no res de 21 (vin te e um) anos ou a quem te -
nha, por qual quer ca u sa, di mi nu í da ou su pri mi da a ca -
pa ci da de de dis cer ni men to ou de au to de ter mi na ção;

IV – se qual quer dos atos de pre pa ra ção, exe cu-
ção ou con su ma ção ocor rer nas ime di a ções ou no in -
te ri or de es ta be le ci men to de en si no ou hos pi ta lar, de
se des de en ti da des es tu dan tis, so ci a is, cul tu ra is, re -
cre a ti vas, es por ti vas ou be ne fi cen tes, de lo ca is de
tra ba lho co le ti vo de es ta be le ci men tos pe na is, ou de
re cin tos onde se re a li zem es pe tá cu los ou di ver sões
de qual quer na tu re za, sem pre ju í zo da in ter di ção do
es ta be le ci men to ou do lo cal.
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LEI Nº 10.048. DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000

Dá pri o ri da de de aten di men to às
pes so as que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca Faço sa ber que o Con -
gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin te Lei:

Art. 1º As pes so as por ta do ras de de fi ciên cia fí si-
ca, os ido sos com ida de igual ou su pe ri or a ses sen ta
e cin co anos, as ges tan tes, as lac tan tes e as pes so as
acom pa nha das por cri an ças de colo te rão aten di-
men to pri o ri tá rio, nos ter mos des ta Lei.
....................................................................................

(Ás Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia e Assun tos So ci a is, ca ben do a
úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os pro je tos
li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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 101, de 2002 (nº
3.468/2000, na Casa de ori gem), que ins ti tui o ano
de 2002 como “Ano do Edu ca dor” e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 101, de 2002,
não re ce beu emen das e será in clu í do em Ordem do 
Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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 105, de 2002 (nº
4.828/98, na Casa de ori gem), que dis põe so bre o
Sis te ma Na ci o nal de Se men tes e Mu das e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 105, de 2002,
re ce beu qua tro emen das que vão ao exa me da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

São as se guin tes as emen das apre-
sen ta das:

EMENDA Nº 2-PLEN
(De re da ção)

Ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 105,
de 2002 (nº 4.828/98, na ori gem) que “Dis -
põe so bre o Sis te ma Na ci o nal de Se men-
tes e Mu das e dá ou tras pro vi dên ci as.

Dê-se, ao in ci so XVIII do art. 2º, a se guin te re da ção:

Art. 2º ...................................................
..............................................................
XVIII – Fis ca li za ção: exer cí cio de po-

der de po lí cia, vi san do co i bir atos em de sa-
cor do com os dis po si ti vos des ta lei e de sua 
re gu la men ta ção, a ser re a li za do pelo Mi nis-
té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci-
men to ou atra vés de seus equi va len tes nos
Esta dos e no Dis tri to Fe de ral.

Jus ti fi ca ção

O pro pó si to des ta emen da é dar me lhor re da ção
ao dis po si ti vo. Sala das Ses sões, 28 de maio de 2003. 
– Pe dro Si mon.

 EMENDA Nº 3-PLEN
(De re da ção)

Ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 105,
de 2002 (nº 4.828/98, na ori gem) que “Dis -
põe so bre o Sis te ma Na ci o nal de Se men-
tes e Mu das e dá ou tras pro vi dên ci as“.

Dê-se, ao in ci so XXXVII do art. 2º, a se guin te re -
da ção:

Art. 2º . ..................................................
..............................................................

XXXVII – Res pon sá vel Téc ni co: en ge-
nhe i ro agrô no mo, en ge nhe i ro flo res tal e téc ni-
co agrí co la re gis tra do no res pec ti vo Con se lho
de Fis ca li za ção Pro fis si o nal, a quem com pe te
à res pon sa bi li da de téc ni ca pela pro du ção, be -
ne fi ci a men to, re em ba la gem ou aná li se de se -
men tes, em to das as suas fa ses.

Jus ti fi ca ção

Os téc ni cos agrí co las têm, en tre suas atri bu i-
ções, a res pon sa bi li da de téc ni ca pela pro du ção de
se men tes e mu das, con fe ri da pela re gu la men ta ção
pro fis si o nal. (Lei nº 5.524 de 1968, e De cre tos re gu la-
men ta do res nºs 90.922/1 985 e 4.560/2002).

Além des se as pec to le gal, o Con se lho Na ci o nal
de Edu ca ção (CNE), na Re so lu ção nº 4, de 1999, in -
clu iu esta en tre as com pe tên ci as le ga is da pro fis são.
Sur pre en den te men te, o Pro je to em ques tão quer
sub tra ir esta atri bu i ção, tra zen do pre ju í zo aos pro fis-
si o na is, às em pre sas e ao pro du tor.

Sala das Ses sões, 28 de maio de 2003. – Pe dro
Si mon.
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EMENDA Nº 4-PLEN
(De Mo di fi ca ção)

Ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 105,
de 2002 (nº 4.828/98, na ori gem) que “Dis-
põe so bre o Sis te ma Na ci o nal de Se men-
tes e Mu das e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Dê-se ao Pa rá gra fo úni co do art. 43:

Art. 43 ...................................................
Pa rá gra fo úni co. A mul ta pe cu niá ria

será fi xa da no De cre to de re gu la men ta ção.

Jus ti fi ca ção

A mul ta pe cu niá ria – es ti pu la da em va lor equi va-
len te a até du zen tos e cin qüen ta por cen to do va lor
co mer ci al do pro du to fis ca li za do, quan do in ci dir so bre
a pro du ção, be ne fi ci a men to ou co mer ci a li za ção – po -
de rá se re ve lar ex ces si va e ser vir de ins tru men to de
acha que, por par te de um fis cal ines cru pu lo so e, es -
tan do fi xa da no cor po da Lei, será de mo di fi ca ção
mais di fí cil, se for o caso. Assim, me lhor que seja es ti-
pu la da no De cre to de re gu la men ta ção.

Sala das Ses sões, 28 de maio de 2003. – Pe dro
Si mon.

EMENDA Nº 5-PLEN
(De Su pres são)

Ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 105,
de 2002 (nº 4.828/98, na ori gem) que “Dis-
põe so bre o Sis te ma Na ci o nal de Se men-
tes e Mu das e dá ou tras pro vi dên ci as“.

Su pri ma-se o Pa rá gra fo úni co do art. 44:

Art. 44. .................................................
Pa rá gra fo úni co. (Su pri ma-se)

Jus ti fi ca ção

O res pon sá vel téc ni co, con for me o ca put des te
ar ti go, já será res pon sa bi li za do, se des cum prir a le-
gis la ção, fi can do su je i to a pe na li da des.

O pa rá gra fo úni co tem por ob je ti vo re me tê-lo a
mais pu ni ções, o que é um exa ge ro, con ve nha mos.
Daí a su pres são.

Sala das Ses sões, 28 de maio de 2003. – Pe dro
Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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 do Se na do nº 18, de 2003, de au to ria
do Se na dor Le o nel Pa van, que al te ra o art. 224 e re -
vo ga o in ci so II do art. 225, am bos do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, para per mi tir que Se na-
dor pos sa fa zer in di ca ção ao Po der Exe cu ti vo.

O Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº 18, de
2003, não re ce beu emen das e 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 (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, pro pos tas de emen da à Cons ti tu i ção, que se -
rão li das pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu
Tuma.

São li das as se guin tes

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 40, DE 2003

Alte ra a Cons ti tu i ção Fe de ral para 
dis por so bre a uni ci da de sin di cal e a
con tri bu i ção sin di cal obri ga tó ria.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º Os in ci sos III e IV do art. 8º da Cons ti tu i ção
Fe de ral pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 8º ..................................................

III – ao sin di ca to cabe a de fe sa dos
di re i tos in di vi du a is e co le ti vos de seus as -
so ci a dos, em ques tões ju di ci a is ou ad mi-
nis tra ti vas, in clu si ve como subs ti tu to pro-
ces su al;

IV – a as sem bléia ge ral fi xa rá a con -
tri bu i ção dos as so ci a dos, que obri ga to ri a-
men te será des con ta da em fo lha, para
cus te io da re pre sen ta ção sin di cal res pec-
ti va;

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

Art. 2º O dis pos to nes ta emen da apli ca-se in te-
gral men te as en ti da des sin di ca is pa tro na is.

Art. 3º Esta Emen da à Cons ti tu i ção en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

Art. 4º Re vo ga-se o in ci so II do art. 8º da Cons ti-
tu i ção Fe de ral.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te pro pos ta de emen da à Cons ti tu i-
ção visa a dar novo con tor no a dois as pec tos fun da-
men ta is da or ga ni za ção sin di cal pá tria. São eles a
uni ci da de sin di cal e a con tri bu i ção sin di cal obri ga-
tó ria.
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O art. 8º da Cons ti tu i ção Fe de ral en cer ra em
si uma com bi na ção, no mí ni mo, es tra nha. No ca-
put, con sa gra o prin cí pio da li ber da de sin di cal, no
in ci so I, afir ma a ple na au to no mia sin di cal e, em
se gui da, no in ci so II, es ta be le ce o mo no pó lio de
re pre sen ta ção sin di cal por ca te go ria, a cha ma da
uni ci da de sin di cal. Além dis so, no in ci so IV, pos si-
bi li ta a ma nu ten ção da con tri bu i ção sin di cal obri -
ga tó ria, con fe rin do um po der tri bu tá rio anô ma lo
aos sin di ca tos.

Tan to a uni ci da de sin di cal quan to a con tri bu i ção
sin di cal obri ga tó ria são res quí ci os da im plan ta ção da
ati vi da de sin di cal no Bra sil, ocor ri da no de cor rer da
dé ca da de 1930, quan do os sin di ca tos eram vis tos
como ór gãos exe cu to res de fun ções de le ga das do
po der pú bli co e ins tru men tos su bor di na dos à sua
von ta de.

A uni ci da de sin di cal por ca te go ria de sem pe-
nhou o seu pa pel de pre ve nir a frag men ta ção dos sin -
di ca tos e a de bi li ta ção de suas res pec ti vas re pre sen-
ta ções numa épo ca em que não ha via nos tra ba lha-
do res a cons ciên cia de clas se, o que di fi cul ta va a for -
ma ção dos or ga nis mos sin di ca is e a fi li a ção dos ope -
rá ri os a eles.

Nes se pa no ra ma, a con tri bu i ção sin di cal obri ga-
tó ria de sem pe nha va tam bém o im por tan te e es sen ci-
al pa pel de do tar de fun dos os sin di ca tos para que os
mes mos pu des sem fun ci o nar e aten der as de man das
de seus re pre sen ta dos.

Em que pe sem os ar gu men tos em con trá rio,
en ten de mos que o pe río do em que o mo vi men to
sin di cal bra si le i ro ne ces si ta va de ta ma nho pa ter-
na lis mo para evi tar o seu co lap so en con tra-se su -
pe ra do. A mo der na or ga ni za ção sin di cal não flo-
res ce rá ple na men te en quan to pe sar so bre ela o
jugo do mo no pó lio da re pre sen ta ção, ar ri ma do no
fi nan ci a men to pro pi ci a do pela con tri bu i ção sin di-
cal obri ga tó ria.

A re a li da de das re la ções de tra ba lho atu al-
men te é mais di nâ mi ca, ati va e cons ci en te. Ade-
ma is o ar ca bou ço le gal vi gen te, de ve ras re tró gra-
do, con tri bui para que sin di ca tos sem re pre sen ta ti-
vi da de so bre vi vam gra ças às con tri bu i ções com-
pul só ri as.

O prin cí pio da li ber da de sin di cal, que ful gu ra
no ca put do art. 8º do tex to cons ti tu ci o nal, im pli ca em
as se gu rar que os gru pos de tra ba lha do res ou de em -

pre sá ri os, li ga dos por uma ati vi da de co mum, si mi lar
ou co ne xa, pos sam cons ti tu ir o sin di ca to de sua es co-
lha, com a es tru tu ra ção que lhes con vi er; im pli ca ain -
da que cada tra ba lha dor ou em pre sá rio pos sa fi li ar-se
ou des li gar-se do sin di ca to de sua pre fe rên cia e, ain -
da, que as as so ci a ções sin di ca is pos su am au to no mia
no que im por ta à sua or ga ni za ção in ter na e fun ci o na-
men to.

Do modo como se en con tra es tru tu ra do o re fe-
ren ci a do art. 8º, te mos que res tou aten di da a au to no-
mia sin di cal, con for me se in fe re do dis pos to no seu in -
ci so I. To da via, a li ber da de sin di cal res tou tra í da ao se 
im por o mo no pó lio de re pre sen ta ção sin di cal e obri -
gar não as so ci a dos a con tri bu ir para a as so ci a ção re -
pre sen ta ti va da ca te go ria.

Nes te sen ti do, a nova re da ção atri bu í da ao in ci-
so IV es ta be le ce que a con tri bu i ção apro va da em as -
sem bléia ge ral so men te será de vi da pe los as so ci a-
dos da en ti da de sin di cal res pec ti va, in clu si ve pa tro-
na is, na for ma do dis pos to no art. 2º des ta Emen da
Cons ti tu ci o nal.

Por úl ti mo, a al te ra ção do in ci so III visa di ri mir
a con tro vér sia que se es ta be le ceu so bre a subs ti-
tu i ção pro ces su al na Jus ti ça do Tra ba lho, até hoje
pen den te de jul ga men to pelo Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral.

Te mos a cer te za de que a PEC que ora sub me-
te mos à apre ci a ção do Se na do Fe de ral re pre sen ta rá
um im por tan te avan ço na con so li da ção do sin di ca lis-
mo mo der no, atu an te e in de pen den te, fun da do no
plu ra lis mo e na li ber da de de as so ci a ção, o que for ta-
le ce, em úl ti ma aná li se, a de mo cra cia em nos so País,
ra zões pe las qua is con ta mos com o apo io dos nos sos
no bres pa res.

 Sala das Ses sões,  29 de maio de 2003. – Sibá
Ma cha do – Sa tur ni no Bra ga – Mão San ta – Efra im
Mo ra is – Mo za ril do Ca val can ti – Fá ti ma Gle i de –
Alme i da Lima – Mar co Ma ci el – Anto nio Car los Va -
la da res – Val mir Ra upp – Flá vio Arns – Edu ar do
Aze re do – Re gi nal do Du ar te – Pa pa léo Paes – Pe -
dro Si mon – Jef fer son Pé res – Ana Jú lia  Ca re pa –
Edu ar do Su plicy – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Ide li
Sal vat ti – Hé lio Cos ta – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or –
Juven cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – José Ma ra-
nhão – Eu ri pe des Ca mar go – João Ca pi be ri be –
Tião Vi a na – Del ci dio Ama ral – Re nan Ca lhe i ros –
Gil ber to Mes tri nho.
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Art. 8º É li vre a as so ci a ção pro fis si o nal ou sin di-
cal, ob ser va do o se guin te:

I – a lei não po de rá exi gir au to ri za ção do
Esta do para a fun da ção de sin di ca to, res sal va do o
re gis tro no ór gão com pe ten te, ve da das ao po der
pú bli co a in ter fe rên cia e a in ter ven ção na or ga ni-
za ção sin di cal;

II – é ve da da a cri a ção de mais de uma or ga ni-
za ção sin di cal, em qual quer grau, re pre sen ta ti va de
ca te go ria pro fis si o nal ou eco nô mi ca, na mes ma base
ter ri to ri al, que será de fi ni da pe los tra ba lha do res ou
em pre ga do res in te res sa dos, não po den do ser in fe ri or
à área de um mu ni cí pio;

III – ao sin di ca to cabe a de fe sa dos di re i tos e 
in te res ses co le ti vos ou in di vi du a is da ca te go ria,
in clu si ve em ques tões ju di ci a is ou ad mi nis tra ti-
vas;

IV – a as sem bléia ge ral fi xa rá a con tri bu i ção
que, em se tra tan do de ca te go ria pro fis si o nal, será 
des con ta da em fo lha, para cus te io do sis te ma con -
fe de ra ti vo da re pre sen ta ção sin di cal res pec ti va,
in de pen den te men te da con tri bu i ção pre vis ta em
lei;
....................................................................................

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 41 , DE 2003

Alte ra os arts. 14 e 82 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, para au men tar o pra zo do
man da to do Pre si den te da Re pú bli ca e
pro i bir a re e le i ção.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º Os arts. 14, § 5º e 82, pas sam a vi go rar
com as se guin tes re da ções:

“Art. 14. .................................................
..............................................................
§ 5º São ine le gí ve is para os mes mos

car gos, no pe río do sub se qüen te, o Pre si-

den te da Re pú bli ca, os go ver na do res dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral e os pre fe i-
tos e quem os hou ver su ce di do ou subs ti-
tu í do nos seis me ses an te ri o res ao ple i to.
(NR)

“Art. 82. O man da to do Pre si den te da
Re pú bli ca é de cin co anos, ve da da a re e le i-
ção para o pe río do sub se qüen te, e terá iní -
cio em pri me i ro de ja ne i ro do ano se guin te
ao da ele i ção. (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

As al te ra ções per pe tra das pela Emen da à
Cons ti tu i ção nº 16 re du zi ram o pra zo do man da to de
Pre si den te da Re pú bli ca para qua tro anos e trou xe-
ram ao sis te ma bra si le i ro a pos si bi li da de de uma re e-
le i ção para esse e

para os de ma is che fes de Po der Exe cu ti vo.
A ex pe riên cia co lhi da ao lon go dos ple i tos re a li-

za dos sob esse re gi me, con tu do, exi biu, à sa ci e da de,
os maus fru tos de seu trans plan te apres sa do para o
sis te ma bra si le i ro. O uso abu si vo da má qui na pú bli ca,
a ti bi e za da ação da Jus ti ça Ele i to ral, a im po tên cia
dos me ca nis mos de con tro le dos ex ces sos po lí ti cos e 
po li ti que i ros e a má com pre en são do ins ti tu to da re e-
le i ção im põem uma ur gen te re vi são nes sa pos si bi li-
da de.

De ma is dis so, é ne ces sá rio que se iso le a ele i ção
pre si den ci al. de for ma a não con ta mi nar esse ple i to com 
os de ma is cer ta mes, com po ten ci al real de ofus car pro -
pos tas, can di da tos e pla ta for mas po lí ti cas.

Nes sa li nha, es ta mos ofe re cen do a pre sen te
pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, para eli mi nar a
pos si bi li da de de re e le i ção para Che fe de Po der Exe -
cu ti vo e para au men tar, para cin co anos, o man da to
pre si den ci al.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2003. – Siba
Ma cha do – Pa pa léo Paes – Fá ti ma Cle i de – Ro ber-
to Sa tur ni no – Mão San ta – Efra im Mo ra is – Mo za-
ril do Ca val can ti – Alme i da Lima – Mar co Ma ci el –
Anto nio Car los Va la da res – Val dir Ra upp – Fer-
nan do Be zer ra – Flá vio Arns – Pa tri cia Sa bo ya Go -
mes – Edu ar do Aze re do – João Ca pi be ri bi – Pe dro
Si non – Edu ar do Su plicy – Osmar Dias – Jef fer son
Pé res – Luiz Otávio – Ana Ju lia Ca re pa – Ge ral do
Mes qui ta.
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........................... ................................................

CAPÍTULO IV
Dos Di re i tos Po lí ti cos

...........................................................................
Art. 14. (*) A so be ra nia po pu lar será exer ci da

pelo su frá gio uni ver sal e pelo voto di re to e se cre to,
com va lor igual para to dos, e, nos ter mos da lei, me di-
an te:

I – ple bis ci to;
II – re fe ren do;
III – ini ci a ti va po pu lar.
§ 1º O alis ta men to ele i to ral e o voto são:
I – obri ga tó ri os para os ma i o res de de zo i to

anos;
II – fa cul ta ti vos para:
a) os anal fa be tos;
b) os ma i o res de se ten ta anos;
c) os ma i o res de de zes se is e me no res de de zo i-

to anos.
§ 2º Não po dem alis tar-se como ele i to res os es -

tran ge i ros e, du ran te o pe río do do ser vi ço mi li tar obri -
ga tó rio, os cons cri tos.

§ 3º São con di ções de ele gi bi li da de, na for ma
da lei:

I – a na ci o na li da de bra si le i ra;
II – o ple no exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos;
III – o alis ta men to ele i to ral;
IV – o do mi cí lio ele i to ral na cir cuns cri ção;
V – a fi li a ção par ti dá ria;
VI – a ida de mí ni ma de:
a) trin ta e cin co anos para Pre si den te e

Vice-Pre si den te da Re pú bli ca e Se na dor;
b) trin ta anos para Go ver na dor e Vice-Go ver na-

dor de Esta do e do Dis tri to Fe de ral;
c) vin te e um anos para De pu ta do Fe de ral, De -

pu ta do Esta du al ou Dis tri tal, Pre fe i to, Vice-Pre fe i to e
juiz de paz;

d) de zo i to anos para Ve re a dor.
§ 4º São ine le gí ve is os ina lis tá ve is e os anal fa-

be tos.
§ 5º São ine le gí ve is para os mes mos car gos, no

pe río do sub se qüen te, o Pre si den te da Re pú bli ca, os
Go ver na do res de Esta do e do Dis tri to Fe de ral, os
Pre fe i tos e quem os hou ver su ce di do ou subs ti tu í do
nos seis me ses an te ri o res ao ple i to.

§ 6º Para con cor re rem a ou tros car gos, o Pre si-
den te da Re pú bli ca, os Go ver na do res de Esta do e do
Dis tri to Fe de ral e os Pre fe i tos de vem re nun ci ar aos
res pec ti vos man da tos até seis me ses an tes do ple i to.

§ 7º São ine le gí ve is, no ter ri tó rio de ju ris di ção
do ti tu lar, o côn ju ge e os pa ren tes con san güí ne os ou
afins, até o se gun do grau ou por ado ção, do Pre si den-
te da Re pú bli ca, de Go ver na dor de Esta do ou Ter ri tó-
rio, do Dis tri to Fe de ral, de Pre fe i to ou de quem os haja 
subs ti tu í do den tro dos seis me ses an te ri o res ao ple i-
to, sal vo se já ti tu lar de man da to ele ti vo e can di da to à
re e le i ção.

§ 8º O mi li tar alis tá vel é ele gí vel, aten di das as
se guin tes con di ções:

I – se con tar me nos de dez anos de ser vi ço, de -
ve rá afas tar-se da ati vi da de;

II – se con tar mais de dez anos de ser vi ço, será
agre ga do pela au to ri da de su pe ri or e, se ele i to, pas sa-
rá au to ma ti ca men te, no ato da di plo ma ção, para a
ina ti vi da de.

§ 9º Lei com ple men tar es ta be le ce rá ou tros ca -
sos de ine le gi bi li da de e os pra zos de sua ces sa ção, a
fim de pro te ger a nor ma li da de e le gi ti mi da de das ele i-
ções con tra a in fluên cia do po der eco nô mi co ou o
abu so do exer cí cio de fun ção, car go ou em pre go na
ad mi nis tra ção di re ta ou in di re ta.

§ 10. O man da to ele ti vo po de rá ser im pug na do
ante a Jus ti ça Ele i to ral no pra zo de quin ze dias con ta-
dos da di plo ma ção, ins tru í da a ação com pro vas de
abu so do po der eco nô mi co, cor rup ção ou fra u de.

§ 11. A ação de im pug na ção de man da to tra mi-
ta rá em se gre do de jus ti ça, res pon den do o au tor, na
for ma da lei, se te me rá ria ou de ma ni fes ta má-fé.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal de Re vi são Nº 4, de
1994

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 16, de 1997

...................... .....................................................
Art. 82. (*) O man da to do Pre si den te da Re pú bli-

ca é de cin co anos, ve da da a re e le i ção para o pe río do
sub se qüen te, e terá iní cio em 1º de ja ne i ro do ano se -
guin te ao da sua ele i ção.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal de Re vi são nº 5, de
1994

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 16, de 1997

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

EMENDA CONSTITUCIONAL DE REVISÃO
 Nº 4, DE 1994

A Mesa do Congresso Nacional, nos ter mos do
art. 60 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art.
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3º do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri-
as, pro mul ga a se guin te emen da cons ti tu ci o nal:

Art. 1º São acres cen ta das ao § 9º do art. 14 da
Cons ti tu i ção as ex pres sões: “a pro bi da de ad mi nis tra-
ti va, a mo ra li da de para o exer cí cio do man da to, con si-
de ra da a vida pre gres sa do can di da to, e”, após a ex -
pres são “a fim de pro te ger”, pas san do o dis po si ti vo a
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 14 ...........................................................
§ 9º Lei com ple men tar es ta be le ce rá ou tros ca -

sos de ine le gi bi li da de e os pra zos de sua ces sa ção, a
fim de pro te ger a pro bi da de ad mi nis tra ti va, a mo ra li-
da de para o exer cí cio do man da to, con si de ra da a vida 
pre gres sa do can di da to, e a nor ma li da de e le gi ti mi da-
de das ele i ções con tra a in fluên cia do po der eco nô mi-
co ou o abu so do exer cí cio de fun ção, car go ou em -
pre go na ad mi nis tra ção di re ta ou in di re ta.

Art. 2º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção. Bra sí lia, 7 de ju nho de 1994.

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

EMENDA CONSTITUCIONAL DE REVISÃO
 Nº 5, DE 1994

A Mesa do Congresso Nacional, nos ter mos do
art. 60 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o
art.3º do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si-
tó ri as, pro mul ga a se guin te emen da cons ti tu ci o nal:

Art. 1º No art. 82, fica subs ti tu í da a ex pres são
“cin co anos” por “qua tro anos”.

Art. 2º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor no dia 1º de ja ne i ro de 1995.

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

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 16, DE 1997

Dá nova re da ção ao § 5º do art. 14,
ao ca put do art. 28, ao in ci so II do art. 29,
ao ca put do art. 77 e ao art. 82 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O § 5º do art. 14, o ca put do art. 28, o in ci so
II do art. 29, o ca put do art. 77 e o art. 82 da Cons ti tu i ção
Fe de ral pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 14 .............................................................
......................................................................... ..
§ 5º O Pre si den te da Re pú bli ca, os Go ver na do-

res de Esta do e do Dis tri to Fe de ral, os Pre fe i tos e
quem os hou ver su ce di do ou subs ti tu í do no cur so dos 

man da tos po de rão ser re e le i tos para um úni co pe río-
do sub se qüen te.

........................................................................”
“Art. 28. A ele i ção do Go ver na dor e do Vice-Go -

ver na dor de Esta do, para man da to de qua tro anos re -
a li zar-se-á no pri me i ro do min go de ou tu bro, em pri -
me i ro tur no, e no úl ti mo do min go de ou tu bro, em se -
gun do tur no, se hou ver, do ano an te ri or ao do tér mi no
do man da to de seus an te ces so res, e a pos se ocor re-
rá em pri me i ro de ja ne i ro do ano sub se qüen te, ob ser-
va do, quan to ao mais, o dis pos to no art. 77.

........................................................................”
“Art. 29............................................................
........................................................................
II – ele i ção do Pre fe i to e do Vice-Pre fe i to re a li-

za da no pri me i ro do min go de ou tu bro do ano an te ri or
ao tér mi no do man da to dos que de vam su ce der, apli -
ca das as re gras do art. 77 no caso de Mu ni cí pi os com
mais de du zen tos mil ele i to res.

“Art. 77. A ele i ção do Pre si den te e do Vice-Pre -
si den te da Re pú bli ca re a li zar-se-á, si mul ta ne a men te,
no pri me i ro do min go de ou tu bro, em pri me i ro tur no, e
no úl ti mo do min go de ou tu bro, em se gun do tur no, se
hou ver, do ano an te ri or ao do tér mi no do man da to
pre si den ci al vi gen te.

“Art. 82. O man da to do Pre si den te da Re pú bli ca
é de qua tro anos e terá iní cio em pri me i ro de ja ne i ro
do ano se guin te ao da sua ele i ção.”

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

Bra sí lia, 4 de ju nho de 1997.
........................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra a V. Exª.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para 
uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor tu no,
ten do em vis ta que, on tem, a ins cri ção dos Lí de res
aca bou re ti ran do a mi nha pos si bi li da de de fa lar.
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O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Pre si den-
te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra a V. Exª.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela or dem.) –
Sr. Pre si den te, tam bém so li ci to mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to em que V.
Exª achar opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Este Se na-
dor que está na Pre si dên cia tam bém se ins cre ve,
nes te mo men to, como ter ce i ro ora dor, para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel.

Se na do res Ide li Sal vat ti e Mão San ta, na pror ro-
ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs se rão aten di-
dos para o uso da pa la vra, por cin co mi nu tos, para co -
mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, § 2º, do
Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Há ora do-
res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Hé lio
Cos ta, por per mu ta com o Se na dor Le o nel Pa van.

V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. 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 tive opor tu ni da-
de, nes ta tri bu na, de fa lar so bre a vi o lên cia que la-
men ta vel men te atin ge a to dos nós, em cada uma das
ci da des bra si le i ras.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor
Hé lio Cos ta, des cul pe-me in ter rom per seu pro nun ci a-
men to. A Mesa gos ta ria de fa zer um ape lo a to dos os
ora do res, para que fi quem den tro do tem po de 20 mi -
nu tos, a fim de que aque les que es tão ins cri tos para
uma co mu ni ca ção ina diá vel pos sam fa zer uso da pa -
la vra. Sei que V. Exª é um dos que cum prem o Re gi-
men to na ín te gra e, por isso, peço des cul pas por tê-lo
in ter rom pi do.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Com cer-
te za, Sr. Pre si den te.

Já tive opor tu ni da de de fa lar, des ta tri bu na, so -
bre o pro ble ma das dro gas em nos so País, ten do, in -
clu si ve, apre sen ta do pro je to de lei que du pli ca a pena
de pri são para aque les tra fi can tes apa nha dos a uma
dis tân cia de até 150 ou 200 me tros de qual quer es co-
la no Bra sil. Fiz, re cen te men te, um pro nun ci a men to
so bre a fal ta de sa ne a men to bá si co ade qua do, que
pro vo ca a mor te de uma cri an ça a cada 15 mi nu tos.
Tam bém men ci o nei, vá ri as ve zes, a dí vi da do Esta do
de Mi nas Ge ra is com a União, im pos ta por um acor do
que la men ta vel men te pre ju di cou o meu Esta do, que
faz com que o Go ver no de Mi nas Ge ra is te nha que
pa gar R$150 mil por mês, para co brir essa dí vi da que
cres ceu 200% em cin co anos, pas san do de apro xi-
ma da men te R$15 bi lhões para R$33 bi lhões.

Mas, hoje, Sr. Pre si den te, ocu po esta tri bu na,
para abor dar um as sun to que me é mu i to caro, que co -
nhe ço ra zo a vel men te bem, por ser par te da mi nha pro -
fis são, de mu i tos e mu i tos anos, como jor na lis ta e ho -
mem de te le vi são, e que, esta se ma na, me re ceu a
aten ção do Pre si den te do Con gres so Na ci o nal e do
Se na do da Re pú bli ca, Se na dor José Sar ney. Tra ta-se
da idéia – que apre sen tei a esta Casa, na for ma de
pro je to de lei – da cri a ção da TV Bra sil Inter na ci o nal.

Faço isso, Sr. Pre si den te, por que vejo que o
mun do in te i ro está usan do esse ins tru men to ex tra or-
di ná rio de di vul ga ção das co i sas e da cul tu ra do povo
de um país e que, la men ta vel men te, nós, bra si le i ros,
com a vas ta e ex tra or di ná ria cul tu ra e o be lís si mo
país que te mos, não es ta mos apro ve i tan do.

Os anos que pas sei no ex te ri or como jor na lis ta,
a ser vi ço de uma das ma i o res re des de te le vi são do
mun do, per mi ti ram-me ad qui rir um pon to de vis ta pri -
vi le gi a do em re la ção a al guns te mas.

Em pri me i ro lu gar, pude ob ser var, nos mais de
70 pa í ses que vi si tei a tra ba lho, que a ima gem te le vi-
si va é dona de um imen so po ten ci al de con ven ci men-
to e per su a são. As ima gens te le vi si o na das da Gu er ra
do Vi et nã, por exem plo, fo ram de ter mi nan tes para
que o povo ame ri ca no pu des se to mar uma po si ção
con trá ria à guer ra e fi zes se com que ela aca bas se na
dé ca da de 60.

Tive a opor tu ni da de, Sr. Pre si den te, como jor na-
lis ta, vi ven do no ex te ri or, de ver a pri me i ra trans mis são
via sa té li te de uma par ti da de fu te bol, em 1966, en tre a
Ingla ter ra e a Ale ma nha, trans mi ti da de Lon dres para os 
Esta dos Uni dos – na épo ca, o sa té li te não ti nha con di-
ção de trans mi ti-la con ti nu a men te, ape nas du ran te al -
gum tem po. Isso re vo lu ci o nou o es por te in ter na ci o nal,
fa zen do com que, nas Co pas do Mun do, pu dés se mos
acom pa nhar to das as par ti das pe las trans mis sões via
sa té li te – e, pos te ri or men te, em co res.

Vi, Sr. Pre si den te, ima gem que até hoje te mos
na re ti na, a che ga da do pri me i ro ho mem à Lua, em
trans mis são de TV fe i ta da Lua para a Ter ra, numa se -
qüên cia ex tra or di ná ria, em 20 de ju lho de 1969. Sem -
pre a te le vi são fa zen do com que nos sur pre en dês se-
mos com o mo men to, com o fato que ela es ta va co -
brin do.

Re cen te men te, du ran te a guer ra no Ira que, uma 
te le vi são cri a da há pou co na Ará bia Sa u di ta, Al-Ja zi-
ra, trans for mou-se no por ta-voz mais acre di ta do da
guer ra que acon te cia no Ira que. Ou tra ima gem sur giu
tam bém nes se mo men to da guer ra: ou tra emis so ra
de te le vi são, Al Ara bia, tam bém se trans for ma num
ver da de i ro es pa ço do cu men tal do que acon te ce no
Ori en te Mé dio. E, mais uma vez, re por to-me à ne ces-
si da de de que pos sa mos fa zer o mes mo no Bra sil. As
ima gens que nos che gam de todo o mun do por in ter-
mé dio da te le vi são são res pon sá ve is, em gran de par-
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te, pe las nos sas opi niões e pos tu ras em re la ção a
uma sé rie de fa tos e idéi as.

Ou tra co i sa que pude per ce ber em mi nhas an -
dan ças no ex te ri or, Sr. Pre si den te, foi a for ma qua se
gro tes ca, de tur pa da, com que os es tran ge i ros em
qual quer lu gar do mun do, es pe ci al men te nos pa í ses
de sen vol vi dos, no ta da men te nos Esta dos Uni dos,
en xer gam o Bra sil. São ra ras as opi niões so bre o nos -
so País que não ex pres sem, em ma i or ou me nor grau, 
um pre con ce i to, um es te reó ti po ou uma ge ne ra li za-
ção; opi niões que de no tam, por sua vez, a gros se i ra e 
so le ne ig no rân cia de mu i tos po vos em re la ção à nos -
sa cul tu ra, à nos sa his tó ria e à nos sa gen te.

Sr. Pre si den te, isso pode ser cor ri gi do. A ima-
gem do país do car na val e do fu te bol, além de não
cor res pon der à re a li da de, re duz a ape nas duas as
nos sas imen sas e vas tas ma ni fes ta ções cul tu ra is e
es por ti vas.

A glo ba li za ção da eco no mia, por sua vez, cri ou
um am bi en te in ter na ci o nal em que esse tipo de es te-
reó ti po não tem mais ra zão de ser. As evo lu ções tec -
no ló gi cas que pre sen ci a mos nas úl ti mas dé ca das
nos for ne cem as fer ra men tas ne ces sá ri as para a des -
tru i ção des ses pre con ce i tos, ca ben do a nós uti li-
zá-las da me lhor ma ne i ra para al can çar esse fim.

Pre ci sa mos de um ins tru men to po de ro so para
trans mi tir ao mun do in te i ro as be le zas do nos so País.
Qu an do va mos ter uma emis so ra de te le vi são in ter-
na ci o nal que pos sa trans mi tir a gran de za da Ama zô-
nia e a im por tân cia des se pe da ço do ter ri tó rio na ci o-
nal para os bra si le i ros e para o mun do? Qu an do va -
mos mos trar a be le za na tu ral do Pan ta nal? Qu an do
va mos po der mos trar ao mun do in te i ro o bar ro co mi -
ne i ro, nas igre jas cen te ná ri as? Qu an do va mos mos -
trar as pra i as be lís si mas da Ba hia, do Rio de Ja ne i ro
e o sul do Bra sil?

Re cen te men te, vi si tei as Ca ta ra tas do Igua çu e
tive uma sen sa ção pra ze ro sa ao ler uma pla ca re la ti-
va à vi si ta que fez, há mu i tos anos, a en tão Pri me i-
ra-Dama dos Esta dos Uni dos Ele a nor Ro o se velt –
mu lher de Frank lin De la no Ro o se velt –, que di zia o
se guin te: “Co i ta da de Niá ga ra!”. Ela que ria se re fe rir
ao fato de que ha vi am de can ta do tan to as Ca ta ra tas
do Niá ga ra, na fron te i ra dos Esta dos Uni dos com o
Ca na dá, que, quan do che gou às Ca ta ra tas do Igua -
çu, des co briu que as Ca ta ra tas do Niá ga ra não eram
nada di an te da gran de za e ex tra or di ná ria be le za das
Ca ta ra tas do Igua çu. E como di vul ga mos isso? Nin-
guém co nhe ce, a não ser aque les ab ne ga dos, va mos
di zer as sim, que tra ba lham com tu ris mo, que pro mo-
vem o Bra sil e fa zem o tra ba lho ex tra or di ná rio de tra -
zer es tran ge i ros para nos vi si tar. Mas essa obri ga ção
de ven der o Bra sil lá fora, de mos trar como o País é
bo ni to e ex tra or di ná rio, deve par tir do Go ver no. É por

essa ra zão que in sis to na cri a ção da nos sa TV in ter-
na ci o nal.

Foi com esse in tu i to, Sr. Pre si den te, que apre -
sen tei, em de zem bro de 2001, no cur so do meu man -
da to de De pu ta do Fe de ral, pro je to de lei es ta be le cen-
do a cri a ção da TV Bra sil Inter na ci o nal, que se ria, na
mi nha con cep ção, um ca nal pú bli co, com si nal trans -
mi ti do via sa té li te, des ti na do pri o ri ta ri a men te à di vul-
ga ção da ima gem do Bra sil no ex te ri or.

A cri a ção da TV Bra sil Inter na ci o nal tra ria inú -
me ros be ne fí ci os ao Bra sil, em ter mos da for ma com
que so mos vis tos lá fora, em ou tros pa í ses. Por que
não uti li zar a nos so fa vor o vas to po der da te le vi são
como dis se mi na dor de cul tu ra e in for ma ção? Já te-
mos todo o ins tru men tal para tan to. Só fal ta, Sr. Pre si-
den te, a von ta de de fazê-lo.

A me lho ria de nos sa ima gem e a ma i or di vul ga-
ção da lín gua por tu gue sa se ri am, por si sós, ob je ti vos
no bres e dig nos dos nos sos es for ços. Não po de mos
des pre zar, con tu do, ou tras van ta gens que fa tal men te
ad vi ri am do sur gi men to des se ca nal.

A mais evi den te des sas van ta gens se ria o in cre-
men to de nos so tu ris mo. To dos sa be mos que nos so
po ten ci al tu rís ti co está lon ge, mu i to lon ge, de ser ple -
na men te ex plo ra do. O Uru guai, por exem plo, Sr. Pre -
si den te, com ter ri tó rio pou co ma i or que o do Acre, re -
ce be mais de dois mi lhões de vi si tan tes por ano. O
Bra sil, com essa ex ten são ma ra vi lho sa para mos trar,
re ce be, em mé dia, cin co mi lhões de tu ris tas. O Bra sil
tem um ter ri tó rio cin qüen ta ve zes ma i or e, no en tan to,
o Uru guai com pe te co nos co em ter mos de tu ris mo. E
o que tem? Eu en ten do, até, que o Uru guai te nha co i-
sas mu i to bo ni tas para mos trar, mas o Rio Gran de do
Sul, ao lado do Uru guai, pos si vel men te tem mu i to
mais a mos trar do que o país vi zi nho in te i ro – não te -
nho a me nor dú vi da dis so.

É cla ro que o in cre men to do tu ris mo no Bra sil
en vol ve o en fren ta men to de ou tros pro ble mas, como
a fal ta de in fra-es tru tu ra e os al tos ín di ces de vi o lên cia
ur ba na. Pre ci sa mos tra tar da vi o lên cia ur ba na, por -
que ela afas ta o tu ris ta. La men ta vel men te, cada vez
que se co lo ca na te le vi são uma si tu a ção como nós
fre qüen te men te ve mos, isso afas ta o tu ris ta. Ago ra,
pior do que isso, Sr. Pre si den te, é que re cen te men te o 
prin ci pal pro gra ma de te le vi são em Mo çam bi que era
um pro gra ma da TV bra si le i ra fa lan do do cri me em
São Pa u lo.Não vou nem en trar em de ta lhes, mas era
um pro gra ma de cin qüen ta mi nu tos so bre o cri me em
São Pa u lo. Esse era o gran de pro gra ma de uma te le-
vi são na Áfri ca.

La men ta vel men te, nada fa ze mos para cor ri gir
es sas dis tor ções. Essa é a ima gem que es tão re ce-
ben do do Bra sil. Des ne ces sá rio di zer que, no nos so
País, o que faz no tí cia in ter na ci o nal é a no tí cia ruim.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  30 13533MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL316     



Infe liz men te, o con ce i to in ter na ci o nal de no tí cia é
esse mes mo. O que é bom não é no tí cia, o que é ruim
é no tí cia duas ve zes. Esque cem-se até de mos trar
que hou ve uma ver da de i ra re vo lu ção nes te País de -
po is da ele i ção do Pre si den te Lula. O que se fez com
a eco no mia foi algo ex tra or di ná rio. To dos sa be mos os 
re fle xos po si ti vos para o nos so País, com to dos os in -
di ca do res eco nô mi cos nos dan do essa di re ção.

Além do tu ris mo, Sr. Pre si den te, a TV Bra sil
Inter na ci o nal pro mo ve ria a eco no mia na ci o nal ao
des ta car, no mer ca do es tran ge i ro, nos sos prin ci pa is
pro du tos de ex por ta ção. Foi-se a épo ca em que o
Bra sil não pas sa va de mero for ne ce dor de ma té ri-
as-pri mas. Hoje, pelo con trá rio, com pe ti mos de igual
para igual com os pa í ses mais avan ça dos do mun do
em áre as im por tan tes como a avi a ção, a agri cul tu ra,
a me ta lur gia, a in dús tria têx til. Pou ca gen te sabe que
o Bra sil hoje tem como a sua prin ci pal fon te de ex por-
ta ção os aviões. Com pe ti mos di re ta men te com os
Esta dos Uni dos, com a União Eu ro péia, pro du zin do
aviões, bons aviões, que são re co nhe ci dos no mun do
in te i ro. Hoje, em qual quer ae ro por to da Eu ro pa, quan -
do se le van tam os olhos para o céu, há um avião bra -
si le i ro no ar. A cada três co pos de suco de la ran ja que
um ja po nês bebe, pos si vel men te ele es ta rá be ben do
um copo de suco de la ran ja bra si le i ro, pois so mos os
ma i o res ex por ta do res do mun do. Con se gui mos su pe-
rar, em tec no lo gia, até o aço dos ame ri ca nos, que te -
mem o pro du tor de aço bra si le i ro, im pon do bar re i ras,
pois sa bem que pro du zi mos bem e pro du zi mos ba ra-
to. Mas não te mos como di vul gar es sas co i sas, não
te mos como atin gir mais mer ca dos.

Se você che gar hoje em casa e li gar a sua te le vi-
são a cabo, terá, no mí ni mo, qua ren ta ca na is de vá ri-
os pa í ses à sua dis po si ção, 30% de les dos Esta dos
Uni dos, to dos com tra du ção em por tu guês, prin ci pal-
men te para as cri an ças. Você vê a TV es pa nho la, a
TV por tu gue sa, a TV fran ce sa, a TV in gle sa, a TV ja -
po ne sa, a TV ame ri ca na, me xi ca na, ar gen ti na, chi le-
na, de to dos os lu ga res. E nós? Nós sem pre gas ta-
mos uma for tu na – até o ano pas sa do gas ta mos qua -
se um bi lhão de re a is por ano – para fa zer a pro pa-
gan da do go ver no. Ago ra es pe ro que o Pre si den te
Lula con ser te essa si tu a ção e di re ci o ne pelo me nos
par te des ses re cur sos para pro mo ver o País, cri an do
a TV Inter na ci o nal.

Con ce do um apar te ao ilus tre Se na dor Ra mez
Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Hé lio Cos ta, nin guém me lhor do que V. Exª, pela sua
vi vên cia, pela sua ex pe riên cia de tan tos anos em se -
ten ta pa í ses do mun do, para abor dar esse as sun to
que mexe com a nos sa auto-es ti ma, com o nos so
amor pró prio. Re al men te, é tris te ver o que se mos tra
do nos so País. Sei que o Bra sil é o país das de si gual-

da des, é um dos cam peões em de si gual da des. Sei
que mes mo os nos sos me i os de co mu ni ca ção, como
V. Exª aca ba de afir mar, dão mais im por tân cia às no tí-
ci as sen sa ci o na lis tas ou no tí ci as ru ins do que às
boas no tí ci as. Sei dis so, mas sei tam bém que te mos a 
opor tu ni da de de mos trar que este Bra sil é uma ter ra
boa. E o gas to para fa zer isso não é nada exor bi tan te.
Veja de quan to dis põe o Go ver no no Orça men to para
gas tar com pu bli ci da de. V. Exª tem ra zão: va mos di re-
ci o nar uma par te des ses re cur sos para mos trar o Bra -
sil no ex te ri or, para po der, por exem plo, como bem
dis se V. Exª, de sen vol ver o tu ris mo. Qu an to não ga -
nha ria todo o Bra sil se fi zés se mos isso, por que não
há re gião des te Bra sil que não pos sa ser mos tra da
com aqui lo que Deus nos deu, com as be le zas na tu-
ra is. O meu Esta do, por exem plo, que tem o Pan ta nal,
pa tri mô nio da hu ma ni da de: ima gi ne mos trar o Pan ta-
nal para o mun do in te i ro, mos trar a nos sa fa u na, a
nos sa flo ra, os nos sos cos tu mes, a nos sa cul tu ra, não 
há nada igual. Te mos uma cara feia, uma cara tris te?
Acho que, nes te mo men to, te mos uma cara tris te,
por que es ta mos mos tran do a cara de um Bra sil de de -
sem pre ga dos – só na Gran de São Pa u lo, são 20% de
de sem pre ga dos. Mais tris te ain da se mos tra a nos sa
cara quan do se dá pu bli ci da de à vi o lên cia con tra ho -
mens, con tra mu lhe res, con tra cri an ças, con tra che-
fes de fa mí lia – aí a cara do nos so País fica mais tris te
ain da. Te mos co i sas ale gres para mos trar, e es sas
co i sas tris tes, como o de sem pre go, como a vi o lên cia,
ha ve re mos de ven cer, se Deus qui ser, se tra ba lhar-
mos uni dos. Há uma cons ciên cia cada vez mais cla ra
das nos sas po ten ci a li da des, os ci da dãos es tão cada
vez mais cons ci en tes de que po dem pro mo ver a mu -
dan ça. Acre di to nos ru mos des te País. Con gra tu lo-me
com V. Exª.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ra mez Te bet. Peço à Mesa que
ano te, por fa vor, as ob ser va ções do Se na dor para
que com po nham o tex to do meu dis cur so.

É im por tan te tam bém lem brar, Se na dor Ra mez
Te bet, que te mos o ca mi nho ló gi co para a TV Inter na-
ci o nal, con for me dis se an te ri or men te, da ver ba des ti-
na da à pro mo ção do go ver no. Com cin qüen ta mi lhões
de re a is/ano, po de ría mos fa zer a TV Inter na ci o nal por 
uma ra zão: na ver da de, ela já está fe i ta, ela só pre ci sa
ser trans mi ti da via sa té li te.

Te mos aqui a TV Se na do, que tem uma pro gra-
ma ção ex cep ci o nal – são tan tos os com pa nhe i ros, os
ami gos, os cor re li gi o ná ri os que me li gam, que me es -
cre vem de Mi nas Ge ra is e até de ou tros Esta dos do
Bra sil para exal tar a pro gra ma ção da TV Se na do. Te -
mos a TV Câ ma ra, te mos a TV Jus ti ça, te mos a TV
Cul tu ra de São Pa u lo, que tem uma pro gra ma ção pri -
mo ro sa – uma das me lho res TVs edu ca ti vas do mun -
do é a TV Cul tu ra de São Pa u lo, man ti da pela Fun da-
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ção Pa dre Anchi e ta. Te mos a TV Edu ca ti va no Rio de
Ja ne i ro, man ti da pela Fun da ção Ro que te Pin to, te-
mos a TV Fu tu ra e po de ría mos con tar até mes mo
com a par ti ci pa ção das em pre sas, das re des de te le-
vi são bra si le i ras, da te le vi são aber ta. Te mos a Ra di o-
brás tam bém. Enfim, te mos uma es tru tu ra toda mon -
ta da, te mos es tú di os, te mos pro fis si o na is, te mos pro -
gra ma ção, te mos o que mos trar. A nos sa arte, a nos -
sa cul tu ra, o nos so es por te, a nos sa gen te, as be le-
zas tu rís ti cas po dem atra ir um mer ca do im por tan tís si-
mo, o de tu ris mo – o se gun do mais im por tan te mo vi-
men to co mer ci al do mun do é o tu ris mo e nós ain da
não apren de mos a ex plo rar o tu ris mo nes se ní vel,
nes se pon to.

Con clu in do, Sr. Pre si den te: é ex tre ma men te im -
por tan te que de fen da mos essa idéia da TV Bra sil
Inter na ci o nal, ini ci a ti va apo i a da tam bém pelo ilus tre
pre si den te do Se na do e do Con gres so Na ci o nal, o
nos so que ri do Se na dor José Sar ney. Espe ro con tar
com a par ti ci pa ção e o apo io de to dos os meus com -
pa nhe i ros, Se na do res de to dos os Esta dos. A TV Bra -
sil Inter na ci o nal vai mos trar o novo Bra sil, a cara do
nos so País, da nos sa gen te, das nos sas ri que zas, de
tudo aqui lo que so mos e que o mun do pre ci sa sa ber.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Hé lio Cos ta,
o Sr. Pa u lo Paim, 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. Ge ral do Mes qui ta Jú ni or.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela li de ran ça do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– Com a pa la vra o no bre Se na dor Ro me ro Jucá, pela
li de ran ça do PMDB, por cin co mi nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, pedi a pa la vra para fa zer um re gis tro
e um ape lo ao Go ver no Fe de ral, es pe ci al men te ao
Mi nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio, a res pe i to do
meu Esta do de Ro ra i ma.

O Esta do de Ro ra i ma tem uma gran de área cuja 
ocu pa ção se deu por meio de as sen ta men tos do
Incra, prin ci pal men te no sul do Esta do. No Mu ni cí pio
de Ro ra i nó po lis, che ga mos a ter o ma i or as sen ta-
men to do Incra do Bra sil: são mais de qua tro mil lo tes.

Da se ma na pas sa da para cá, o Esta do de Ro ra i-
ma está vi ven do um di le ma e uma si tu a ção ex tre ma-
men te gra ve. A ocu pa ção des ses lo tes do Incra se
deu da mes ma for ma como ocor reu no res to do Bra sil.
As pes so as eram as sen ta das, al gu mas se con so li da-
vam, ou tras vol ta vam para a ci da de. Ao lon go des se
pro ces so, um pe que no pro pri e tá rio que ti nha um lote
de cem hec ta res ter mi na va as su min do o ou tro lote de
cem hec ta res do vi zi nho, quan do este ia em bo ra, e

cons tru ía a sua vida ali. Isso foi fe i to em Ro ra i ma e no
Bra sil todo.

Pois bem, a di re ção do Incra em Ro ra i ma, ago -
ra, sim ples men te está to man do as áre as ex ce den tes
aos cem hec ta res ini ci a is de pes so as que es tão es ta-
be le ci das há mais de dez anos. So men te esta se ma-
na, cer ca de qua tro mil hec ta res fo ram de sa pro pri a-
dos, fo ram re to ma dos – pro pri e da des com cri a ções,
com ocu pa ções, com plan ta ções, pro du zin do. Isso
está ge ran do uma si tu a ção de pré-con fli to no Esta do
de Ro ra i ma.

A Assem bléia Le gis la ti va do Esta do já se ma ni-
fes tou, os de pu ta dos es ta du a is es tão con vo can do a
di re ção do Incra para dar as ex pli ca ções, mas é im -
por tan te que o Pre si den te Na ci o nal do Incra e o Mi -
nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio, Mi guel Ros se to,
pos sam acom pa nhar de per to essa si tu a ção, que é,
como já dis se, de pré-con fli to.

As no tí ci as são de que mais de qui nhen tos pro -
du to res se rão re ti ra dos dos seus lo tes, o que efe ti va-
men te, para Ro ra i ma, re pre sen ta uma si tu a ção de ex -
tre ma di fi cul da de so ci al.

Esta mos aqui para re gis trar esse fato. Estou aqui
para ape lar para o Go ver no Fe de ral a fim de que bus -
que uma so lu ção. É cla ro que exis te uma si tu a ção le gal
de fato, mas, efe ti va men te, exis te um qua dro de ocu pa-
ção hoje em toda a Ama zô nia, pra ti ca men te em to dos
os as sen ta men tos do Incra nas re giões Cen tro-Oes te,
Nor des te e Nor te, que con fi gu ram essa si tu a ção. Mu i tas
des sas trans fe rên ci as fo ram abo na das pelo pró prio
Incra e, ago ra, como se es ti ves se vol tan do atrás, o Incra 
pro mo ve uma ação que tem uma re per cus são so ci al ex -
tre ma men te ne ga ti va no meu Esta do.

Como Se na dor de Ro ra i ma, eu não po de ria me
fur tar a vir a esta tri bu na fa zer este ape lo ao Go ver no
Fe de ral, co brar do Go ver na dor do Esta do, Fla ma ri on
Por te la, e da Assem bléia Le gis la ti va de Ro ra i ma um po -
si ci o na men to so bre isso e di zer que es ta re mos vi gi lan-
tes, acom pa nhan do a si tu a ção e in ter fe rin do no que pu -
der mos para pa ci fi car o Esta do, para dar mos con di ção
aos pro du to res de con ti nu a rem pro du zin do, sus ten tan-
do as suas fa mí li as, en fim, con ti nu a rem a ter o so nho de 
vi ver com dig ni da de em um pe da ço de ter ra.

Peço, Sr. Pre si den te, a trans cri ção da ma té ria, do
jor nal Bra sil Nor te, “De sa pro pri a ção de ter ras pro du ti-
vas pre o cu pa de pu ta dos” e da ma té ria, do jor nal Fo lha
de Boa Vis ta, “De pu ta dos que rem evi tar re to ma da de
lo tes em áre as de as sen ta men to agrí co la”.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Ro me ro
Jucá, o Sr. Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, de i xa a 
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Mão San ta.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Com a pa -
la vra, pela or dem, o Se na dor Sibá Ma cha do.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, V. Exª po de ria me con ce der a pa la vra
pela Li de ran ça do PT, após o pro nun ci a men to do Se -
na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – V. Exª fica
ins cri to e será aten di do na for ma do Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Com a pa -
la vra o Se na dor Ge ral do Mes qui ta Ju ni or, por vin te
mi nu tos.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re -
vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, esta Casa é uma an ti ga, ve ne ran da e ilus tre ins ti-
tu i ção. Antes mes mo de in te grá-la, sem pre tive, como
ci da dão, res pe i to, ad mi ra ção e apre ço por seu pa pel
his tó ri co, por suas tra di ções e por sua de di ca ção à
ca u sa da na ci o na li da de. Exa ta men te por isso, pre ten-
do ini ci ar, des ta tri bu na, uma bre ve re fle xão so bre o
sig ni fi ca do da re pre sen ta ção e o pa pel do voto em
nos sa evo lu ção po lí ti ca.

No Bra sil, Sr. Pre si den te, vota-se qua se inin ter-
rup ta men te des de 1821, quan do ele ge mos nos sos
Cons ti tu in tes às Cor tes de Lis boa. Vo ta mos na es co-
lha da re pre sen ta ção na ci o nal du ran te os 65 anos do
Impé rio. Ele ge mos os pre si den tes da Re pú bli ca, os
dos Esta dos, como en tão se cha ma vam, e nos sos re -
pre sen tan tes nas duas Ca sas do Con gres so du ran te
os 40 anos de Re pú bli ca Ve lha. Só aí te mos mais de
um sé cu lo de tra di ção no exer cí cio do di re i to de voto e 
de vida par la men tar. Fo mos im pe di dos de su fra gar
nos sos man da tá ri os pela pri me i ra vez com a Re vo lu-
ção de 30, fe i ta iro ni ca men te em nome da le gi ti mi da-
de do voto e da ver da de das ur nas.

A par tir daí, pa de ce mos de al guns dos pi o res
mo men tos de nos sa his tó ria po lí ti ca. Vi ve mos sob o
re gi me dis cri ci o ná rio do go ver no pro vi só rio du ran te
qua tro anos. A pró pria Assem bléia de 1934 se re u niu
para vo tar o novo tex to cons ti tu ci o nal, sem li ber da de
de im pren sa e sem as ga ran ti as do es ta do de di re i to,
sen do qua se diá ri as as re cla ma ções con tra a apre en-
são de jor na is. Como tes te mu nho de de sa pre ço à re -
pre sen ta ção na ci o nal, elas po dem ser li das nos ana is
da Cons ti tu in te.

O pa pel do Con gres so, nos três anos que se pa-
ram a Cons ti tu i ção de 34 do Esta do Novo, foi, para di -
zer o mí ni mo, dra má ti co e la men tá vel. Dra má ti co por -
que, co lo ca do ante a in sur re i ção ar ma da que atin giu
a ca pi tal da Re pú bli ca e os Esta dos do Rio Gran de do
Nor te e de Per nam bu co em 1935, ce deu, ain da no
res cal do dos acon te ci men tos, às exi gên ci as que per -
mi ti ram ao Exe cu ti vo go ver nar sob re gi me de ex ce-
ção pior do que aque le de que tí nha mos aca ba do de
sair. O es ta do de “co mo ção in tes ti na gra ve, com fi na li-
da des sub ver si vas das ins ti tu i ções po lí ti cas e so ci a is,
equi pa ra da ao Esta do de guer ra, em qual quer par te
do ter ri tó rio na ci o nal”, ins ti tu í do pelo De cre to Le gis la-
ti vo nº 6, de 18 de de zem bro de 1935, era, até en tão,
ins ti tu to ju rí di co des co nhe ci do no País. A me di da ex -
cep ci o nal, au to ri za da pela Emen da nº 1, das três en -
tão pro mul ga das pelo Con gres so Na ci o nal, foi ado ta-
da quan do já ven ci do o mo vi men to mi li tar, pre sos os
im pli ca dos e res ti tu í do o País à nor ma li da de. Por isso, 
foi dra má ti co. E foi la men tá vel por que ce deu, em ple -
no re ces so par la men tar de 1937, ao pe di do de pri são
de par la men ta res sem qual quer acu sa ção for mal,
como im pli ca dos no mo vi men to mi li tar de 1935. To-
dos, sem ex ce ção, fo ram mais tar de ab sol vi dos, uns
pelo Tri bu nal de Se gu ran ça Na ci o nal e ou tros, pela
pró pria Jus ti ça Mi li tar.

As ví ti mas fo ram al gu mas das gran des per so na-
li da des da vida pú bli ca, e cito, como re ve rên cia às
suas me mó ri as, os no mes de Fran cis co e Octá vio
Man ga be i ra. O pri me i ro, a mais ex pres si va fi gu ra do
so ci a lis mo de mo crá ti co em nos so País; e o se gun do,
seu ir mão, con ser va dor sem dú vi da, mas aci ma de
tudo au tên ti co de mo cra ta, como re co nhe ce ram até
mes mo os seus mais acér ri mos ad ver sá ri os. Ao de
am bos acres cen to o nome des sa ou tra ex tra or di ná ria
fi gu ra ex po nen ci al do Par ti do So ci a lis ta, o De pu ta do
e mais tar de Se na dor Do min gos Ve las co e o do en tão
Se na dor Abel Cher mont, este úl ti mo, além de pre so,
bár ba ra e cru el men te tor tu ra do pela po lí cia po lí ti ca. O 
nome de ne nhum de les, Sr. Pre si den te, cons ta das
de ze nas de pla cas, alas, cor re do res e ins ta la ções
que cons ti tu em o con jun to de edi fí ci os do Se na do.
Mas os de seus al go zes es tão aqui per pe tu a dos sem
qual quer ra zão pla u sí vel, para es cár nio da me mó ria
de suas ví ti mas e afron ta aos sen ti men tos li ber tá ri os
do povo bra si le i ro.

O re sul ta do des sa amar ga ex pe riên cia para o
País foi a efê me ra Cons ti tu i ção de 34, vi gen te por um
cur to e inex pres si vo pe río do que se pa ra os qua tro
anos do go ver no pro vi só rio de 30 da mal si na da fase
do Esta do Novo, fon te e ins pi ra ção do ar bí trio po lí ti co,
sem pre que exer ci do no País. O Con gres so, pela se -
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gun da vez, ce deu à chan ta gem de uma gros se i ra fal -
si fi ca ção ma te ri al do do cu men to apó cri fo que ser viu
de pre tex to à lon ga no i te da di ta du ra. À dis so lu ção do
Con gres so se gui ram-se a pri são de vá ri os dos seus
in te gran tes, a sus pen são de seus di re i tos po lí ti cos, a
ex tin ção dos par ti dos, a ins ta u ra ção da cen su ra e a
ins ti tu i ção de Esta do po li ci al, a mes ma re ce i ta to ta li-
tá ria de que mais tar de se ser vi ram os mi li ta res.

São evi den ci as de que, a des pe i to da lon ga tra -
di ção de nos sa vida par la men tar, nem o ve lho Par la-
men to do Impé rio, nem o Con gres so re pu bli ca no ja-
ma is ti ve ram a trans cen dên cia do Par la men to in glês,
nem a pre pon de rân cia do Con gres so ame ri ca no, que
le vou o pre si den te Wil son, em sua tese de dou to ra do,
a cha mar o Con gres so de seu país de “Go ver no con -
gres su al”.

Re to ma mos em 1945 a tra di ção ele i to ral do
País, man ten do-a inin ter rup ta até hoje, ape nas em re -
la ção ao Le gis la ti vo, em face das ele i ções in di re tas
es ta be le ci das du ran te o re gi me mi li tar para car gos do 
Exe cu ti vo. Até o iní cio do pro ces so de tran si ção, em
1985, fo ram qua tro dé ca das de so bres sal tos, ame a-
ças, in sur re i ções, gol pes e quar te la das, co ro a das
pelo su i cí dio de um pre si den te (Ge tú lio Var gas), a re -
nún cia de ou tro (Fer nan do Col lor) e a de po si ção de
mais dois (Café Fi lho, em 1955, e João Gou lart, em
1964). Uma su ces são de tra gé di as que não nos dis -
tin guem mu i to da tur bu len ta tra je tó ria po lí ti ca de al -
guns de nos sos vi zi nhos.

É for ço so re co nhe cer que o Con gres so mu ti la do
so bre vi veu aos 13 anos de vi gên cia dos atos ins ti tu ci-
o na is e aos 21 do re gi me mi li tar, me nos por sua uti li-
da de do que por sua ina ção. Tor na do um cô mo do e
con ve ni en te apên di ce do Exe cu ti vo, viu-se sub me ti do
a três hu mi lhan tes fe cha men tos: o pri me i ro, no Go-
ver no Cas tel lo Bran co, de 20 de ou tu bro a 22 de no -
vem bro de 1966; o se gun do, de 13 de de zem bro de
1968 a 22 de ou tu bro de 1969, no Go ver no Cos ta e
Sil va; e o úl ti mo, de 1º a 14 de abril de 1977, no Go -
ver no Ge i sel.

Os úni cos pa drões dig nos de re fe rên cia de to -
dos es ses pe río dos são os ve re dic tos das ur nas, ins -
tru men tos com os qua is o povo bra si le i ro nos deu su -
ces si vas e edi fi can tes li ções de ci da da nia. Em con tra-
par ti da a es sas li ções, Sr. Pre si den te, te mos dado
pou ca aten ção, os ten si vo de sa pre ço e qua se ne nhu-
ma im por tân cia. No en tan to, nin guém ou sa rá ne gar
que foi esse o ca mi nho de que os ele i to res se uti li za-
ram para ma ni fes tar, exem plar men te, seu re pú dio,
sua re pul sa e sua aver são ao re gi me mi li tar. A re a ção
pelo voto co me çou com as ele i ções de 1965. Dos 11
go ver nos es ta du a is em dis pu ta, a opo si ção lo grou a

vi tó ria nos dois cen tros po pu la ci o na is mais im por tan-
tes: o en tão Esta do da Gu a na ba ra e o Esta do de Mi -
nas Ge ra is. A re a ção veio com a dis so lu ção dos par ti-
dos exis ten tes e a ins ti tu i ção do bi par ti da ris mo, me di-
das to ma das em vão, pois o epi só dio se re pe tiu nas
ele i ções par la men ta res de 1966, quan do o en tão
MDB lo grou a ma i o ria dos vo tos para a Câ ma ra, na
Gu a na ba ra, no Esta do do Rio e no Esta do do Rio
Gran de do Sul.

Em 1970, no pe río do mais re pres si vo da di ta du-
ra, o Con gres so vi veu o seu pior mo men to. O nú me ro
de De pu ta dos foi re du zi do de 404 para 293, e a cam -
pa nha pelo voto em bran co fez com que a Are na lo -
gras se ma i o ria em to das as uni da des da Fe de ra ção,
na com po si ção da Câ ma ra dos De pu ta dos. O nú me ro
to tal de su frá gi os ob ti dos pelo par ti do go ver nis ta atin -
giu 10,8 mi lhões de vo tos, con tra ape nas 4,7 mi lhões
da dos ao MDB. Nun ca, po rém, foi tão cla ro o re ca do
das ur nas: os vo tos em bran cos e nu los so ma ram 4,8
mi lhões de vo tos, mais, por tan to, do que a soma de
to dos os su frá gi os da opo si ção, mos tran do o erro es -
tra té gi co de se pre gar a abs ten ção e o voto em bran -
co. Com o fim do Go ver no Mé di ci, Ge i sel as su me o
po der com a sua pro mes sa de “dis ten são len ta, gra -
du al e se gu ra”. Nas pri me i ras ele i ções re a li za das em
seu go ver no, as de no vem bro de 1974, a opo si ção
con se guiu ocu par 16 das 22 ca de i ras em dis pu ta no
Se na do, as fa mo sas “16 vi tó ri as que aba la ram o Bra -
sil”, como as ba ti zou o jor na lis ta Se bas tião Nery. As
seis va gas ob ti das pela Are na nos Esta dos de Ala go-
as, Ba hia, Ma ra nhão, Mato Gros so, Pará e Pi a uí, na
re a li da de se re du zi ram a cin co, pois en tre os are nis-
tas ele i tos es ta va a fi gu ra ex tra or di ná ria de Te o tô nio
Vi le la, pai do Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho, nos so
com pa nhe i ro, que ter mi nou pas san do-se para as
hos tes opo si ci o nis tas, can sa do de es pe rar uma aber-
tu ra que tar da va. Ao re u nir os go ver na do res por ele
es co lhi dos, o Ge ne ral Ge i sel ad ver tiu que seu pro je to
de dis ten são es ta ria em ris co se a Are na vol tas se a
so frer as con tun den tes der ro tas que lhe ti nham sido
in frin gi das.

A li ção das ur nas não se deu ape nas em re la ção
ao Se na do. Ocor reu tam bém re la ti va men te à Câ ma-
ra. Enquan to os su frá gi os da Are na ba i xa ram de
48,44% dos vo tan tes para 40,94%, en tre 1970 e
1974, os da opo si ção su bi ram, no mes mo pe río do, de
21,29% para 37,79%. De po is de tão evi den tes de-
mons tra ções de ma tu ri da de cí vi ca, res ta vam ape nas
ao re gi me os sub ter fú gi os ele i to ra is in ca pa zes de as -
se gu rar o pre do mí nio da ma i o ria go ver nis ta no Con -
gres so. A prin ci pal con se qüên cia po lí ti ca das der ro tas
de 1974 foi que a ban ca da si tu a ci o nis ta per deu o po -
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der de apro var re for mas cons ti tu ci o na is, a não ser
que pu des se con tar com a par ti ci pa ção opo si ci o nis ta.

Ge i sel pa re ce ter en ten di do que era o co me ço
do fim, pois aí co me ça va a se es va ir a vi a bi li da de ins -
ti tu ci o nal do re gi me mi li tar. No ple i to se guin te, quan do
es ta ri am em jogo dois ter ços das va gas no Se na do, o
go ver no per de ria fa tal men te o con tro le da Casa, dan -
do à opo si ção a pos si bi li da de de pa ra li sar o pro ces so
de ci só rio no Con gres so. Para evi tá-lo, o Exe cu ti vo
ain da dis pu nha dos ins tru men tos to ta li tá ri os do AI-5 e 
não he si tou em usá-los. Tes tou a dis po si ção opo si ci o-
nis ta, sub me ten do ao Con gres so uma pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal de re for ma do Ju di ciá rio que,
re je i ta da pelo MDB, de i xou ao go ver no a al ter na ti va
de mais um ca su ís mo. Os po de res para re for mar a
Cons ti tu i ção só po di am ser exer ci dos pelo Exe cu ti vo
quan do em re ces so o Con gres so. O Pre si den te en ve-
re dou por esse des vão ins ti tu ci o nal, de cre tan do, pela
ter ce i ra vez, de po is de 1964, seu fe cha men to, e ga -
ran tiu so bre vi da ao re gi me, adi an do seu ine vi tá vel co -
lap so. Com o “pa co te de abril” de 1977, edi tou a re for-
ma do Ju di ciá rio re je i ta da na Câ ma ra, ba i xou o quo-
rum para apro va ção das re for mas cons ti tu ci o na is,
ins ti tu iu o co lé gio ele i to ral para a es co lha dos go ver-
na do res e cri ou os Se na do res “biô ni cos”, as se gu ran-
do ao go ver no a me ta de das va gas a se rem dis pu ta-
das no ano se guin te.

A des pe i to des se re tro ces so, Ge i sel ti rou pro ve i-
to da li ção das ur nas e tra tou, no ano se guin te, de ins -
ti tu ci o na li zar o pro ces so de aber tu ra “len ta, gra du al e
se gu ra” pro me ti do no iní cio de seu go ver no. Fez apro -
var a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 11, de 13 de ou tu bro
de 1978, que re vo gou os Atos Insti tu ci o na is, res ta be-
le ceu o plu ri par ti da ris mo e en tre gou a seu su ces sor,
o Ge ne ral Fi gue i re do, o en car go de li qui dan te da
mas sa fa li da em que se trans for ma ra o re gi me.

Invo co to dos es ses fa tos, Sr. Pre si den te, para
avi var na me mó ria co le ti va o pa pel que teve em todo
esse lon go, do lo ro so e cáus ti co pro ces so de nos sa
his tó ria po lí ti ca con tem po râ nea o seu prin ci pal pro ta-
go nis ta, o povo bra si le i ro. Va len do-se da úni ca arma
de que dis pu nha, o voto si len ci o so e so li tá rio, foi ca -
paz de in vi a bi li zar o re gi me. A im pe rí cia dos po lí ti cos
e a im pru dên cia dos mi li ta res ha vi am se jun ta do para
li qui dar a frá gil de mo cra cia res ta u ra da em 1945. O
gol pe de 1964 a tor nou, como em 1934, mero in ter-
reg no en tre duas das mais lon gas e bru ta is di ta du ras
que o Bra sil co nhe ceu.

Os sub ter fú gi os, ar dis e ca su ís mos de que se
va le ram os mi li ta res não fo ram ca pa zes de ven cer a
obs ti na ção, a lu ci dez e a se re ni da de com que os ele i-
to res bra si le i ros dis se ram não à di ta du ra mi li tar. O úl -

ti mo ple i to sob esse re gi me, o de 1982, mar cou os es -
ter to res da ma ni pu la ção ele i to ral, ao ins ti tu ir a obri ga-
to ri e da de do voto em to dos os in te gran tes de cada le -
gen da, sob o ris co de nu li da de. Pela pri me i ra vez,
mes mo sem lo grar o ma i or nú me ro de ca de i ras na
Câ ma ra, a opo si ção ob te ve a ma i or vo ta ção, so man-
do 52,3% dos vo tos, con tra 47,6% da si tu a ção.As ele -
i ções se guin tes, de 1986, mar ca ram o fim do PDS, re -
du zi do a 7,8% dos vo tos para a Câ ma ra.

Nin guém des co nhe ce o cur so de nos sa tra je tó-
ria po lí ti ca pos te ri or. Os lí de res po lí ti cos que ope ra-
ram a tran si ção mos tra ram-se ain da mais in sen sí ve is
que os mi li ta res para li dar com o ve re dic to do voto em
nos so País. O PMDB, her de i ro de 20 anos de opo si-
ção ao re gi me au to crá ti co de 1964, lo grou, em 1986,
gra ças à con tra fa ção do pri me i ro dos mu i tos de sas-
tra dos pla nos de con ten ção in fla ci o ná ria, ele ger 21
dos 22 go ver na do res, ob ter 48,1% dos vo tos e 53,4%
das ca de i ras da Câ ma ra, além de 71% das va gas em
dis pu ta no Se na do. Po de ria ter apro va do o tex to cons -
ti tu ci o nal que qui ses se, pois as de ci sões eram to ma-
das pela ma i o ria ab so lu ta, em uma as sem bléia em
que o par ti do dis pu nha de quan ti da de de voto su pe ri-
or a esse quo rum.

A Srª Iris de Ara ú jo (PMDB – GO) – V. Exª me
per mi te um apar te, no bre Se na dor?

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Com mu i to pra zer, Se na do ra Iris de
Ara ú jo.

A Srª Iris de Ara ú jo (PMDB – GO) – V. Exª faz
um re tros pec to das di ver sas oca siões em que a nos -
sa de mo cra cia foi du ra men te gol pe a da, ao lon go des -
ses anos to dos, e te nho sen ti do, ao ouvi-lo, a opor tu-
ni da de a que se re fe re V. Exª de ma ne i ra tão cla ra ao
ocu par essa tri bu na. A pa la vra de V. Exª tal vez seja
um aler ta para que nós, que hoje vi ve mos uma de mo-
cra cia que não é a ide al, bus que mos a de mo cra cia
so ci al, por que a ver da de i ra de mo cra cia não é só a li -
ber da de de ir e vir e de pro ces sar os nos sos cre dos
po lí ti cos ou re li gi o sos, mas sig ni fi ca tam bém casa,
co mi da e tudo o mais para a po pu la ção. É im por tan te
que um Se na dor ve nha à tri bu na re lem brar tem pos
que não que re mos que se re pi tam nun ca mais. Ten do
sido não ape nas es pec ta do ra, mas pro ta go nis ta, ví ti-
ma do re gi me mi li tar, no MDB, em 1964 e em 1966,
gos ta ria que to dos nós apro ve i tás se mos essa lem-
bran ça que, nes te mo men to, V. Exª nos traz como li -
ção e lu tás se mos por este País, que pre ci sa da nos sa
atu a ção, com pre en são e ação, para que não te nha-
mos nun ca mais de nos lem brar de tão tris tes fa tos,
como este a que V. Exª se re fe re. Pa ra be ni zo V. Exª
pela opor tu ni da de da pa la vra.
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O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Mu i to obri ga do, Se na do ra Iris de Ara -
ú jo. É sem pre um pra zer re no va do ouvi-la.

Sr. Pre si den te, o re sul ta do, po rém, foi a mais
con fli tan te de to das as Cons ti tu i ções do País, sub me-
ti da a 39 emen das, an tes de com ple tar 15 anos de vi -
gên cia.

A in ca pa ci da de de apre en der o sig ni fi ca do das
li ções das ur nas deu como re sul ta do o co nú bio da in -
sen si bi li da de com a am bi ção, con su ma do na dis pu ta
pre si den ci al de 1989. O can di da to do ma i or Par ti do
do País, a quem o ele i to ra do...

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – No bre Se -
na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, a Pre si dên cia la men-
ta in for mar a V. Exª que o seu tem po está fin do.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Sr. Pre si den te, es pe ro a com pre en-
são de V. Exª, pois se tra ta da pri me i ra vez em que as -
so mo à tri bu na e gos ta ria de, com a com pre en são e
be ne vo lên cia de V. Exª, con clu ir o meu dis cur so.

O can di da to do ma i or Par ti do do País, a quem o
ele i to ra do aca ba ra de con ce der 95,5% dos Go ver nos
es ta du a is, 53,4% das ca de i ras da Câ ma ra e 71% das
va gas em dis pu ta para o Se na do, ob te ve des pre zí ve is
4,7% dos vo tos para a Pre si dên cia! E o da se gun da
ma i or le gen da, ín fi mos 0,9% da pre fe rên cia dos ele i-
to res. Col lor, um fo ras te i ro da po lí ti ca, tor nou-se o es -
co a dou ro e o be ne fi ciá rio da in sa tis fa ção dos ci da-
dãos com os mé to dos pa ro qui a is de go ver nar, res-
pon sá ve is pe los pi o res ín di ces de con fi a bi li da de dos
po de res pú bli cos até en tão atin gi dos no País.

A in sa tis fa ção dos ele i to res, no en tan to, não se
ma ni fes tou só em re la ção aos ti tu la res do Po der Exe -
cu ti vo. Tem se re fle ti do tam bém no que se re fe re ao
Le gis la ti vo, um si nal a que não te mos dado a con ve ni-
en te aten ção.

No pri me i ro ple i to de po is do re gi me mi li tar, em
1986, 18,4 mi lhões dos ele i to res que com pa re ce ram
às ur nas de i xa ram de vo tar em qual quer dos can di da-
tos a De pu ta do Fe de ral. Em 1990, esse nú me ro au -
men tou para 31,4 mi lhões de ele i to res. Em 1994,
essa foi a op ção de 31,9 mi lhões de ele i to res, e, em
1998, as sim pro ce de ram 16,6 mi lhões de vo tan tes
(Ane xo I).

O fato de que o nú me ro de ele i to res que es co-
lhem seus can di da tos aos car gos do Exe cu ti vo seja
sem pre ma i or do que o da que les que ma ni fes tam sua
prefe rên cia pe los can di da tos ao Le gis la ti vo está, no
Bra sil, como em ou tros pa í ses, re la ci o na do com o jul -
ga men to dos ci da dãos em re la ção às suas ins ti tu i-
ções.

Des pre za mos sis te ma ti ca men te o que di zem as 
son da gens de opi nião pú bli ca so bre a cre di bi li da de, a 
con fi a bi li da de e a po pu la ri da de tan to das ins ti tu i ções
po lí ti cas quan to dos Po de res do Esta do. Exe cu ti vo,
Ju di ciá rio e Le gis la ti vo, nes sa or dem, ocu pam os úl ti-
mos lu ga res em to das – fri so: em to das – as pes qui-
sas de cre di bi li da de fe i tas no País nos úl ti mos 25
anos. O grau de con fi a bi li da de do Le gis la ti vo só é ma -
i or que o dos Par ti dos e o dos po lí ti cos, as sim en ten-
di dos os de ten to res de man da tos ele ti vos. As re per-
cus sões des sas ava li a ções afe tam de for ma dra má ti-
ca a per cep ção que os bra si le i ros têm da de mo cra cia.

Des de 1996, uma or ga ni za ção não-go ver na-
men tal com sede em San ti a go do Chi le, o La ti no ba-
rô me tro, vem re a li zan do son da gens que abran gem
17 pa í ses da Amé ri ca La ti na. Para evi tar dis tor ções
de ca rá ter re gi o nal, as per gun tas são sem pre as mes -
mas: a pri me i ra, se os en tre vis ta dos con cor dam com
a afir ma ção de que “a de mo cra cia é pre fe rí vel a qual -
quer ou tra for ma de go ver no”. De 1996 a 2001, os que 
con cor da vam com essa afir ma ção ca í ram no Bra sil
de 50% para 30%, o pior de to dos os ín di ces en tre os
17 pes qui sa dos, à ex ce ção de El Sal va dor. Um re sul-
ta do que con tras ta com os 71% dos cos tar ri que nhos,
79% dos uru gua i os, 62% dos pe ru a nos e 58% dos ar -
gen ti nos (Ane xo II).

Qu an do se com pa ra o grau de con fi a bi li da de
das ins ti tu i ções, o pa drão bra si le i ro é o mes mo em re -
la ção à mé dia de ava li a ção dos pa í ses la ti no-ame ri-
ca nos, em que 85% dos en tre vis ta dos con fi am na
Igre ja, en quan to só 22% acre di tam no Ju di ciá rio, o
mes mo ín di ce dos que acre di tam no Con gres so (Ane -
xo III). Em re la ção à apro va ção, os re sul ta dos bra si le i-
ros são tam bém se me lhan tes. To ma da ale a to ri a men-
te, a pes qui sa do ins ti tu to Vox Po pu li de maio de 1996
mos tra va que 72% apro va vam a Impren sa, con tra 9%
que a de sa pro va vam. Vi nham em se gui da as For ças
Arma das, com 66% de apro va ção e 14% de de sa pro-
va ção, en quan to a CUT apa re cia com ín di ces po si ti-
vos de 45% e ne ga ti vos de 30%. Em 13 ins ti tu i ções
ava li a das, as Câ ma ras de Ve re a do res con se gui ram
33% de apro va ção e 38% de de sa pro va ção, apa re-
cen do em 11º lu gar, se gui das do Con gres so Na ci o nal
com 27% de apro va ção e 44% de de sa pro va ção.

Assi na le-se que so men te as Câ ma ras de Ve re a-
do res, o Con gres so Na ci o nal e a ins ti tu i ção co lo ca da
em úl ti mo lu gar, três en tre as doze ava li a das, eram as
úni cas com ín di ce de de sa pro va ção ma i or do que os
de apro va ção (Ane xo IV).

Ou tra pes qui sa da Pro peg, de 1998, ava li ou en -
ti da des e ins ti tu i ções que mais e que me nos con tri bu-
íam para o País. Em pri me i ro lu gar, apa re ci am os em -
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pre sá ri os, com 71% dos que mais con tri bu íam e com
18% en tre os que me nos con tri bu íam, com sal do de
53%. Em si tu a ção in ter me diá ria, es ta vam as For ças
Arma das, com ava li a ção po si ti va de 42% e ne ga ti va
de 36%. Aba i xo vi nham o Go ver no Fe de ral, com 13%
ne ga ti vos e, em pe núl ti mo lu gar, os ban que i ros com
dé fi cit de 32%. De po is de les, apa re ci am, por fim, De -
pu ta dos e Se na do res, com sal do ne ga ti vo de 57%
(Ane xo V).

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Con-
gres so Na ci o nal, por qua is quer dos cri té ri os pe los
qua is seja ava li a do, à ex ce ção da pro du ti vi da de e do
nú me ro de seus in te gran tes, é hoje a se gun da ma i or
ins ti tu i ção le gis la ti va en tre to das as exis ten tes, aba i-
xo ape nas do Con gres so dos Esta dos Uni dos. So mos
o úni co Par la men to do mun do que con ta com duas
emis so ras de te le vi são, duas de rá dio, dois jor na is
diá ri os, pelo me nos uma agên cia de no tí ci as e duas
grá fi cas. Se gun do da dos que têm como fon te as Se -
cre ta ri as da Câ ma ra e do Se na do, pu bli ca dos no jor -
nal Fo lha de S.Pa u lo, em sua edi ção de 19 de maio,
es tão a nos so ser vi ço 20.320 fun ci o ná ri os, não in clu í-
dos aí os ter ce i ri za dos e os es ta giá ri os. Tudo isso tem 
sido fe i to em nome da trans pa rên cia que, além de elo -
giá vel, é um prin cí pio es sen ci al à de mo cra cia.

Mas nun ca nos pre o cu pa mos em acom pa nhar
como o povo bra si le i ro nos ava lia ao lon go de cada
Le gis la tu ra. Isso não quer di zer que os bra si le i ros têm 
uma vi são dis tor ci da do Con gres so Na ci o nal. Pes qui-
sas como as do Da ta fo lha re la ti vas ao pe río do de 93
a 95 mos tram ter va ri a do de 62% para 56% a pro por-
ção dos que jul gam o Con gres so uma ins ti tu i ção ne -
ces sá ria ao País, en quan to os que o en ten dem des -
ne ces sá rio evo lu iu, no mes mo pe río do, de 29% para
38%. Em com pen sa ção, em ape nas um ano, en tre
de zem bro de 94 e igual mês de 95, o ín di ce dos que ti -
ve ram de nós ava li a ção po si ti va (óti mo e bom) caiu de 
48% para 18%.

O Sr. Mar co Ma ci el (PFL – PE) – V. Exª me per -
mi te um apar te, no bre De pu ta do..., no bre Se na dor
Ge ral do Mes qui ta?

O SR. GERALDO MESQUISTA JÚNIOR (Blo -
co/PSB – AC) – Com mu i to pra zer, Se na dor Mar co
Ma ci el.

O Sr. Mar co Ma ci el (PFL – PE) – As pa la vras
de V.Exª re fle tem a cri se de re pre sen ta ção que vive o
mun do – e, por que não di zer, di an te des se qua dro, o
pró prio Bra sil – e, de ou tra for ma, tam bém mos tra,
cada vez mais, a im por tân cia de dis cu tir mos as ques -
tões ins ti tu ci o na is bra si le i ras. Assim fa zen do, cer ta-
men te es ta re mos con cor ren do não só para aper fe i ço-

ar o sis te ma po lí ti co, mas, de modo par ti cu lar, es ta re-
mos con cor ren do, so bre tu do, para me lho rar o con ce i-
to não so men te dos par ti dos po lí ti cos, mas da cha ma-
da clas se po lí ti ca. V. Exª in clu si ve ci tou es ta tís ti cas
que se re pe tem ao lon go dos anos e que bem re tra-
tam esse qua dro. Acre di to que o País avan çou mu i to
nes ses úl ti mos anos, em vá ri os cam pos, in clu si ve no
cam po da es ta bi li da de po lí ti ca e no pla no da fru i ção
de mo crá ti ca. Avan çou tam bém no cam po eco nô mi co,
com sua es ta bi li da de eco nô mi ca, ro bus te ceu suas
ins ti tu i ções so ci a is. Avan ça mos mu i to no pla no da in -
te gra ção in ter na ci o nal, em que o Mer co sul, a meu
ver, pode ser con si de ra do um pa ra dig ma. Mas ain da
há mu i to o que fa zer, prin ci pal men te nes se cam po
pou co tan gí vel, pou co vi sí vel, mas in dis pen sá vel para 
o aper fe i ço a men to ins ti tu ci o nal do País, por que isso,
de al gu ma for ma, afe ta – te nho in sis ti do mu i to nis so,
qua se que mo no te ma ti ca men te – nos sa ima gem no
ex te ri or. Não vejo, por tan to, ou tro ca mi nho a não ser
fa zer mos as cha ma das re for mas po lí ti cas. Alguém
po de rá di zer, como já se dis se no pas sa do e tem-se
re pe ti do atu al men te tam bém, que há mu i tas re for mas
que pre ci sam ser fe i tas e que re cla mam de de li be ra-
ção do Con gres so.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Mar co Ma ci el, peço a V. Exª para avan çar mos na obe -
diên cia do Re gi men to. O ora dor já ul tra pas sou 11 mi -
nu tos e 30 se gun dos do seu tem po. Há 26 Se na do res
ins cri tos e mais três, cu jas pa la vras já fo ram cas sa-
das, por que dois já uti li za ram a pa la vra para fa ze rem
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O Sr. Mar co Ma ci el (PFL – PE) – Pois não, Sr.
Pre si den te. Con cluo o que es ta va di zen do, cha man do
a aten ção para que, in de pen den te men te des sas re-
for mas, tão re cla ma das e que po dem e de vem ser fe i-
tas, dis cu ta mos e avan ce mos tam bém no cam po das
re for mas po lí ti cas, por que mu i tas das qua is po dem
ser re sol vi das por lei com ple men tar ou lei or di ná ria,
pres cin din do, por tan to, de quo rum qua li fi ca do. Cum -
pri men to o dis cur so de V. Exª, que guar da, per doe o
ne o lo gis mo, com ple te za e trans mi te, a meu ver, uma
ob ser va ção so bre a qual de ve mos me di tar, jus ta men-
te por que nos diz res pe i to mais di re ta men te, que é o
pro ble ma po lí ti co bra si le i ro.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Se na dor Mar co Ma ci el, eu gos ta ria
de agra de cer a sua par ti ci pa ção na dis cus são e aná li-
se des se tema tão im por tan te e que diz res pe i to a to -
dos nós. 

Con clu in do, Sr. Pre si den te, eu di ria ain da que,
em com pen sa ção...
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O Sr. Mar co Ma ci el (PFL – PE) – Se na dor,
quan do me di ri gi a V. Exª, cha mei-o de De pu ta do por -
que fui co le ga de seu pai, quan do De pu ta do Fe de ral.
Hoje, te nho a sa tis fa ção de ser co le ga seu no Se na do
Fe de ral.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Fi que à von ta de, Se na dor.

O Sr. Sibá Ma cha do (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Ge ral do, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Pois não, Se na dor Sibá Ma cha do.

O Sr. Sibá Ma cha do (Blo co/PT – AC) – Em que
pese a pre o cu pa ção da Mesa com o tem po...

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Com li cen-
ça, V. Exª está fora do tem po. Va mos en cer rar aqui,
as sim eu pas so a pa la vra ao ora dor se guin te.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Se na dor, só mais um mi nu to.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Não. Já fo -
ram con ce di dos 13 mi nu tos e 40 se gun dos.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Se na dor, esta Casa é sem pre com -
pla cen te com os pro nun ci a men tos.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Esta mos
que ren do ser com pla cen tes e res pe i tar os ou tros. Há
26 ora do res ins cri tos. Três ora do res que fa ri am uma
co mu ni ca ção ina diá vel já ti ve ram cas sa das as pa la-
vras pe los Lí de res. Tam bém vou exi gir que os Lí de res
só uti li zem a pa la vra para co mu ni ca ção de in te res se
par ti dá rio; caso con trá rio, seus pro nun ci a men tos
tam bém se rão cas sa dos.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Se na dor Sibá, V. Exª tem o apar te.

O Sr. Sibá Ma cha do (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, nes te pou co tem po, que ro,
em pri me i ro lu gar, di zer que V. Exª se re por ta aqui a
uma par te da His tó ria do Bra sil so bre a qual não po -
de mos nun ca ter ver go nha de co men tar, para que
pos sa mos ti rar as li ções de vi das e nos as se gu rar de
que aqui lo ja ma is se deve re pe tir e re pro du zir no fu tu-
ro do nos so País. Qu e ro aqui pa ra be ni zá-lo por esse
bri lhan te pro nun ci a men to. Gos ta ria que o seu dis cur-
so fos se re pro du zi do para que pu dés se mos dis tri-
buí-lo, na ín te gra, nas es co las de pri me i ro e se gun do
gra us de todo o Bra sil. Pa ra béns, Se na dor!

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Obri ga do, com pa nhe i ro Sibá Ma cha do.

Sr. Pre si den te, con clu in do, eu di ria ain da que,
em com pen sa ção, em ape nas um ano, en tre de zem-
bro de 94 e igual mês de 95, o ín di ce dos que nos ava -
li a ram po si ti va men te caiu de 48 para 18%, en quan to

a ava li a ção ne ga ti va (ruim e pés si mo) su biu de 12
para 27,5%. (Ane xo VII)

Este é ape nas um bre ve di ag nós ti co. Meu pro -
pó si to não é o de apon tar de fe i tos ou de fi ciên ci as da
ins ti tu i ção a que per ten ce mos, mas, ao con trá rio,
mos trar si na is e in dí ci os que de vem me re cer nos sa
aten ção e aler tar-nos quan to ao nos so pró prio de-
sem pe nho. Nós, que nos ha bi tu a mos à crí ti ca sis te-
má ti ca, me tó di ca e con ti nu a da, te mos o de ver de ocu -
par-nos tam bém da au to crí ti ca, como fi ze ram as ge -
ra ções que nos an te ce de ram, de i xan do o tes te mu nho
de nos sa pre o cu pa ção em apri mo rar mos nos so tra -
ba lho e aper fe i ço ar mos nos so de sem pe nho.

Encer ro, Sr. Pre si den te, com pro me ten do-me a
vol tar ao as sun to em dois dis cur sos que pre ten do
pro fe rir bre ve men te, para ana li sar a pro du ção le gis la-
ti va do Con gres so, a sis te má ti ca do nos so tra ba lho e
as es tru tu ras que, em mi nha opi nião, po dem ser pos -
tas a ser vi ço da ca u sa na ci o nal, que deve ser a ra zão
de nos sa pró pria exis tên cia.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR GERALDO MESQUITA
JÚNIOR EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao no bre Se na dor Sibá Ma cha do, como Lí der,
por cin co mi nu tos, para co mu ni ca ção ur gen te de in te-
res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, alí nea
“a” do Re gi men to Inter no.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pro -
me to a V. Exª que cum pri rei ri go ro sa men te o Re gi-
men to des ta Casa. 

Ba se a do em pro nun ci a men to do Se na dor Ro-
me ro Jucá, que le van tou uma pre o cu pa ção a res pe i to
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de pro ble mas em ter ras de re for ma agrá ria no Esta do
de Ro ra i ma, que ria lem brar a S. Exª e aos de ma is Srs. 
Se na do res que esse as sun to está sen do tra ta do com
ri gor ab so lu to pelo Go ver no Fe de ral, por in ter mé dio
do Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio e, prin ci-
pal men te, por in ter mé dio do Insti tu to Na ci o nal de Co -
lo ni za ção e Re for ma Agrá ria – Incra. 

Na ter ça e quar ta-fe i ra des ta se ma na, ti ve mos
uma re u nião com os su pe rin ten den tes de toda aque la
re gião so bre qua is de ve ri am ser as ações do Go ver no
a res pe i to da re for ma agrá ria para a Ama zô nia, cuja
me to do lo gia será es ten di da para todo o País.

Em pri me i ro lu gar, a gran de von ta de do Go ver-
no é de não dis se mi nar, em ne nhum mo men to, a ani -
mo si da de para o con fli to. Em se gun do lu gar, a gran de
pre o cu pa ção do Go ver no é a mo ra li za ção ab so lu ta
de to das as ações que se rão fe i tas, es pe ci fi ca men te,
na ques tão da re for ma agrá ria.

Sou tes te mu nha de um dos es cân da los que fo -
ram es ta be le ci dos. E que ro lem brar aqui um pro je to
de as sen ta men to, no Acre, cha ma do Pro je to de
Assen ta men to Ben fi ca, que teve uma gran de par te
ocu pa da in de vi da men te por pes so as alhe i as à re for-
ma agrá ria. Um Go ver na dor, à épo ca, em ple no exer -
cí cio de sua fun ção, tam bém foi um dos que se apos -
sa ram in de vi da men te de áre as de re for ma agrá ria.

A pre o cu pa ção do Su pe rin ten den te do Incra de
Ro ra i ma é a mes ma de que es ta mos tra tan do com o
Incra em pla no na ci o nal: que as ter ras de re for ma
agrá ria, con for me pro po si ção que fa rei a esta Casa,
não pos sam mais ter tí tu los de fi ni ti vos, a fim de que se -
jam pa tri mô nio da União, com con ces são de uso para
o be ne fi ciá rio, por tem po in de ter mi na do, en quan to ele
man ti ver essa con di ção, de acor do com a lei.

Qu an to à re con cen tra ção fun diá ria, de ve ria ser
fe i to um le van ta men to das ter ras que es tão sen do in -
de vi da men te uti li za das, a fim de que o Incra pu des se
re to má-las. Lem bro que ape nas por um pro je to de as -
sen ta men to cha ma do Pe dro de Pe i xo to, com 4.572
par ce las, já pas sa ram qua se 16 mil fa mí li as, num ro -
dí zio ab so lu to. Mais de 20% des sas ter ras es tão con -
cen tra das nas mãos de um úni co fa zen de i ro, que as
com prou por que já são ti tu la das em de fi ni ti vo.

Espe ra mos que esta Casa nos aju de a en con-
trar uma so lu ção pa cí fi ca e ne go ci a da.

Se na dor Ro me ro Jucá, co lo co-me à in te i ra dis -
po si ção para que, em ne go ci a ção com o Go ver no,
pos sa mos en con trar o me lhor ca mi nho pos sí vel.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Pror ro go a
Hora do Expe di en te por dez mi nu tos para as co mu ni-
ca ções ina diá ve is.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ide li Sal vat ti,
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, por cin co mi nu tos,
con for me o Re gi men to.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da ora do ra.) – 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.Se na do res, que ro, ini ci al men-
te, re gis trar que, on tem, es ti ve no ga bi ne te do Mi nis tro
dos Trans por tes, Dr. Ander son Ada u to, oca sião em que
me foi ofi ci al men te co mu ni ca da a re to ma da do edi tal de
li ci ta ção para as obras de du pli ca ção da BR-101, tre cho
sul, de Flo ri a nó po lis a Osó rio.

Essa é uma obra de fun da men tal im por tân cia
para o sul do nos so País, para a in te gra ção, e tra ta-se
de um re cla mo mu i to for te de toda a co mu ni da de, não 
só pela ques tão eco nô mi ca, mas tam bém pela ques -
tão das vi das.

A re to ma da do edi tal será fe i ta com inú me ras
cor re ções apon ta das pelo Tri bu nal de Con tas e o fi -
nan ci a men to da obra está em pro ces so adi an ta do de
acer to, ten do em vis ta que, no ano pas sa do, não foi
as si na do o acor do e que o BID está che gan do ao Bra -
sil nos pró xi mos dias.

A Mesa de ne go ci a ção terá um pa ta mar mu i to
im por tan te, di fe ren ci a do, por que com o des con tin-
gen ci a men to dos re cur sos, no Mi nis té rio dos Trans-
por tes, da or dem de mais de 300 mi lhões, os con tra-
tos ven ci dos e não exe cu ta dos, prin ci pal men te das
BRs 116 e 381, po de rão ser con clu í dos e, des sa for -
ma, o novo con tra to de fi nan ci a men to jun to ao BID,
para no vas obras, como é o caso da du pli ca ção da
BR-101, po de rá ser im ple men ta do.

Então, eu gos ta ria de de i xar re gis tra da a sa tis fa-
ção das co mu ni da des ca ta ri nen se e ga ú cha pela ini -
ci a ti va de re to ma da do edi tal de li ci ta ção, a fim de que 
a obra pos sa ter an da men to.

Infe liz men te, on tem, não tive opor tu ni da de de
usar a tri bu na – e peço que o meu dis cur so seja con si-
de ra do como lido na ín te gra – para des ta car as ini ci a-
ti vas ado ta das pelo Go ver no de Lula, prin ci pal men te
aque las res sal ta das pelo Mi nis tro-Che fe da Casa Ci -
vil, como a cri a ção da Câ ma ra de Ges tão de Si tes e
Ser vi ços on line, da Câ ma ra de Inte gra ção de Sis te-
mas, da Câ ma ra de Ges tão de Co nhe ci men to e Infor -
ma ção Estra té gi ca e da Câ ma ra de Inclu são Di gi tal.

Essas são me di das fun da men ta is e im por tan tís-
si mas para que pos sa mos fa zer a pro mo ção da in clu-
são di gi tal no nos so País.
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A im plan ta ção do “go ver no ele trô ni co” e a di gi ta-
li za ção dos ser vi ços pú bli cos de ve rão se guir as ori en-
ta ções e as di re tri zes da in clu são di gi tal.

É ne ces sá rio am pli ar o aces so às tec no lo gi as
da in for ma ção e co mu ni ca ção. Essas po lí ti cas de vem
ser abran gen tes, atin gin do o con jun to da po pu la ção
bra si le i ra. A aber tu ra e a am pli a ção das opor tu ni da-
des de aces so são fun da men ta is para o go ver no ele -
trô ni co.

Do mes mo modo, essa in te gra ção de po lí ti cas
go ver na men ta is de ve rá con si de rar tam bém as po lí ti-
cas de de sen vol vi men to in dus tri al e tec no ló gi co do
País. O Bra sil pre ci sa bus car, es tra te gi ca men te a re -
du ção do pa ga men to de ro yal ti es ao ex te ri or – vem,
aqui, todo o for ta le ci men to da tec no lo gia na ci o nal.

Pro mo ver a in clu são di gi tal sig ni fi ca, en tre ou-
tras tan tas me di das, in cen ti var a re a li za ção de es tu-
dos para a pro gres si va ado ção de soft wa res li vres
em to das as es fe ras da ad mi nis tra ção pú bli ca.

A im por tân cia da in for má ti ca para a ad mi nis tra-
ção pú bli ca e para o se tor pri va do é enor me e a uti li-
za ção dos pro gra mas de com pu ta dor não pode per -
ma ne cer su bor di na da ape nas à ob ten ção de lu cros. É
pre ci so, de al gu ma for ma, fa zer mos pre va le cer o in te-
res se pú bli co.

A im plan ta ção de soft wa res li vres na ad mi nis-
tra ção pú bli ca re pre sen ta mu i to mais do que eco no-
mia e efi ciên cia na ges tão pú bli ca. Sig ni fi ca a ado ção
de um novo mo de lo, ba se a do na co o pe ra ção, na au -
to nomia e na in te ra ti vi da de na uti li za ção de pro gra mas
de com pu ta dor. A ado ção do sis te ma Li nux, por exem -
plo, re pre sen ta a li ber da de no uso da in for má ti ca.

Uma ou tra área a que o Go ver no está de di can-
do aten ção es pe ci al é a ado ção de tec no lo gia di gi tal
no ser vi ço de te le vi são. As im pli ca ções da ado ção do
sis te ma di gi tal na TV bra si le i ra trans cen dem os as-
pec tos ex clu si va men te tec no ló gi co ou in dus tri al. Em
ter mos edu ca ci o na is e cul tu ra is – área que é pre o cu-
pa ção per ma nen te –, são inú me ras as pos si bi li da des
que po de rão ser cri a das.

No Bra sil, cer ca de 90% dos do mi cí li os pos su-
em apa re lhos de te le vi são. Mais de 80% des ses apa -
re lhos re ce bem ape nas si na is de TV aber ta, o que faz 
do sis te ma de TV aber ta bra si le i ro um dos ma i o res do 
mun do. A tran si ção de um sis te ma de tec no lo gia para
ou tro deve pre ver a pos si bi li da de de adap ta ção des -
ses apa re lhos, in clu si ve fa zen do com que essa tran si-
ção abran ja um vo lu me imen so e sig ni fi ca ti vo para a
in clu são di gi tal.

Como en fa ti zou o Mi nis tro Miro Te i xe i ra, das Co -
mu ni ca ções, apo i an do-se em vá ri as al ter na ti vas de

re des já exis ten tes, a exem plo da te le fo nia fixa ou ce -
lu lar, das de ca bos óti cos e co a xa is, será pos sí vel do -
tar mos a TV di gi tal bra si le i ra de to tal in te ra ti vi da de
que, as so ci a da à qua se uni ver sa li za ção de nos sa
rede de te le vi são, dela fará um ins tru men to ím par de
in clu são so ci al e di gi tal, e de de mo cra ti za ção do
aces so à in for ma ção e à cul tu ra.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma. Fa zen do
soar a cam pa i nha) – Se na do ra, por fa vor, con clua.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Estou con clu in do, Sr. Pre si den te.

Se con se guir mos abrir os si na is das TVs man ti-
das pe las Assem bléi as Le gis la ti vas, da TV Câ ma ra e
da TV Se na do – e sa be mos que há um pro fun do es -
for ço des ta Casa para as sim pro ce der –, po ten ci a li za-
re mos ain da mais a uti li za ção da te le vi são como ve í-
cu lo de pro mo ção da ci da da nia.

É com essa pers pec ti va de in clu são di gi tal que
que ro sa u dar as ini ci a ti vas do Go ver no de Lula, cri an-
do to das es sas câ ma ras de ges tão de si tes, de in te-
gra ção do sis te ma, de ges tão do co nhe ci men to e de
in clu são di gi tal, por que elas apon tam o ca mi nho do
aper fe i ço a men to da nos sa tec no lo gia, da su pe ra ção
da de pen dên cia in ter na ci o nal e, efe ti va men te, da in -
clu são di gi tal, algo que é tão pre ci o so para o nos so
País e para o nos so povo.

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

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DA SRª SENADORA IDELI SALVATTI.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as di re tri zes bá si-
cas das po lí ti cas de tec no lo gia de in for ma ção e co-
mu ni ca ção no go ver no Lula es tão ori en ta das para a
pro mo ção da in clu são di gi tal. A im plan ta ção do “go-
ver no ele trô ni co”, ou “e-gov” como é co nhe ci da a di gi-
ta li za ção dos ser vi ços pú bli cos, de ve rá se guir es tas
di re tri zes.

A mo der ni za ção da ges tão pú bli ca no Bra sil já
ob te ve avan ços bas tan te sig ni fi ca ti vos. A pro gres si va
ado ção do sis te ma que pos si bi li ta a re a li za ção de
com pras go ver na men ta is on line de ve rá re pre sen tar
ma i or eco no mia para os co fres pú bli cos. O pa ga men-
to de im pos tos pela in ter net e a uti li za ção de ur nas
ele trô ni cas nos pro ces sos ele i to ra is já fa zem par te de 
nos sa re a li da de.

As ini ci a ti vas de mo der ni za ção ad mi nis tra ti va,
se gun do a ori en ta ção do go ver no ele trô ni co, pre ci-
sam es tar in te gra das com as po lí ti cas de in clu são di -
gi tal. É ne ces sá rio am pli ar o aces so às tec no lo gi as da 
in for ma ção e co mu ni ca ção. Estas po lí ti cas de vem ser 
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abran gen tes, atin gin do o con jun to da po pu la ção bra -
si le i ra e não ape nas quem já pos sui com pu ta dor, li -
nha te le fô ni ca e o co nhe ci men to ne ces sá rio para o
aces so aos be ne fí ci os e aos ser vi ços pos si bi li ta dos
pe las mo der nas tec no lo gi as de in for ma ção. A aber tu-
ra e a am pli a ção das opor tu ni da des de aces so são
fun da men ta is para o go ver no ele trô ni co.

Do mes mo modo, esta in te gra ção de po lí ti cas
go ver na men ta is de ve rá con si de rar tam bém as po lí ti-
cas de de sen vol vi men to in dus tri al e tec no ló gi co do
país. O Bra sil pre ci sa bus car es tra te gi ca men te a re-
du ção do pa ga men to de ro yal ti es ao ex te ri or. As em -
pre sas na ci o na is po dem con tar com um mer ca do in -
ter no que já é am plo o su fi ci en te para re pre sen tar
uma sig ni fi ca ti va van ta gem com pa ra ti va. O se tor pú -
bli co pode as se gu rar um mer ca do com pra dor pri má-
rio para em pre sas que bus quem am pli ar sua com pe ti-
ti vi da de no ex te ri or. Para isso, nos sa po lí ti ca de tec -
no lo gia da in for ma ção e co mu ni ca ção não pode per -
ma ne cer frag men ta da e des vin cu la da de di re tri zes
es tra te gi ca men te for mu la das.

As di ver sas ini ci a ti vas do go ver no na área da
tec no lo gia de in for ma ção e co mu ni ca ção es ta rão uni -
fi ca das pela pre mis sa da in clu são di gi tal. O em pre go
do po der de com pra do se tor pú bli co de for ma co e ren-
te com as es tra té gi as de de sen vol vi men to tec no ló gi-
co na ci o nal e a bus ca da ino va ção na ofer ta de ma i o-
res ser vi ços pela in ter net fa rão do go ver no ele trô ni co
um ins tru men to de pro mo ção da ci da da nia em nos so
País.

Co lo car os avan ços tec no ló gi cos na área de in -
for ma ção e co mu ni ca ção ao al can ce de um nú me ro
bem ma i or de ci da dãos cons ti tui um de sa fio que o go -
ver no fe de ral está de ci di do a en fren tar. Pro mo ver a in -
clu são di gi tal sig ni fi ca, en tre ou tras tan tas me di das,
in cen ti var a re a li za ção de es tu dos para a pro gres si va
ado ção de soft wa res li vres em to das as es fe ras da
ad mi nis tra ção pú bli ca.

Os pro gra mas de com pu ta dor são fru to da ca -
pa ci da de cri a ti va do ser hu ma no, as so ci a da a um
con jun to de fer ra men tas es pe cí fi cas. O aces so às
gran des con quis tas tec no ló gi cas sem pre foi mu i to li -
mi ta do. Ape nas as pes so as ple na men te in clu í das no
mer ca do con su mi dor, pu de ram des fru tar dos avan-
ços ob ti dos com o de sen vol vi men to tec no ló gi co.

Nos dias atu a is, a in for má ti ca se cons ti tui na
gran de fer ra men ta do de sen vol vi men to, e num po de-
ro so ins tru men to para a pro mo ção da ci da da nia. A
im por tân cia da in for má ti ca para a ad mi nis tra ção pú -
bli ca e para o se tor pri va do é enor me, e a uti li za ção
dos pro gra mas de com pu ta dor não pode per ma ne cer
su bor di na da ape nas à ob ten ção de lu cro. É pre ci so,

de al gu ma for ma, fa zer mos pre va le cer o in te res se pú -
bli co.

Cons tan te men te, as em pre sas que for ne cem os 
pro gra mas pro pri e tá ri os, que são pro te gi dos por di re i-
tos au to ra is, lan çam no mer ca do ver sões mais mo-
der nas dos seus sis te mas. Em ge ral, são pro du tos
que con tém pe que nas mo di fi ca ções em re la ção à
ver são an te ri or. Entre tan to Para que o usuá rio se
man te nha atu a li za do, é ne ces sá rio as su mir cus tos
bas tan te ele va dos.

Mu i tas ve zes os no vos pro gra mas exi gem a uti li-
za ção de no vas má qui nas para se rem ro da dos, o que
au men ta con si de ra vel men te a des pe sa to tal com a
atu a li za ção dos equi pa men tos. Além dis so, a aqui si-
ção dos sis te mas pro pri e tá ri os é fe i ta em pa co tes. É
ne ces sá rio com prar di ver sos pro gra mas, mes mo que
o in te res se seja ape nas por al guns de les.

Con tu do, a ma i or res tri ção que deve ser fe i ta
aos sis te mas pro pri e tá ri os, está em seu ca rá ter fe-
cha do. Os sis te mas fe cha dos, como o Win dows,
cons ti tu em ver da de i ras ca i xas-pre tas. Não se sabe o
que con tém por den tro. O usuá rio paga mas não é o
dono do sis te ma. Não lhe é per mi ti do que faça có pia.
Não lhe é per mi ti do re a li zar qual quer al te ra ção no sis -
te ma, ade quan do-o às suas ne ces si da des par ti cu la-
res. Ape nas os fa bri can tes po dem mo di fi cá-los.

A ne ces si da de de atu a li za ção pe rió di ca dos sis -
te mas fe cha dos, im pli ca em gas tos enor mes para os
usuá ri os des tes sis te mas, so bre tu do para os ór gãos
pú bli cos, que uti li zam a in for má ti ca pra ti ca men te em
to das suas ati vi da des.

Por tan to, A im plan ta ção de soft wa res li vres na
ad mi nis tra ção pú bli ca, re pre sen ta mu i to mais do que
eco no mia e efi ciên cia na ges tão pú bli ca. Sig ni fi ca a
ado ção de um novo mo de lo, ba se a do na co o pe ra ção,
na au to no mia e na in te ra ti vi da de na uti li za ção de pro -
gra mas de com pu ta dor. A ado ção do sis te ma Li nux,
por exem plo, re pre sen ta a li ber da de no uso da in for-
má ti ca. Li ber da de para exe cu tar o pro gra ma com
qual quer pro pó si to. Li ber da de para dis tri bu ir có pi as
ou ver sões mo di fi ca das. Este é o sis te ma onde o
aces so deve es tar sem pre li be ra do. Nin guém está au -
to ri za do a co lo car có di gos que li mi tem o aces so de
ou tros usuá ri os.

A Pre fe i tu ra de Por to Ale gre e o Go ver no do
Esta do do Rio Gran de do Sul, as sim como o Mi nis té-
rio da De fe sa, a Empre sa de Cor re i os e Te lé gra fos, a
Pe tro brás e o Ban co do Bra sil, es tão avan çan do bas -
tan te na im plan ta ção do soft wa re li vre. Algu mas em -
pre sas do se tor pri va do tam bém es tão ado tan do o
soft wa re li vre, como as Lo jas Ren ner e a Uni med.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  30 13547MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL330     



No Mé xi co 120 mil es co las es tão co me çan do a
ope rar com soft wa res li vres. Po den do me xer nos có di-
gos fon tes dos sis te mas, os alu nos te rão a for ma ção
de pro gra ma do res de com pu ta dor, e não ape nas de
ope ra do res de apli ca ti vos. O go ver no me xi ca no pos -
si bi li ta rá, des ta for ma, além da eco no mia para os co -
fres pú bli cos, a in te gra ção de mi lha res de es tu dan tes
no pro ces so de apri mo ra men to e so ci a li za ção do sis -
te ma de soft wa re li vre.

O soft wa re li vre é todo o pro gra ma de com pu ta-
dor que ga ran ta aos usuá ri os a li ber da de de exe cu tar,
dis tri bu ir có pi as, es tu dar, mo di fi car e aper fe i ço ar seu
con te ú do. Há mi lha res de pro gra ma do res tra ba lhan-
do na cons tru ção de pro gra mas li vres, o que sig ni fi ca
mu i to mais do que to dos os in ves ti men tos em pes qui-
sa, re a li za dos pe las em pre sas que vi sam ape nas o
lu cro. Mu i tos pro gra ma do res ga nham di nhe i ro com
sua ati vi da de, ven den do có pi as aper fe i ço a das ou de -
sen vol ven do no vos pro gra mas, vol ta dos para o aten -
di men to de no vas ne ces si da des que vão sur gin do. O
que nin guém pode é pa ten te ar sua ino va ção. Tudo
pre ci sa es tar li vre e ao aces so de to dos. A so lu ção
que cada um en con tra deve ser vir a toda a so ci e da de.

 Como vi mos, os soft wa res li vres tam bém po-
dem ser co mer ci a li za dos e ge rar ga nhos fi nan ce i ros.
Po rém, o prin cí pio que rege a uti li za ção do soft wa re li-
vre não é a ob ten ção de lu cro e sim o prin cí pio da li -
ber da de e a co lo ca ção da cri a ti vi da de hu ma na a ser -
vi ço do de sen vol vi men to co la bo ra ti vo de al ter na ti vas
para pro ble mas co muns. Infor ma ção e co nhe ci men to
não po dem ser con ce bi dos como pro du tos de mer ca-
do. Cons ti tu em pa tri mô nio da hu ma ni da de.

O em pre go de tec no lo gi as de in for ma ção e co -
mu ni ca ção deve es tar in se ri do em um con tex to ge ral
de bus ca de au to no mia tec no ló gi ca, de de mo cra ti za-
ção da ges tão pú bli ca e de in clu são so ci al e di gi tal. Di -
an te da ex pres si va re du ção de cus tos que pos si bi li ta,
o em pre go do soft wa re li vre na ad mi nis tra ção pú bli ca
po de rá se trans for mar em po de ro so ins tru men to de
pro mo ção da ci da da nia.

Uma ou tra área a que o go ver no de di ca es pe ci al
aten ção é a ado ção de tec no lo gia di gi tal no ser vi ço
da te le vi são. O pro ces so de tran si ção da tec no lo gia
ana ló gi ca para tec no lo gia di gi tal tem sido de mo ra do
em di ver sos pa í ses. Pre ci sa mos ado tar uma al ter na ti-
va no Bra sil que sig ni fi que uma fer ra men ta para aten -
der as ne ces si da des es pe cí fi cas da so ci e da de bra si-
le i ra. As opor tu ni da des que se abrem com os avan ços
da ele trô ni ca são mu i to vas tas e não es tão to tal men te
di men si o na das. As im pli ca ções da ado ção do sis te-
ma di gi tal na TV bra si le i ra trans cen dem os as pec tos
ex clu si va men te tec no ló gi co ou in dus tri al. Em ter mos

edu ca ci o na is e cul tu ra is, são inú me ras as pos si bi li da-
des que po de rão ser cri a das.

No Bra sil, cer ca de 90% dos do mi cí li os pos su-
em apa re lhos de te le vi são. Mais de 80% des tes apa -
re lhos re ce bem ape nas si na is de TV aber ta, o que faz 
do sis te ma de TV aber ta bra si le i ro um dos ma i o res do 
mun do. A Tran si ção de um sis te ma de tec no lo gia para 
ou tro, deve pre ver a pos si bi li da de de adap ta ção des -
tes apa re lhos me di an te adap ta ção.

Como afir mou o mi nis tro das te le co mu ni ca ções
em sua pro pos ta de po lí ti ca para ado ção de tec no lo-
gia di gi tal no ser vi ço de te le vi são, este novo sis te ma é 
ca paz de ofe re cer di ver sos be ne fí ci os para a so ci e da-
de em ge ral. Entre eles, no vas fer ra men tas tec no ló gi-
cas de co mu ni ca ção para se rem uti li za das em po lí ti-
cas pú bli cas de in clu são so ci al e di gi tal, no vos ser vi-
ços e apli ca ções de te le co mu ni ca ções, prin ci pal men-
te aque les ba se a dos em in te ra ti vi da de, pos si bi li da de
de uma mes ma ope ra do ra de TV ofer tar um con jun to
ma i or e di ver si fi ca do de pro gra mas te le vi si vos si mul-
tâ ne os, além de me lhor qua li da de de ví deo e de áu -
dio.

A in te ra ti vi da de nes tes sis te mas é a fa cul da de
das ope ra do ras de TV ofer ta rem re cur sos e op ções
para os es pec ta do res se le ci o na rem as pec tos ou de -
ta lhes da pro gra ma ção de seu in te res se. A to tal in te-
ra ti vi da de per mi ti ria ao usuá rio a com ple ta li ber da de
de pro du ção de suas men sa gens ou de se le ção de
pro gra ma ção em um car dá pio qua se in fi ni to, tal como
ocor re na in ter net, de pen den do da dis po ni bi li da de,
en tre o equi pa men to re cep tor e a cen tral emis so ra e
de um ca nal de re tor no que tor ne efe ti va men te bi di re-
ci o nal a re la ção en tre o usuá rio e a ope ra do ra. Como
en fa ti zou o Exmo. Sr. Miro Te i xe i ra, Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções, apo i an do-se em vá ri as al ter na ti vas de
re des já exis ten tes, a exem plo da te le fo nia fixa, ou ce -
lu lar, das de ca bos óti cos e co a xa is, será pos sí vel do -
tar mos a TV di gi tal bra si le i ra de to tal in te ra ti vi da de
que, as so ci a da à qua se uni ver sa li za ção de nos sa
rede de te le vi são, dela fará um ins tru men to ím par de
in clu são so ci al e di gi tal, e de de mo cra ti za ção do
aces so à in for ma ção e á cul tu ra.

Se con se guir mos abrir os si na is das TVs man ti-
das pe las Assem bléi as Le gis la ti vas es ta du a is, da TV
Câ ma ra e da TV Se na do po ten ci a li za rem ain da mais
a uti li za ção da te le vi são como ve í cu lo de pro mo ção
da ci da da nia.

Foi com esta pers pec ti va, a de in clu são di gi tal,
que o Exmo. Sr. Mi nis tro Che fe da Casa Ci vil, José
Dir ceu, en fa ti zou a im por tân cia da cri a ção da Câ ma ra
de Ges tão de Si tes e Ser vi ços On Line, da Câ ma ra
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de Inte gra ção de Sis te mas, da Câ ma ra de Ges tão de
Co nhe ci men to e Infor ma ção Estra té gi ca, e da Câ ma-
ra de Inclu são Di gi tal. O Go ver no Ele trô ni co apro xi ma
cada vez mais o Esta do dos ci da dãos, pri o ri zan do a
in clu são di gi tal

Du ran te o dis cur so da Sra. Ide li Sal vat-
ti, o Sr. Mão San ta, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ro meu
Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Obri ga do
a V. Exª, Se na do ra.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mão San ta.
V. Exª dis põe de cin co mi nu tos para o seu pro -

nun ci a men to.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para uma co -

mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Se na dor Ro meu Tuma, Srªs e Srs. Se na-
do res, bra si le i ros e bra si le i ras, nor mal men te nos la-
men ta mos, cri ti ca mos e re cla ma mos. Mas é com gra -
ta sa tis fa ção que uso des te ex pe di en te para exer ci tar
uma das mais be las vir tu des: a gra ti dão! Apren di que
a gra ti dão é a mãe de to das as vir tu des. Mi nha mãe
me en si nou que Deus mora no céu e no co ra ção de
ho mens e mu lhe res agra de ci dos.

Nós, que aqui re pre sen ta mos o povo, bus ca mos
a me lho ria da qua li da de de vida do nos so povo, an da-
mos pe re gri nan do por aí, bus can do apo io. Nes ta tar -
de, que ro re la tar que o Pi a uí agra de ce a ma ne i ra gen -
til, cor re ta e efi ci en te com que o Mi nis tro Ander son
Ada u to aten deu à Ban ca da do Se na do.

A nos sa co mi ti va con tou com a par ti ci pa ção do
Se na dor Alber to Sil va, de toda a Ban ca da Fe de ral –
e, por si nal, tra du zin do as vir tu des da gen te pi a u i en-
se, quis Deus es tar ao nos so lado o De pu ta do Paes
Lan dim, que tam bém já agra de ceu, em pro nun ci a-
men to à Câ ma ra Fe de ral, a ma ne i ra cor re ta e efi ci en-
te do Mi nis tro –, do nos so Vice-Go ver na dor, Dr.
Osmar Jú ni or, do Se cre tá rio de Go ver no, Jo a quim
Alme i da, e do Di re tor do De nit Re gi o nal, in cum bi do
de dar an da men to às nos sas re i vin di ca ções.

Sr. Pre si den te, es tra da é mu i to im por tan te! Bas -
ta ria re cor dar Pe dro II, que, em sua pri me i ra vi a gem à 
Eu ro pa, es cre veu: “Isa bel, mi nha fi lha, aten tai bem
que o ma i or pre sen te que se pode dar a um povo é
uma es tra da”. De po is o lema de Was hing ton Luiz:
“Go ver nar é fa zer es tra da”, e o de Jus ce li no Ku bits-
chek: “Ener gia e trans por te”.

O Pi a uí, gran di o so pela gen te e pela ex ten são da
ter ra – ima gi nem que ca bem den tro dele doze Ser gi pe,
dez Ala go as –, para que seja, como no pas sa do, uma
fon te de ali men tos para o mun do, pre ci sa de es tra das.

Por tan to, re i vin di ca mos vá ri as es tra das, den tre
elas a BR-135. 

Impor tan te: o Pi a uí se li mi ta com vá ri os Esta dos;
tem uma fron te i ra de 580 qui lô me tros com o Ce a rá, 240
com Per nam bu co, 780 com a Ba hia. Nes ses 780 qui lô-
me tros, em 502 anos, ain da não se fez uma es tra da as -
fál ti ca unin do o Pi a uí à Ba hia, rumo a Bra sí lia.

Então, re i vin di ca mos a BR-135, cujo pior tre cho
de es tra da é de Bom Je sus e Gil boés. Re i vin di ca mos
tam bém, pe los ir mãos ba i a nos, a con clu são da es tra-
da que vai do nos so Pi a uí a Bar re i ras, apro xi man-
do-nos de Bra sí lia.

Tam bém re i vin di ca mos a BR-020, que nos leva
a Per nam bu co, cuja fron te i ra com o Pi a uí é de 240
qui lô me tros, es tra da que vem do Ce a rá, de For ta le za,
unin do o Ce a rá a Bra sí lia, pas san do pelo ter ri tó rio pi -
a u i en se. Esta es tra da mu i to já avan çou, gra ças às efi -
ci en tes ações do De pu ta do Paes Lan dim, re i vin di can-
do re cur sos.

A BR-020 une For ta le za, Pi a uí e Bra sí lia; a BR-230 
une Flo ri a no, Pi cos, Oe i ras, e nos leva a Per nam bu co; e
a BR-343 é a es tra da que sai da ca pi tal rumo ao li to ral do
Pi a uí, à ci da de de Par na í ba, onde nas ci.

O Mi nis tro Ander son Ada u to re ce beu a ca ra va na
do Pi a uí, e já está em an da men to a mo bi li za ção dos re -
cur sos para que con si ga mos re cu pe rar as nos sas es-
tra das e o Pi a uí vol te àqui lo que foi no sé cu lo pas sa do: a 
5ª eco no mia do País, já que lá está a úl ti ma fron te i ra
agrí co la. Como no pas sa do ali men ta mos o mun do de
char que, ha ve re mos de ali men tar o Bra sil e o mun do de
grãos da soja que lá es tão sen do cul ti va dos.

Era o que ti nha a di zer.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mão San ta,
o Sr. Ro meu Tuma, 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. José Sar ney, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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 Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 215, DE 2003

Dis põe so bre a re ser va de va gas
nas uni ver si da des pú bli cas para alu nos
ca ren tes.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As uni ver si da des pú bli cas de ve rão re ser-

var trin ta por cen to do to tal de va gas em cada um de
seus cur sos para o in gres so de alu nos com pro va da-
men te ca ren tes.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  30 13549MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL332     



§ 1º Para fins des ta lei, con si de ra-se ca ren te o
can di da to cuja ren da fa mi li ar seja in fe ri or a cin co sa -
lá ri os mí ni mos.

§ 2º O in gres so de que tra ta o ca put de pen de rá
de apro va ção no pro ces so se le ti vo ado ta do para to -
dos os can di da tos.

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

Jus ti fi ca ção

O aces so à edu ca ção su pe ri or evi den cia a pro -
fun da de si gual da de so ci al exis ten te no País. Cer ca de 
48% dos alu nos ma tri cu la dos nas ins ti tu i ções de en -
si no su pe ri or pro vêm dos 10% da po pu la ção que dis -
põem de ma i or ren da. E ape nas 6,9% dos alu nos des -
se ní vel de en si no per ten cem aos 50% da po pu la ção
com me nor po der aqui si ti vo. Esses da dos re ve lam
que os jo vens das ca ma das mé di as e al tas da so ci e-
da de ocu pam qua se a to ta li da de das va gas no en si no
su pe ri or, en quan to os de fa mí li as mais ca ren tes são
pri va dos do aper fe i ço a men to cul tu ral e pro fis si o nal
que as uni ver si da des pro por ci o nam.

Como essa ten dên cia ao eli tis mo ten de a se
apro fun dar, jul ga mos in dis pen sá vel o es ta be le ci men-
to de po lí ti cas com pen sa tó ri as, de modo a per mi tir
que alu nos ca ren tes tam bém pos sam ter aces so aos
ní ve is mais ele va dos de en si no.

A pro po si ção que ora apre sen ta mos visa re ser-
var 30% das va gas em to dos os cur sos das uni ver si-
da des pú bli cas para alu nos com ren da fa mi li ar in fe ri or
a cin co sa lá ri os mí ni mos.

O di re i to à vaga será as se gu ra do me di an te
apro va ção no pro ces so se le ti vo ado ta do, pela ins ti tu i-
ção de en si no su pe ri or, para to dos os can di da tos.
Des sa for ma, fica pre ser va do o cri té rio de mé ri to aca -
dê mi co para in gres so no en si no su pe ri or, con for me
de ter mi na a Cons ti tu i ção Fe de ral.

Para os alu nos de me nor po der aqui si ti vo, o
aces so à edu ca ção su pe ri or de boa qua li da de e a
pos si bi li da de de me lhor de sen vol vi men to de suas po -
ten ci a li da des pro por ci o na rão am pli a ção das opor tu-
ni da des de in ser ção no mer ca do de tra ba lho e, con -
se qüen te men te, de as cen são so ci al.

A mé dio pra zo, essa me di da cer ta men te con tri-
bu i rá para re du zir as de si gual da des so ci a is exis ten-
tes no País.

Ten do em vis ta a re le vân cia do pro je to que apre -
sen ta mos, con ta mos com o apo io dos no bres co le gas
para sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2003. – Se na-
do ra Íris de Ara ú jo.

(Às Co mis sões de Edu ca ção e de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ca ben do
a úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 216 , DE 2003

Dis põe so bre as exi gên ci as de con-
tra par ti da am bi en tal pela co lo ca ção de
pne us no mer ca do in ter no, se jam eles
im por ta dos ou fa bri ca dos no Bra sil.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As em pre sas que im por tam pne us usa -

dos para se rem co mer ci a li za dos na for ma como fo-
ram ad qui ri dos, como pne us “meia-vida” ou “semi-no -
vos”, de ve rão com pro var jun to ao ór gão am bi en tal fe -
de ral com pe ten te, an tes de seus em bar ques nos por-
tos de ori gem, que pro ce de ram à co le ta no ter ri tó rio
na ci o nal e a des tru i ção, de for ma am bi en tal men te
ade qua da, de 10 (dez) pne us in ser ví ve is para cada
pneu usa do a ser im por ta do; e no caso da im por ta ção
de car ca ças de pne us usa dos, para se rem uti li za das
como ma té ria pri ma ou in su mo pela in dús tria de pne -
us re in dus tri a li za dos, a con tra par ti da am bi en tal fica
re du zi da à obri ga ção de co le tar e des tru ir um pneu in -
ser ví vel, de for ma am bi en tal men te ade qua da, para
cada car ca ça de pneu usa do a ser im por ta da.

Pa rá gra fo úni co. A re du ção de que tra ta o ca put
so men te será con ce di da à em pre sa que, cu mu la ti va-
men te:

I – es te ja qua li fi ca da como em pre sa fa bri can te
de pne us re mol da dos e de vi da men te re gis tra da no
Insti tu to Bra si le i ro do Meio Ambi en te e dos Re cur sos
Na tu ra is Re no vá ve is – IBAMA;

II – es te ja re gis tra da como fa bri can te de pne us
re mol da dos no ór gão am bi en tal in te gran te do
SISNAMA – Sis te ma Na ci o nal de Meio Ambi en te;

III – de te nha Li cen ça Ambi en tal de Ope ra ção
para a fa bri ca ção de pne us re mol da dos;

IV – es te ja re gu la ri za da pe ran te o Con se lho Re -
gi o nal de Qu í mi ca – CRQ, como fa bri can te de pne us
re mol da dos;

V – com pro ve ter, in di vi du al men te ou em con-
jun to com ou tras em pre sas fa bri can tes de pne us re -
mol da dos:

a) pro gra ma de co le ta de pne us in ser ví ve is;
b) ins ta la ções pró pri as para a pi ca gem de pne us;
VI – te nha co le ta do e des tru í do no mí ni mo

25.000 (vin te e cin co mil) to ne la das de pne us in ser ví-
ve is, fato esse com pro va do em au di to ria re a li za da
pelo Iba ma, até a data do pe di do da Li cen ça de
Impor ta ção (L.I.);
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VII – com pro var que os pne us por ela fa bri ca dos
fo ram apro va dos nos tes tes de qua li da de e se gu ran-
ça exi gi dos pelo Insti tu to Na ci o nal de Me tro lo gia –
INMETRO.

Art. 2º As im por ta ções de pne us re mol da dos so -
men te se rão au to ri za das às em pre sas im por ta do ras
que com pro va rem jun to ao Iba ma, pre vi a men te aos
em bar ques nos pa í ses de ori gem, ter co le ta do no ter -
ri tó rio bra si le i ro e des tru í do, de for ma am bi en tal men-
te ade qua da, 3 (três) pne us in ser ví ve is, para cada
pneu re mol da do a ser im por ta do.

Art. 3º As im por ta ções de pne us no vos, in clu in-
do os que acom pa nham os ve í cu los au to mo to res im -
por ta dos, fi cam au to ri za das às em pre sas que pre vi a-
men te aos em bar ques nos por tos de ori gem com pro-
vem, com do cu men to emi ti do pelo Iba ma e di ri gi do ao 
DECEX, que co le ta ram no ter ri tó rio bra si le i ro e des -
tru í ram, de for ma am bi en tal men te ade qua da, um
pneu in ser ví vel para cada pneu novo a ser im por ta do.

Art. 4º As em pre sas fa bri can tes de pne us no vos
fi cam obri ga das a co le tar no ter ri tó rio bra si le i ro e des -
tru ir, de for ma am bi en tal men te ade qua da, um pneu
in ser ví vel para cada pneu novo que co lo ca rem no
mer ca do in ter no.

Pa rá gra fo úni co. As em pre sas fa bri can tes te rão
o pra zo de seis me ses, a con tar da data de emis são
da nota fis cal de ven da ou de con sig na ção a seus re -
ven de do res, para cum prir a obri ga ção am bi en tal es -
ta be le ci da nes te ar ti go.

Art. 5º As em pre sas fa bri can tes de pne us no vos
fi cam isen ta das da obri ga ção de cum prir a con tra par-
ti da am bi en tal de que tra ta esta lei, no que se re fe re
aos quan ti ta ti vos de pne us ex por ta dos para ou tros
pa í ses.

Art. 6º As em pre sas fa bri can tes de pne us re mol-
da dos te rão o di re i to de im por tar uma car ca ça de
pneu usa do, para cada pneu re mol da do ex por ta do,
com a isen ção da obri ga ção da con tra par ti da am bi en-
tal de que tra ta esta lei.

Art. 7º O Iba ma de ve rá fis ca li zar as em pre sas
fa bri can tes de pne us no Bra sil, a cada pe río do mí ni-
mo de seis me ses, para com pro var o cum pri men to de
suas cor res pon den tes obri ga ções de con tra par ti da
am bi en tal.

Art. 8º As em pre sas im por ta do ras e fa bri can tes
de ve rão com pro var que os pne us in ser vi ve is por elas
co le ta dos no ter ri tó rio bra si le i ro es tão sen do des tru í-
dos de for ma am bi en tal men te ade qua da, atra vés de
Li cen ça Ope ra ci o nal, emi ti da pelo ór gão am bi en tal in -
te gran te do Sis na ma..

Art. 9º As em pre sas in te res sa das de ve rão pro -
to co lar no Iba ma ofí cio acom pa nha do de do cu men ta-
ção com pro ba tó ria, re que ren do au di to ria do cum pri-
men to de sua con tra par ti da am bi en tal.

Pa rá gra fo úni co. O Iba ma terá o pra zo má xi mo
de 15 (quin ze) dias para re a li zar a au di to ria re que ri da
e in for mar o re sul ta do ao De cex.

Art. 10. O Iba ma po de rá re du zir a exi gên cia de
con tra par ti da am bi en tal às em pre sas fa bri can tes e
im por ta do ras, no caso de com pro var que ex pres si va
quan ti da de de pne us in ser ví ve is está sen do re ti ra da
do meio am bi en te sem re gis tro no Iba ma, fi can do fora 
das es ta tís ti cas ofi ci a is.

Art. 11. As em pre sas in te res sa das po de rão an -
te ci par a re a li za ção de suas ta re fas de con tra par ti da
am bi en tal e os cré di tos am bi en ta is au fe ri dos com a
co le ta e des tru i ção de pne us in ser ví ve is po de rão ser
acu mu la dos para os anos sub se qüen tes e não pres -
cre ve rão.

Art. 12. Os cré di tos am bi en ta is, au fe ri dos com a
co le ta e des tru i ção de pne us in ser ví ve is, po de rão ser
trans fe ri dos de uma em pre sa para ou tra, por meio de
con tra tos que de ve rão ser in for ma dos ao Iba ma e ao
De cex, para re gis tros e con tro les.

Art. 13. Se rão res pe i ta dos os di re i tos ad qui ri dos
pela co le ta e des tru i ção de pne us in ser ví ve is, re a li za-
da em con so nân cia com o es ta be le ci do na Re so lu ção
Co na ma nº 258/99, des de a sua pu bli ca ção (DOU
2-12-99) até a data da pu bli ca ção des ta lei.

Art. 14. Com o ob je ti vo de exi gir a com pro va ção
do cum pri men to da obri ga ção am bi en tal es ta be le ci da
na Re so lu ção Co na ma nº 258/99, pela fa bri ca ção de
pne us no vos ven di dos no mer ca do in ter no e pe los
pne us im por ta dos, de qual quer tipo, que fo ram de-
sem ba ra ça dos a par tir do dia 1º-1-02, o Iba ma de ve rá
fis ca li zar to das as em pre sas fa bri can tes e im por ta do-
ras, in clu in do aque las que im por ta ram pne us usa dos
ou re mol da dos com am pa ro em de ci sões da Jus ti ça
Fe de ral.

Art. 15. As em pre sas que não com pro va rem o
cum pri men to (te sua obri ga ção am bi en tal nos ter mos
da Re so lu ção Co na ma nº 258/99, até a data da pu bli-
ca ção des ta lei e a par tir de en tão na for ma como nes -
ta es ta be le ci do, es ta rão su je i tas à mul ta de R$400,00 
(qua tro cen tos re a is) por pneu in ser ví vel que de i xa-
ram de co le tar e des tru ir.

Art. 16. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 17. Fi cam re vo ga das as dis po si ções em
con trá rio.
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Jus ti fi ca ção

A po lê mi ca so bre a con ve niên cia ou não das im -
por ta ções de pne us usa dos já con su miu mu i to tem po
dos par la men ta res do Con gres so Na ci o nal des de
que foi pro to co la do nes ta Casa, no ano de 1993, o
Pro je to de Lei nº 4.109/93, de au to ria do en tão Mi nis-
té rio da Indús tria e Co mér cio e por este re ti ra do da
Câ ma ra Fe de ral no ano de 1995, quan do sua tra mi ta-
ção es ta va sen do con clu í da.

Este tema foi aqui apa i xo na da men te de ba ti do e
teve mu i ta co ber tu ra da mí dia, que o ba ti zou de “Gu -
er ra dos Pne us”.

Entre os par la men ta res que de fen dem pura e sim -
ples men te a pro i bi ção das im por ta ções de pne us usa -
dos ou re mol da dos; os que são con tra a pro i bi ção das
im por ta ções e de fen dem que o con su mi dor é que deve
de ci dir o tipo de pro du to que irá com prar; os que de fen-
dem a pro te ção às in dús tri as mul ti na ci o na is fa bri can tes
de pne us no vos no Bra sil e aque les que de fen dem o di -
re i to das em pre sas bra si le i ras fa bri can tes de pne us re -
mol da dos de con ti nu ar pro du zin do no Bra sil; exis te ape -
nas um ar gu men to que é con sen su al não só nes ta
Casa como tam bém na Câ ma ra Fe de ral:

“A de fe sa do meio am bi en te e da sa ú de pú bli ca”
A par tir des sa cons ta ta ção, que em nos sa opi -

nião é in so fis má vel, for mu la mos este Pro je to de Lei,
pro cu ran do, atra vés do es ta be le ci men to de exi gên ci-
as di fe ren ci a das para cada tipo de pneu im por ta do e
tam bém para os fa bri ca dos no Bra sil, aten der a to dos
as li nhas de pen sa men to dos no bres co le gas de par -
la men to, ao qua is peço o apo io à pre sen te pro pos ta.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2003. – Flá vio
Arns – PT/PR.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 217, DE 2003

Trans fe re para Be lém do Pará a
sede da Cen tra is Elé tri cas do Nor te do
Bra sil S.A. – ELETRONORTE.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A em pre sa de ener gia elé tri ca Cen tra is

Elé tri cas do Nor te do Bra sil S.A – ELETRONORTE
pas sa a ter sede em Be lém, no Esta do do Pará.

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

Jus ti fi ca ção

A Ele tro nor te, em pre sa de gran de im por tân cia
para a Re gião Nor te, foi cri a da em 1973, ain da du ran-

te a Pre si dên cia do Ge ne ral Emí lio Mé di ci. O De cre to
nº 72.548, de 30 de ju lho de 1973, que au to ri za seu
fun ci o na men to es ta be le ce Bra sí lia como sede da em -
pre sa. Essa de ci são faz sen ti do quan do lem bra mos
que, na dé ca da de 1970, o re gi me era emi nen te men-
te cen tra li za dor e o se tor elé tri co qua se que ex clu si-
va men te es ta tal. Ter a sede em Bra sí lia era im por tan-
te para as se gu rar o es tre i to con tro le so bre to das as
ati vi da des da em pre sa, so bre tu do por que os me i os
de co mu ni ca ção não eram tão rá pi dos e con fiá ve is
como são hoje.

Além dis so, Bra sí lia ain da es ta va em fase de
con so li da ção e era vi tal atra ir para esta ci da de o má -
xi mo de ati vi da des pú bli cas de peso. Na que les anos,
qua se to dos os ór gãos fe de ra is exis ten tes fo ram
trans fe ri dos para a nova ca pi tal e to dos os ór gãos no -
vos já fo ram cri a dos com sede em Bra sí lia.

Hoje em dia, as cir cuns tân ci as são mu i to di fe-
ren tes. Pro cu ra-se es ti mu lar a des cen tra li za ção sem -
pre que pos sí vel. Por isso, es ta mos pro pon do a trans -
fe rên cia da sede da Ele tro nor te, de Bra sí lia para Be -
lém do Pará. Como se tra ta de uma em pre sa ge nu i na-
men te da Re gião Nor te e que con cen tra se ten ta por
cen to dos seus ati vos no Esta do do Pará, não há ra -
zão para man tê-la em Bra sí lia.

Nes sas cir cuns tân ci as, cre mos que é im por tan-
te para a em pre sa, e para o Esta do do Pará, le var a
sede da Ele tro nor te para Be lém. Para tan to, es pe ra-
mos con tar com o apo io dos ilus tres mem bros do
Con gres so Na ci o nal para a apro va ção da pre sen te
pro po si ção.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2003. – Luiz
Otá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO Nº 72.548, DE 30 DE JULHO DE 1973

Con ce de au to ri za ção para fun ci o nar
como em pre sa de ener gia elé tri ca à Cen -
tra is Elé tri cas do Nor te do Bra sil S. A. –
Ele tro nor te .

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i-
ção que lhe con fe re o ar ti go 81, item III, da Cons ti tu i-
ção, e nos ter mos do De cre to-Lei nº 938, de 8 de de -
zem bro de 1938, ten do em vis ta o ar ti go 61, do De -
cre to-Lei nº 2.627, de 26 de se tem bro de 1940, de
acor do com o que cons ta no pro ces so MME nº
704.790-73,

De cre ta:
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Art 1º É con ce di da à Cen tra is Elé tri cas do Nor te
do Bra sil S. A. – Ele tro nor te, com sede na ci da de de
Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral, au to ri za ção para fun ci o nar
como em pre sa de ener gia elé tri ca, a qual fica obri ga-
do a cum prir o dis pos to no Có di go de Águas, leis sub -
se qüen tes e seus re gu la men tos.

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

Bra sí lia, 30 de ju lho de 1973; 152º da Inde pen-
dên cia e 85º da Re pú bli ca. – EMÍLIO G. MÉDICI –
Antô nio Dias Le i te Jú ni or.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 218, DE 2003

Alte ra a Lei nº 3.173, de 6 de ju nho
de 1957, para mu dar a de no mi na ção da
Zona Fran ca de Ma na us para Pólo Indus -
tri al de Ma na us.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art 1º A Zona Fran ca de Ma na us, cri a da pela Lei

nº 3.173, de 6 de ju nho de 1957, pas sa a de no mi-
nar-se Pólo Indus tri al de Ma na us.

Art. 2º A Su pe rin ten dên cia da Zona Fran ca de
Ma na us (SUFRAMA), ins ti tu í da pelo De cre to-Lei nº
288, de 28 de fe ve re i ro de 1967, pas sa a de no mi-
nar-se Su pe rin ten dên cia do Pólo Indus tri al de Ma na-
us, man ti das suas atu a is mis sões e atri bu i ções.

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

Jus ti fi ca ção

Com este pro je to, re ves ti do de uma apa ren te
sim pli ci da de de mu dan ça de de no mi na ção, pre ten do,
aci ma de tudo, ren der ho me na gem à nun ca as saz
lou va da Zona Fran ca de Ma na us, ba lu ar te ins ti tu ci o-
nal do de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co da re gião
Ama zô ni ca, cuja im por tân cia lo grou o re co nhe ci men-
to do Cons ti tu in te de 1987/88, con subs tan ci a do no
art. 40 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si-
tó ri as.

Por re co nhe cer a re le vân cia e o pa pel de sem pe-
nha do pela Zona Fran ca, como pólo de pro du ção in -
dus tri al e ge ra ção de im pos tos e pos tos de tra ba lho
qua li fi ca dos, pro po nho a al te ra ção da de no mi na ção
des se con jun to eco nô mi co e le gal para Pólo Indus tri al
de Ma na us, uma mo der na le gen da que, além de mais 
con sen tâ nea com a re a li da de eco nô mi ca, ope ra ci o-

nal e ins ti tu ci o nal do com ple xo, ha ve rá de con tri bu ir
para um novo en fo que po lí ti co e ad mi nis tra ti vo das
po ten ci a li da des e pers pec ti vas de de sen vol vi men to
da atu al Zona Fran ca e suas ar ti cu la ções com o pla -
ne ja men to do de sen vol vi men to da Re gião Nor te e da
Re gião Ama zô ni ca, em par ti cu lar.

Como de cor rên cia da mu dan ça pro je ta da, pro -
põe-se tam bém nova de no mi na ção para a Su fra ma,
que pas sa ria a de no mi nar-se Su pe rin ten dên cia do
Pólo Indus tri al de Ma na us.

A al te ra ção de no mes, res sal te-se, não im pli ca
qual quer mu dan ça nos ob je ti vos e na es tru tu ra da
atu al Su fra ma.

Mi nha pre o cu pa ção, em bo ra tam bém vol ta da
para as pec tos como o de que tra ta este pro je to, tem
uma ou tra abran gên cia, mais am pla e ne ces sá ria. A
Ama zô nia é uma re gião es tra té gi ca, te nho con vic ção
e sei que tam bém os bra si le i ros de to das as áre as
pen sam nes sa mes ma di re ção.

Não per ce ber que a fron te i ra mais ex pres si va
para o de sen vol vi men to eco nô mi co do Bra sil é a
Ama zô nia, nos sa fan tás ti ca re gião con ti nen tal, se ria
uma vi são ca nhes tra, ir re al e de sa je i ta da da re a li da-
de bra si le i ra e do gran de fu tu ro do País.

Por isso, tam bém, in ves tir na Ama zô nia sig ni fi ca
lan çar um olhar es tra té gi co so bre o País.

Mais do que nun ca, lan ço o olhar para o Bra sil
sob o ân gu lo da Ama zô nia e, por igual, olho a Ama zô-
nia sob o ân gu lo do Bra sil.

Estou, da mes ma for ma, con fi an te de que os
bra si le i ros de vem se com pro me ter com o povo e a ter -
ra da Ama zô nia, que são par te da nos sa Pá tria.
Assim tem sido, pe las exu be ran tes ma ni fes ta ções de
fé na Ama zô nia. Ain da há pou co, o no bre Se na dor Pe -
dro Si mon, for ma li zou pro je to de lei, de cla ran do que
2004 será o “Ano de de fe sa da so be ra nia na ci o nal so -
bre a Ama zô nia bra si le i ra”, como for ma de, mais ain -
da, con gre gar nos sas po pu la ções em tor no da mais
es tra té gi ca re gião, na qual vis lum bra mos o pró prio fu -
tu ro do Bra sil como na ção po de ro sa e in flu en te em ní -
vel mun di al.

Esse di re ci o na men to nós o fa ze mos sem xe no-
fo bia, an tes com sen ti men to de bra si li da de. E as sim
agin do, nos sas aten ções se vol tam tam bém para a
ne ces si da de de mo der ni za ção dos me i os para o de -
sen vol vi men to da Ama zô nia. Bas ta men ci o nar um as -
pec to, a água, que será a gran de com mo dity do
ama nhã. Da qui a pou co, es ta rá bem mais va lo ri za da
do que o pe tró leo.

Temo um pou co pela nos sa inér cia. Ima gi no que 
te mos dois com pro mis sos em re la ção à Ama zô nia.
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Um de les é dar mos ga ran ti as mu i to cla ras à hu ma ni-
da de, que tem di re i to a ter in te res se na re gião, mas
ne nhum ou tro país tem di re i to a ter pro pri e da de so bre
a Ama zô nia, que ha ve rá de ser sem pre da Ban de i ra
Na ci o nal.

De fato, a hu ma ni da de tem di re i to de nos per -
gun tar e de exi gir que se ja mos ca pa zes de de sen vol-
vê-la sem ris cos eco ló gi cos gra ves, sem de vas ta-
ções, sem qua is quer de se qui lí bri os que pos sam pre -
ju di car a pró pria hu ma ni da de, mas a afir ma ção da so -
be ra nia na ci o nal que nos é es sen ci al, a meu ver, deve 
vir sem pre mar ca da pela nos sa ca pa ci da de de de-
sen vol ver a re gião de ma ne i ra sus ten tá vel, de ma ne i-
ra sus ten ta da, para mos trar ao mun do que so mos ca -
pa zes de ocu par a fron te i ra. E aí há um pa pel ex cep ci-
o nal, cada vez com mais ên fa se, a ser atri bu í do a nos -
sas For ças Arma das, como aos em pre sá ri os e em-
pre en de do res agrí co las.

Em ou tras pa la vras, te mos que de sen vol ver a
re gião com a pers pec ti va do cres ci men to sus ten tá vel,
de sen vol vê-la com olho no fu tu ro, de sen vol vê-la com
o olho co lo ni za dor, de sen vol vê-la com a idéia de que,
de sen vol vi da e bem uti li za da, do pon to de vis ta dos
re cur sos na tu ra is, com res pe i to aos di re i tos da hu ma-
ni da de, não te mos o que te mer, por que será sem pre
nos sa e a hu ma ni da de se or gu lha rá de a Ama zô nia
per ten cer a um país que não abre e não abri rá mão
dela nun ca e que sabe da res pon sa bi li da de para com
as suas ques tões in ter nas, e sabe da im por tân cia
des sa re gião es tra té gi ca para o mun do.

O ama zô ni da – e eu sou um de les – tem que sa -
ber de fen der a sua re gião e se or gu lhar dela, mas é
fun da men tal que todo o Bra sil com pre essa idéia, que 
em Per nam bu co ou no Pa ra ná, em São Pa u lo ou no
Rio Gran de do Sul, como em Go iás ou em Mi nas, per -
ce bam a im por tân cia da Ama zô nia, e que no Bra sil in -
te i ro as pes so as per ce bam que essa re gião es tra té gi-
ca, se bem de sen vol vi da, ser vi rá ao País como um
todo e, cla ro, aos es ta dos.

Essas as ra zões que nos le va ram a apre sen tar
este pro je to à de li be ra ção dos emi nen tes pa res nes ta
Casa.

Sala das Ses sões,  29 de maio de 2003. – Se na dor
Arthur Vir gí lio.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 3.173, DE 6 DE JUNHO DE 1957

Cria uma zona fran ca na ci da de de
Ma na us, ca pi tal do Esta do do Ama zo nas,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO-LEI Nº 288, DE 28 DE FEVEREIRO 
DE 1967

Alte ra as dis po si ções da Lei nº
3.173, de 6 de ju nho de 1957 e re gu la a
Zona Fran ca de Ma na us.

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

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 40. É man ti da a Zona Fran ca de Ma na us,

com suas ca rac te rís ti cas de área li vre, de co mér cio,
de ex por ta ção e im por ta ção, e de in cen ti vos fis ca is,
pelo pra zo de vin te e cin co anos, a par tir da pro mul ga-
ção da Cons ti tu i ção.

Pa rá gra fo úni co. So men te por lei fe de ral po dem
ser mo di fi ca dos os cri té ri os que dis ci pli na ram ou ve -
nham a dis ci pli nar e apro va ção dos pro je tos na Zona
Fran ca de Ma na us.
....................................................................................

LEI Nº 8.387, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

Dá nova re da ção ao § 1º do art. 3º,
aos arts. 7º e 9º do De cre to-Lei nº 288, de
28 de fe ve re i ro de 1967, ao ca put do art.
37 do De cre to-Lei nº 1.455, de 7 de abril
de 1976 e ao art. 10 da Lei nº 2.145, de 29
de de zem bro de 1953, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

Of. n.º 096/03– GLPPS

Bra sí lia, 28 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia, na for ma dis pos-

ta pelo art. 65, § 7º, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, o nome do Se na dor João Ba tis ta Mot ta, para
exer cer as fun ções de Vice-Lí der da Ban ca da do Par-
ti do Po pu lar So ci a lis ta PPS nes ta Casa, em subs ti tu i-
ção à Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti, Lí der do PPS no Se na do Fe de ral.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O ex pe-
di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

Of. Nº. 097/03 – GLPPS

Bra sí lia, 27 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Em aten di men to à cor res pon dên cia de Vos sa

Exce lên cia no OF. SF Nº. 711/2003, da ta do de 27 de
maio de 2003, ve nho in di car os no mes dos par la men-
ta res para a com po si ção da Re pre sen ta ção Bra si le i ra
na Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul, qua -
is se jam: Mo za ril do Ca val can ti e Se na dor João Ba tis ta
Mot ta, como ti tu lar e su plen te, res pec ti va men te.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti, Lí der do PPS no Se na do Fe de ral.

OF. SF Nº 711/2003

Bra sí lia, 27 de maio de 2003

Se nhor Lí der,
De acor do com o art. 1º da Re so lu ção nº 1, de

1996-CN, e aten den do aos ter mos da Re so lu ção nº
2, de 2000-CN, que re ser va uma vaga para as ban ca-
das mi no ri tá ri as que não al can ça rem, no cál cu lo da
pro por ci o na li da de par ti dá ria, nú me ro para par ti ci par
de co mis sões mis tas, so li ci to a V. Exa a in di ca ção de
dois Se na do res, sen do um ti tu lar e um su plen te, para
com po rem a Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co mis são
Par la men tar Con jun ta do Mer co sul.

À opor tu ni da de, re i te ro meus pro tes tos de es ti-
ma e con si de ra ção. – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia de sig na os Srs. Se na do res Mo za ril do Ca val-
can ti e João Ba tis ta Mot ta a com po rem a Co mis são
Par la men tar Con jun ta do Mer co sul, nos ter mos do
ofí cio que aca ba de ser lido.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

OF/GAB/I/Nº 472

Bra sí lia, 29 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do

Pe dro Cha ves pas sa a par ti ci par, na qua li da de de ti tu-
lar, da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção, em subs ti tu i ção ao De pu ta do
José Cha ves – PTB.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro-
tes to de es ti ma con si de ra ção. – De pu ta do Eu ní cio
Oli ve i ra, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Será fe i ta
a subs ti tu i ção so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se
à:

ORDEM DO DIA

Item 1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 44, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de 1999)

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 44, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Sér -
gio Ma cha do, que dá nova re da ção ao art. 14 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tu in do o voto fa cul ta ti vo,
ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Íris Re zen de, fa vo rá vel à ma té ria, e pelo ar qui va men-
to da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de
1999, que tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio do
Se na dor Pe dro Si mon.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter no,
as ma té ri as cons ta rão da Ordem do Dia du ran te cin co
ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as con se cu ti vas, 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.
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Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
As ma té ri as cons ta rão da Ordem do Dia da pró -

xi ma ses são de li be ra ti va or di ná ria para pros se gui-
men to da dis cus são.

É o se guin te o item que tra mi ta em con jun to:

Item 2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 31, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 1999) 

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 31, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Car -
los Pa tro cí nio, que al te ra a re da ção do ca put e do § 1º
do art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, tor nan do fa cul ta ti-
vo o voto, ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, pelo ar qui va men to da ma té ria e fa vo rá-
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de
1999, que tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio do
Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 55, DE 1999

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 55, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti, que mo di fi ca o “ca put” do art. 37 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta, aos prin cí pi os que
re gem a ad mi nis tra ção pú bli ca, o da ra zo a bi li da de),
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.246, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Jef fer son Pe res.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter no,
a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin co
ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as con se cu ti vas, em
fase de dis cus são em pri me i ro tur no, quan do po de rão
ser ofe re ci das emen das as si na das por um ter ço, no
mí ni mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são. (Pa u sa.)

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

A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma
ses são de li be ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da 
dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 4:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 11, de 2003 (nº 2.681/96, 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 e acres ce pa rá gra fos ao art. 184 e dá nova re -
da ção ao art. 186 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de -
zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, al te ra do pela Lei nº
8.635, de 16 de mar ço de 1993, e acres cen ta dis po si-
ti vos ao De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de
1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal, ten do

Pa re cer sob nº 395, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
João Ca pi be ri be, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 e
2-CCJ, de re da ção, que apre sen ta.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is,
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria.

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, de ini ci a ti va do Pre si den-
te da Re pú bli ca, sem pre ju í zo das emen das.

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 dis cus são as emen das.
Não ha ven do ora do res que as de se jem dis cu tir,

en cer ro a dis cus são.
Em vo ta ção as emen das.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –

SP) – Peço a pa la vra, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -

la vra V. Exª.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (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, con si de-
ran do a re le vân cia des se pro je to, que tra ta do com ba-
te à pi ra ta ria, Item 4 da pa u ta, gos ta ria de re gis trar a
im pli ca ção da ati tu de que es ta mos to man do nes te
mo men to. Pa ra be ni zo o Se na do, essa Pre si dên cia, o
Re la tor, Se na dor João Ca pi be ri be, o tra ba lho que foi
fe i to pelo Go ver no atu al, por que o Bra sil – e V. Exª in -
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clu si ve, que tem uma lon ga his tó ria de con tri bu i ção à
cul tu ra na ci o nal – sabe o que isso re pre sen ta.

O Bra sil era o sex to prin ci pal mer ca do da in dús-
tria fo no grá fi ca mun di al. Hoje, é o dé ci mo se gun do.
Em com pen sa ção, so mos o ter ce i ro país em pi ra ta ria;
só per de mos para a Chi na e para a Rús sia. O que isso
re pre sen ta? Num País mu si cal como o nos so, onde o
ta len to dos mú si cos é uma gran de fon te de ren da, de
pres tí gio, a mu si ca li da de é uma for ma de atra ir o tu -
ris mo, de apre sen tar a ima gem da Na ção. Qu an do os
mú si cos pro du zem o seu tra ba lho e o di re i to au to ral
não é re co nhe ci do, e a pi ra ta ria rou ba o em pre go, o
sa lá rio e a pos si bi li da de in clu si ve de as gra va do ras
lan ça rem no vos ta len tos, em po bre cen do a cul tu ra na -
ci o nal, te mos de tra tar o com ba te à pi ra ta ria, es pe ci-
al men te dos CDs e da mú si ca, como um tema fun da-
men tal da po lí ti ca na ci o nal.

Esse pro je to de lei vai ao en con tro do cla mor de
vá ri os ar tis tas que es ti ve ram nes ta Casa, so li ci tan do
que o Po der Pú bli co to mas se de ci sões; mos tra a sen -
si bi li da de do Go ver no, do Ple ná rio, do Se na do em
bus car, com essa par ce ria, for mu lar uma le gis la ção
dura que aju de, eu di ria de for ma in ci si va, o com ba te
à pi ra ta ria e a pres ti gi ar, a va lo ri zar a mú si ca, os nos -
sos ta len tos, a ge ra ção de em pre go, o pa ga men to
dos im pos tos, dos sa lá ri os de tan tas fa mí li as que de -
pen dem da nos sa mú si ca, da ale gria do nos so povo,
da nos sa ima gem como Na ção.

Por isso mes mo, eu não po de ria per mi tir que
essa ma té ria fos se vo ta da, Sr. Pre si den te, sem esse
re gis tro. Qu e ro des ta car aqui o pa pel do Pre si den te
Lula, que aca tou, que foi sen sí vel ao re cla mo dos ar -
tis tas.

De mos um pas so que ago ra pre ci sa ser acom -
pa nha do tam bém por um tra ba lho efi ci en te da po lí cia
e pela cons ci en ti za ção do con su mi dor: quan do al-
guém com pra um CD pi ra ta, está des tru in do par te da
nos sa cul tu ra e da nos sa mú si ca. E pelo tra ba lho das
em pre sas, por que é pre ci so re du zir o pre ço do CD ofi -
ci al, re du zin do a car ga de im pos tos, a mar gem de lu -
cro, para que ele pos sa ser ba ra te a do e pos sa com -
pe tir e ser aces sí vel à po pu la ção. Há uma mo ti va ção
eco nô mi ca na pi ra ta ria e é dis so que o cri me or ga ni-
za do se be ne fi cia.

Por tudo isso, que ro pa ra be ni zar o Ple ná rio e o
Go ver no. Sin to-me mu i to hon ra do por es tar pres ti gi-
an do a clas se ar tís ti ca com essa de ci são que aca ba-
mos de to mar.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra para o en ca mi nha men to de vo ta ção das emen -
das o Se na dor José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção.Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, que ro fa zer um re gis tro, em nome do meu Par-
ti do, em re la ção à ma té ria que es ta mos dis cu tin do, à
qual da re mos pa re cer fa vo rá vel.

É uma ma té ria mo ra li za do ra. E tive o tra ba lho de 
elen car os pon tos prin ci pa is con ti dos no Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 11, de 2003, de ini ci a ti va do Pre si-
den te da Re pú bli ca. Esse pro je to pro cu ra, fun da men-
tal men te, am pli ar a pro te ção do Esta do aos di re i tos
au to ra is, de modo a am pli ar o al can ce e a ex ten são
do cri me de vi o la ção de di re i to au to ral, bem como
agra var a pena do re fe ri do cri me. A le gis la ção em vi -
gor é bran da, em nos so en ten di men to, e esse pro je to
de lei vem tra tar da ma té ria com pro fun di da de e am -
pli ar a san ção pe nal so bre os in fra to res da Lei de Di -
re i tos Au to ra is.

Essa ma té ria tam bém de fi ne no vos cri té ri os de
ti tu la ri da de da ação pe nal, fun da men tal men te de ti tu-
la ri da de. Ela dis ci pli na as hi pó te ses de apre en são
dos bens ili ci ta men te pro du zi dos por par te da au to ri-
da de po li ci al. É no tó ria a imen sa quan ti da de de CDs
pi ra tas e de obras fal si fi ca das que são apre en di dos e
essa ma té ria vem dis ci pli nar de for ma cor re ta e apro -
pri a da a for ma e o que fa zer com o bem apre en di do.

Igual men te, tra ta da atri bu i ção ao ti tu lar de di re i-
to de au tor e os que lhe são co ne xos do en car go de
fiel de po si tá rio dos bens apre en di dos; es pe ci fi ca as
con di ções e a opor tu ni da de da des tru i ção do ma te ri al
apre en di do; e con fe re às as so ci a ções de ti tu la res de
di re i tos de au tor e os que lhe são co ne xos a le gi ti mi-
da de para atu ar como as sis ten tes de acu sa ção.

O pro je to de lei, por tan to, Sr. Pre si den te, é mo -
ra li za dor, con fe re le gi ti mi da de ao au tor e sub trai a le -
gi ti mi da de ao in fra tor. Dis ci pli na de for ma ca te gó ri ca
a for ma de apre en der e a san ção, a pena a ser apli ca-
da aos in fra to res. Des ta for ma, es ta mos dan do uma
con tri bu i ção efe ti va, po si ti va e de fi ni ti va aos di re i tos
au to ra is de quem os tem e apli can do san ção aos in -
fra to res da lei. 

O voto do PFL, por tan to, é fa vo rá vel à ma té ria.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –

MT) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma ques -
tão de or dem, após a vo ta ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Da rei a
pa la vra a V. Exª após a vo ta ção da ma té ria.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro meu
Tuma.
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O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para en ca mi-
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, de po is de o meu Lí der, Se na dor José Agri pi no,
ter fe i to a ex po si ção dos ter mos do pro je to em si, te -
nho a acres cen tar que, re al men te, a for ma de re da-
ção do pro je to é per fe i ta, no en qua dra men to do cri me
e na for ma de pro ces so pe nal al can çar os fal si fi ca do-
res e a pi ra ta ria, que tan to pre ju í zo tem tra zi do aos
au to res na ci o na is.

Só não que ro es que cer que, re cen te men te,
hou ve uma re u nião so bre a mo ral e a éti ca na pro du-
ção de pro du tos na ci o na is e o com ba te o mais for te
pos sí vel à pi ra ta ria e à fal si fi ca ção de pro du tos, que
não se li mi tam ape nas à área dos au to res mu si ca is
dos dis cos, mas atin gem gran des pro du tos que têm
sido con tra ban de a dos como pro du tos fal si fi ca dos.

Acre di to que, além des se pro je to, de ve mos avan -
çar na qui lo que re al men te com ba ta a pi ra ta ria, que tan -
to pre ju í zo tem ca u sa do à eco no mia bra si le i ra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Estão em
vo ta ção as emen das.

A Mesa tam bém quer res sal tar a im por tân cia da
ma té ria e a res pos ta que o Se na do Fe de ral deu a ela,
uma vez que a mes ma deu en tra da na Casa no dia 8
de abril e, num pra zo re cor de, a es ta mos tra zen do ao
Ple ná rio para votá-la. Isso mos tra a sen si bi li da de do
Se na do para com o pro ble ma da pi ra ta ria e, de ou tra
par te, o apo io des ta Casa à mú si ca po pu lar bra si le i ra.

Em vo ta ção.
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.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 5:

REQUERIMENTO Nº 270, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
270, de 2003, do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, 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 7 e 33, de 2002, por re gu-
la rem a mes ma ma té ria.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor

Ante ro Paes de Bar ros, há ape nas mais um item na
pa u ta. Em se gui da, da rei a pa la vra a V. Exª.

Item 6 
REQUERIMENTO Nº 273, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
273, de 2003, da Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, so li-
ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, a re ti ra da, em ca rá-
ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Re so lu ção nº 11, de 2003,
de sua au to ria.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O Pro je to de Re so lu ção nº 11, de 2003, vai de fi-

ni ti va men te ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esgo ta-

das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
So bre a mesa, pa re cer ofe re cen do a re da ção fi -

nal ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 11, de 2003, que, 
nos ter mos do art. 320, do Re gi men to Inter no, se não
hou ver ob je ção do Ple ná rio, será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

PARECER Nº 592, DE 2003

COMISSÃO DIRETORA

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 11, de 2003 (nº 2.681, de 1996,
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 11, de 2003 (nº 2.681,
de 1996, na Casa de ori gem), que al te ra e acres ce
pa rá gra fos ao art. 184 e dá nova re da ção ao art. 186
do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 –
Có di go Pe nal, al te ra do pela Lei nº 8.635, de 16 de
mar ço de 1993, e acres cen ta dis po si ti vos ao De cre-
to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di go de
Pro ces so Pe nal, con so li dan do as Emen das nºs 1 e 2,
de re da ção, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, apro va das pelo Ple ná rio, e pro ce den do
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, José Sar ney –
Ro meu Tuma, Re la tor – He rá cli to For tes – João
Alber to Sou sa.

ANEXO AO PARECER Nº 592, DE 2003

Alte ra e acres ce pa rá gra fo ao art.
184 e dá nova re da ção ao art. 186 do De -
cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de
1940 – Có di go Pe nal, al te ra do pe las Leis
nºs 6.895, de 17 de de zem bro de 1980, e
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8.635, de 16 de mar ço de 1993, re vo ga o
art. 185 do De cre to-Lei nº 2.848, de 1940,
e acres cen ta dis po si ti vos ao De cre to-Lei
nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di-
go de Pro ces so Pe nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 184 e seus §§ 1º, 2º e 3º do De cre-

to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940, pas sam a
vi go rar com a se guin te re da ção, acres cen tan do-se
um § 4º:

“Art. 184. Vi o lar di re i tos de au tor e os que lhe
são co ne xos:

Pena – de ten ção, de 3 (três) me ses a 1 (um)
ano, ou mul ta.

§ 1º Se a vi o la ção con sis tir em re pro du ção to tal
ou par ci al, com in tu i to de lu cro di re to ou in di re to, por
qual quer meio ou pro ces so, de obra in te lec tu al, in ter-
pre ta ção, exe cu ção ou fo no gra ma, sem au to ri za ção
ex pres sa do au tor, do ar tis ta in tér pre te ou exe cu tan te,
do pro du tor, con for me o caso, ou de quem os re pre-
sen te:

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua tro) anos, e
mul ta.

§ 2º Na mes ma pena do § 1º in cor re quem, com
o in tu i to de lu cro di re to ou in di re to, dis tri bui, ven de,
ex põe à ven da, alu ga, in tro duz no País, ad qui re, ocul -
ta, tem em de pó si to, ori gi nal ou có pia de obra in te lec-
tu al ou fo no gra ma re pro du zi do com vi o la ção do di re i-
to de au tor, do di re i to de ar tis ta in tér pre te ou exe cu-
tan te ou do di re i to do pro du tor de fo no gra ma, ou, ain -
da, alu ga ori gi nal ou có pia de obra in te lec tu al ou fo no-
gra ma, sem a ex pres sa au to ri za ção dos ti tu la res dos
di re i tos ou de quem os re pre sen te.

§ 3º Se a vi o la ção con sis tir no ofe re ci men to ao
pú bli co, me di an te cabo, fi bra óti ca, sa té li te, on das ou
qual quer ou tro sis te ma que per mi ta ao usuá rio re a li-
zar a se le ção da obra ou pro du ção para re ce bê-la em
um tem po e lu gar pre vi a men te de ter mi na dos por
quem for mu la a de man da, com in tu i to de lu cro, di re to
ou in di re to, sem au to ri za ção ex pres sa, con for me o
caso, do au tor, do ar tis ta in tér pre te ou exe cu tan te, do
pro du tor de fo no gra ma, ou de quem os re pre sen te:

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua tro) anos, e
mul ta.

§ 4º O dis pos to nos §§ 1º, 2º e 3º não se apli ca
quan do se tra tar de ex ce ção ou li mi ta ção ao di re i to de 
au tor ou os que lhe são co ne xos, em con for mi da de
com o pre vis to na Lei nº 9.610, de 19 de fe ve re i ro de
1998, nem a có pia de obra in te lec tu al ou fo no gra ma,
em um só exem plar, para uso pri va do do co pis ta, sem
in tu i to de lu cro di re to ou in di re to.” (NR)

Art. 2º O art. 186 do De cre to-Lei nº 2.848, de
1940, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 186. Pro ce de-se me di an te:
I – que i xa, nos cri mes pre vis tos no ca put do art. 184;
II – ação pe nal pú bli ca in con di ci o na da, nos cri -

mes pre vis tos nos §§ 1º e 2º do art. 184;
III – ação pe nal pú bli ca in con di ci o na da, nos cri -

mes co me ti dos em des fa vor de en ti da des de di re i to
pú bli co, au tar quia, em pre sa pú bli ca, so ci e da de de
eco no mia mis ta ou fun da ção ins ti tu í da pelo Po der Pú -
bli co;

IV – ação pe nal pú bli ca con di ci o na da à re pre-
sen ta ção, nos cri mes pre vis tos no § 3º do art. 184.”
(NR)

Art. 3º O Ca pí tu lo IV do Tí tu lo II do Li vro II do De -
cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941, pas sa a
vi go rar acres ci do dos se guin tes arts. 530-A, 530-B,
530-C, 530-D, 530-E, 530-F, 530-G, 530-H e 530-I:

“Art. 530-A. O dis pos to nos arts. 524 a 530 será
apli cá vel aos cri mes em que se pro ce da me di an te
que i xa.

Art. 530-B. Nos ca sos das in fra ções
pre vis tas nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 184 do
Có di go Pe nal, a au to ri da de po li ci al pro ce de-
rá à apre en são dos bens ili ci ta men te pro du-
zi dos ou re pro du zi dos, em sua to ta li da de,
jun ta men te com os equi pa men tos, su por tes
e ma te ri a is que pos si bi li ta ram a sua exis tên-
cia, des de que es tes se des ti nem pre ci pu a-
men te à prá ti ca do ilí ci to.

Art. 530-C. Na oca sião da apre en são
será la vra do ter mo, as si na do por 2 (duas)
ou mais tes te mu nhas, com a des cri ção de
to dos os bens apre en di dos e in for ma ções
so bre suas ori gens, o qual de ve rá in te grar o
in qué ri to po li ci al ou o pro ces so.

Art. 530-D. Sub se qüen te à apre en são,
será re a li za da, por pe ri to ofi ci al, ou, na fal ta
des te, por pes soa tec ni ca men te ha bi li ta da,
pe rí cia so bre to dos os bens apre en di dos e
ela bo ra do o la u do que de ve rá in te grar o in -
qué ri to po li ci al ou o pro ces so.

Art. 530-E. Os ti tu la res de di re i to de
au tor e os que lhe são co ne xos se rão os
fiéis de po si tá ri os de to dos os bens apre en-
di dos, de ven do co lo cá-los à dis po si ção do
juiz quan do do aju i za men to da ação.

Art. 530-F. Res sal va da a pos si bi li da de
de se pre ser var o cor po de de li to, o juiz po -
de rá de ter mi nar, a re que ri men to da ví ti ma, a 
des tru i ção da pro du ção ou re pro du ção
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apre en di da quan do não hou ver im pug na ção
quan to à sua ili ci tu de ou quan do a ação pe -
nal não pu der ser ini ci a da por fal ta de de ter-
mi na ção de quem seja o au tor do ilí ci to.

Art. 530-G. O juiz, ao pro la tar a sen-
ten ça con de na tó ria, po de rá de ter mi nar a
des tru i ção dos bens ili ci ta men te pro du zi dos
ou re pro du zi dos e o per di men to dos equi pa-
men tos apre en di dos, des de que pre ci pu a-
men te des ti na dos à pro du ção e re pro du ção
dos bens, em fa vor da Fa zen da Na ci o nal,
que de ve rá des truí-los ou doá-los aos Esta -
dos, Mu ni cí pi os e Dis tri to Fe de ral, a ins ti tu i-
ções pú bli cas de en si no e pes qui sa ou de
as sis tên cia so ci al, bem como in cor po rá-los,
por eco no mia ou in te res se pú bli co, ao pa tri-
mô nio da União, que não po de rão re tor-
ná-los aos ca na is de co mér cio.

Art. 530-H. As as so ci a ções de ti tu la res
de di re i tos de au tor e os que lhes são co ne-
xos po de rão, em seu pró prio nome, fun ci o-
nar como as sis ten te da acu sa ção nos cri-
mes pre vis tos no art. 184 do Có di go Pe nal,
quan do pra ti ca do em de tri men to de qual-
quer de seus as so ci a dos.

Art. 530-I. Nos cri mes em que ca i ba
ação pe nal pú bli ca in con di ci o na da ou con di-
ci o na da, ob ser var-se-ão as nor mas cons-
tan tes dos arts. 530-B, 530-C, 530-D, 530-E, 
530-F, 530-G e 530-H.”

Art. 4º É re vo ga do o art. 185 do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor 30 (trin ta) dias
após a sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re-
cer vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 400, DE 2003

Dis pen sa de pu bli ca ção de re da ção
fi nal.

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 11, de 2003 (nº 2.681/96, 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 e acres ce pa rá gra fos ao art. 184 e dá

nova re da ção ao art. 186 do De cre to-Lei nº 2.848, de
7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, al te ra do pela
Lei nº 8.635, de 16 de mar ço de 1993, e acres cen ta
dis po si ti vos ao De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro
de 1941 – Có di go de pro ces so Pe nal.

Sala das Ses sões,  29 de maio de 2003. – Se na-
dor Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

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

Apro va do.
Pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.
Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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 san ção.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.
V. Exª pede a pa la vra para uma ques tão de or -

dem?
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –

MT. Para uma ques tão de or dem. Sem re vi são do ora -
dor.) – Exa ta men te, Sr. Pre si den te. Estou for mu lan do
a ques tão de or dem, com am pa ro no art. 48, in ci so
VIII, e art. 145, § 2º, do Re gi men to Inter no, e tam bém
no §3º do art. 58 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

O art. 48 do Re gi men to Inter no tra ta das com pe-
tên ci as do Pre si den te do Se na do. O art. 145 tra ta da
cri a ção de Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, que
será fe i ta me di an te re que ri men to de um ter ço dos
mem bros do Se na do Fe de ral. Con for me de ter mi na o
§ 2º des se mes mo ar ti go, re ce bi do o re que ri men to, o
Pre si den te or de na rá que seja nu me ra do e pu bli ca do.

O art. 58 da Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le ce:

Art. 58. O Con gres so Na ci o nal e suas
Ca sas te rão co mis sões per ma nen tes e tem -
po rá ri as, cons ti tu í das na for ma e com as
atri bu i ções pre vis tas no res pec ti vo re gi men-
to ou no ato de que re sul tar sua cri a ção.

(...)
§ 3º As co mis sões par la men ta res de

in qué ri to, que te rão po de res de in ves ti ga ção
pró pri os das au to ri da des ju di ci a is, além de
ou tros pre vis tos nos re gi men tos das res pec-
ti vas Ca sas, se rão cri a das pela Câ ma ra dos 
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De pu ta dos e pelo Se na do Fe de ral, em con -
jun to ou se pa ra da men te, me di an te re que ri-
men to de um ter ço de seus mem bros...

Em nos sa Casa, isso re pre sen ta 27
mem bros.

Qu e ro re gis trar que V. Exª, res pon den do à con -
sul ta fe i ta pelo Se na dor Hugo Na po leão em 1996,
na Pre si dên cia do Se na do da Re pú bli ca, dis se o se -
guin te:

...a ins ti tu i ção de co mis são par la men-
tar de in qué ri to é um di re i to da mi no ria, es -
ta be le ci do no art. 58, § 3º, da Cons ti tu i ção
Fe de ral e que, para a sua exis tên cia, ne ces-
si ta ape nas do quo rum exi gi do pela Cons ti-
tu i ção e cons tan te do re que ri men to dos
seus subs cri to res.

Sr. Pre si den te, o re que ri men to para a cri a ção da
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to so bre la va gem de di -
nhe i ro do Ba nes ta do, que apre sen tei, tem fato de ter mi-
na do e o mí ni mo de as si na tu ras ne ces sá ri as.

Fui in for ma do, hoje, da exis tên cia de um en ten-
di men to en tre as Li de ran ças do Se na do so bre a ne -
ces si da de de pos ter gar a ins ta la ção des sa Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to em fun ção das in ves ti ga-
ções que já es tão sen do fe i tas pelo Go ver no Fe de ral,
por in ter mé dio da Po lí cia Fe de ral e do Mi nis té rio Pú -
bli co, que é um ór gão in de pen den te. Mas, por mais re -
pre sen ta ti vas e im por tan tes que se jam es sas Li de-
ran ças, por mais res pe i to que me re çam, cre io que um 
re que ri men to de pos ter ga ção as si na do pe los Lí de res
não é su fi ci en te para im pe dir que o meu re que ri men-
to, que pre en che to dos os re qui si tos es ta be le ci dos
pela Cons ti tu i ção, seja lido e pu bli ca do e que os Lí de-
res, a par tir dis so, se jam con vi da dos a apre sen tar os
no mes da que les que com po rão a Co mis são Par la-
men tar de Inqué ri to.

Inda ga ria de V. Exª, para con clu ir a ques tão de
or dem: o re que ri men to será lido hoje e pu bli ca do ama -
nhã? Se isso não ocor rer, pen so que não será em fun -
ção des se do cu men to dos Lí de res. Alguns Se na do res
re ti ra ram a as si na tu ra? Se o fi ze ram, gos ta ria que a
Mesa in for mas se o nome de S. Exªs. Com base em de -
ci são an te ri or, to ma da por V. Exª na con di ção de Pre si-
den te do Se na do, pe di ria que in for mas se em que si tu-
a ção se en con tra o meu re que ri men to para a cri a ção
da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, on tem, qua se no fim da
Ordem do Dia, to mei co nhe ci men to da exis tên cia do
re que ri men to de Se na do res para a cri a ção de uma

Co mis são Par la men tar de Inqué ri to. Na for ma re gi-
men tal, a Mesa me in for mou que es ta va con fe rin do as 
as si na tu ras.

Hou ve uma re u nião de Lí de res nes ta ma nhã, no 
Se na do Fe de ral. E aque le pro nun ci a men to meu, que
V. Exª leu há pou co, foi o mes mo que fiz na aber tu ra
da re u nião. Afir mei que as Li de ran ças não ti nham ne -
nhu ma con di ção re gi men tal de obs tar qual quer re-
que ri men to de Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
subs cri ta pe los Srs. Se na do res. A in ten ção da Pre si-
dên cia era jus ta men te pro ce der, hoje, à le i tu ra des se
re que ri men to.

Con tu do, na for ma do art. 244 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, que per mi te aos sig na tá-
ri os de um pe di do de Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to re ti rar sua as si na tu ra, a Mesa re ce beu al -
guns pe di dos que tor nam o quo rum do pe di do de Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to in fe ri or àque le ter ço
cons ti tu ci o nal.

Da mes ma ma ne i ra, diz o pa rá gra fo úni co do art. 244:

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos de pro po si-
ção, de pen den te de nú me ro mí ni mo de
subs cri to res, se, com a re ti ra da de as si na tu-
ra, esse li mi te não for al can ça do, o Pre si-
den te a de vol ve rá ao pri me i ro sig na tá rio,
dan do co nhe ci men to do fato ao Ple ná rio.

É o que faço nes te mo men to: de vol vo a V. Exª o re -
que ri men to e dou co nhe ci men to do fato ao Ple ná rio.

Mu i to obri ga do.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –

MT) – Ima gi no, por tan to, Sr. Pre si den te, que, na de vo-
lu ção, já ob te rei to das es sas in for ma ções, sen do des -
ne ces sá rio fa zer ou tro re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Ime di a ta-
men te, V. Exª terá, na for ma re gi men tal, a de vo lu ção
do re que ri men to.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho, que fa la rá
pela Li de ran ça do PFL.

O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, na úl ti ma ter ça-fe i ra, fiz um
pro nun ci a men to, des ta tri bu na, so bre a re for ma tri bu-
tá ria. Entre tan to, em fun ção da com ple xi da de do tema 
e da exi güi da de do tem po, não foi pos sí vel con cluí-lo
da for ma pre ten di da. Nes te mo men to, re tor no ao
mes mo as sun to, para re gis trar ou tros pon tos que
con si de ro im por tan tes.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  30 13561MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL344     



Dos onze as pec tos que des ta quei na jus ti fi ca-
ção do Go ver no Fe de ral à pro pos ta, tive opor tu ni da de
de co men tar ape nas cin co. O pri me i ro foi a sim pli fi ca-
ção do sis te ma tri bu tá rio, que, no meu en ten di men to,
será al can ça da. O se gun do diz res pe i to à de so ne ra-
ção das ex por ta ções e à pre ten são de cons ti tu ci o na li-
zar o que já está pre vis to na Lei Kan dir, sem pro ce der
da mes ma for ma com o se gu ro-re ce i ta de vi do aos
Esta dos ex por ta do res. Não sou fa vo rá vel à cons ti tu ci-
o na li za ção des se tema, não a con si de ro ne ces sá ria,
mas gos ta ria de di zer que não há o mes mo tipo de tra -
ta men to em re la ção ao que os Esta dos re ce bem ou
per dem com isso.

O ter ce i ro pon to foi o fim da guer ra fis cal, cujo
ob je ti vo será efe ti va men te atin gi do, sem que se es ta-
be le çam pelo me nos as li nhas mes tras de uma po lí ti-
ca de de sen vol vi men to re gi o nal que ve nha a com pen-
sar a per da dos in cen ti vos fis ca is ou da pos si bi li da de
de sua con ces são.

O quar to pon to é o com pro mis so em não au-
men tar a car ga tri bu tá ria, que, no meu en ten di men to,
di fi cil men te será aten di do, uma vez que se ex tin guem
as isen ções do ICMS e se es ta be le ce a uni fi ca ção de
alí quo tas, me di da que, sem dú vi da, ni ve la rá por cima
a co bran ça de ICMS em bens e ser vi ços que pos su-
am mais de uma alí quo ta.

O quin to pon to, a ma nu ten ção da ar re ca da ção
nos três ní ve is de Go ver no, pa re ce-me que será ve ri-
fi ca do. Tal vez a ar re ca da ção seja até au men ta da.

No pro nun ci a men to que fiz an te ri or men te, re la tei
mi nha pre o cu pa ção com os gran des re tro ces sos e pe -
que nos avan ços da nova pro pos ta. Nes te mo men to,
re to mo o pon to em que pa rei meu pro nun ci a men to, ci -
tan do o sex to com pro mis so a ser aten di do – e de ve rá
ser –, se gun do a jus ti fi ca ção do Go ver no, que é o de
am pli ar a pro gres si vi da de do sis te ma. A pro pos ta traz
mu dan ças, no en tan to, em tri bu tos de me nor ex pres-
são, tor nan do-os pro gres si vos e re me ten do to das as
de fi ni ções para a lei com ple men tar. Mes mo em re la-
ção à pro gres si vi da de, re ve la mais uma in ten ção do
que uma de ter mi na ção, o que pode ser bom, por que a
pro gres si vi da de, hoje mu i to dis cu ti da, de i xou de ser
um dog ma do re ce i tuá rio avan ça do do pas sa do, em
fun ção de po der es ti mu lar a so ne ga ção, de ses ti mu lar
o in ves ti men to, como o imo bi liá rio, e pro pi ci ar a fuga de 
ca pi ta is, en tre ou tras con se qüên ci as.

As trans fe rên ci as ele trô ni cas de fun dos, as atu -
a is fa ci li da des de co mu ni ca ção e trans por te e os efe i-
tos da glo ba li za ção são in gre di en tes para uma re a ná-
li se da pro gres si vi da de.

Con vém tam bém ci tar que, nos tri bu tos em que
se pre ten de a al te ra ção, suas re ce i tas são mar gi na is.

São eles o ITD; o ITIV, mu ni ci pal; o ITR, fe de ral; e o
Impos to so bre Gran des For tu nas.

Será pre ci so ana li sar com mu i to cu i da do a pro -
pos ta de pro gres si vi da de.

Um sé ti mo pon to le van ta do na jus ti fi ca ção do
Go ver no é o de re du zir a re gres si vi da de ou ain da con -
si de rar o im pac to dos tri bu tos in di re tos na po pu la ção
de ba i xa ren da, ou, ain da, pro mo ver jus ti ça so ci al.

A par ti ci pa ção dos Impos tos so bre Bens e Ser -
vi ços tem au men ta do mu i to. Pas sou de 10% do PIB
em 1980 para 16% em 2002. Esses tri bu tos in di re tos
já re pre sen tam cer ca de 45% da ar re ca da ção to tal e
são to dos re gres si vos.

O Go ver no tem dito que fará jus ti ça so ci al com a 
re du ção de im pos tos, na tu ral men te os dos Esta dos, o 
ICMS, em gê ne ros ali men tí ci os de pri me i ra ne ces si-
da de e mes mo al gu mas isen ções.

Acon te ce que se tem ten ta do re du zir alí quo tas
em de ter mi na dos gê ne ros ali men tí ci os, o que pode
acar re tar re du ção de ar re ca da ção dos Esta dos pro-
du to res, mu i tos ain da em de sen vol vi men to, como no
Cen tro-Oes te, e isso não é nem fac tí vel nem viá vel.

Con vém lem brar, ou tra vez, a ques tão já co men-
ta da do fim das isen ções, com au men to de car ga para 
al guns me di ca men tos de uso con ti nu a do, me di ca-
men tos para Aids, para o cân cer, para hor ti fru ti gran je-
i ros, pes ca dos e in su mos agrí co las, en tre ou tros. Isso
não re duz re gres si vi da de nem faz jus ti ça so ci al.

De fato, nada as se gu ra tam bém, na pro pos ta do 
Go ver no, que essa re gres si vi da de será atin gi da.

Oi ta vo pon to, es ti mu lar a com pe ti ti vi da de. A com -
pe ti ti vi da de deve ser vis ta do pon to de vis ta da so ne-
ga ção, quan do o so ne ga dor se co lo ca em po si ção de
van ta gem na con cor rên cia, e do pon to de vis ta da car -
ga tri bu tá ria ex ces si va, quan do o seu pro du to fica em
des van ta gem com pa ra ti va em re la ção ao mer ca do ex -
ter no e mes mo em re la ção ao mer ca do in ter no.

No to can te à so ne ga ção, há avan ços. O mes mo
não se pode di zer em re la ção à car ga tri bu tá ria e à
sua na tu re za. A per ma nên cia da cu mu la ti vi da de afe ta
enor me men te a com pe ti ti vi da de.

O nono pon to é a am pli a ção do uni ver so dos
con tri bu in tes. A fór mu la mais efi ci en te de se am pli ar o 
nú me ro de con tri bu in tes é por meio da re du ção da
car ga tri bu tá ria, o que não está pre vis to no pro je to.

Ou tra fór mu la é a de se evi ta rem os im pos tos
de cla ra tó ri os e ope rar com sim pli fi ca ção tri bu tá ria.
Um bom exem plo é o caso da Con tri bu i ção So ci al so -
bre o Lu cro Lí qui do e so bre o Lu cro Pre su mi do para
pres ta do ras de ser vi ço. A re cen te mo di fi ca ção apro-
va da aqui no Se na do na se ma na pas sa da vai de en -
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con tro a esse ob je ti vo, in di can do tam bém um enor me
re tro ces so.

O dé ci mo pon to que se ob tém da jus ti fi ca ção da
re for ma tri bu tá ria en vi a da pelo Go ver no é ele var o in -
ves ti men to pro du ti vo e es ti mu lar a pro du ção. Não há
uma re fe rên cia, um ca pí tu lo, um pa rá gra fo, um in ci so
se quer em todo o pro je to que tra te da de so ne ra ção
da tri bu ta ção para ele var o in ves ti men to pro du ti vo.

Inclu si ve, quan do tra tou exa us ti va men te do
ICMS, de ve ria ter pro pos to me di da para re sol ver o
pro ble ma dos cré di tos da com pra de ati vo fixo, em
que o apro ve i ta men to dos mes mos só pode ser fe i to
ao lon go de 48 me ses.

A pro pos ta ain da man tém to dos os gra va mes à
pro du ção, como o IPI, o Co fins e ou tros.

O que ve ri fi ca mos é que não traz ne nhum tipo
de in cen ti vo ou de es tí mu lo para o in ves ti men to pro -
du ti vo, nem para au men tar a pro du ção, como tem
sido dito.

O dé ci mo pri me i ro e úl ti mo pon to é a ge ra ção de 
em pre go e ren da. Não há dú vi da de que a ex ces si va
tri bu ta ção da fo lha de sa lá ri os para o fi nan ci a men to
da Pre vi dên cia So ci al é prá ti ca bas tan te di fun di da,
mas não re co men dá vel por afe tar a com pe ti ti vi da de
do sis te ma pro du ti vo do País, além de afe tar o em pre-
go for mal e ali men tar a so ne ga ção, de pen den do da
car ga.

A pro pos ta pre vê, efe ti va men te, a di mi nu i ção da 
in ci dên cia da con tri bu i ção so ci al pa tro nal so bre a fo -
lha de pa ga men to, pas san do par te dela a in ci dir so -
bre o fa tu ra men to, com de fi ni ção, por meio de lei, so -
bre a for ma de sua não-cu mu la ti vi da de.

A con tri bu i ção pa tro nal hoje (INSS) é de 20% da 
fo lha de pa ga men to. A in ten ção é re du zi-la a 11% e
co brar, adi ci o nal men te, 2,65% so bre o fa tu ra men to,
na base de va lor agre ga do e não de for ma cu mu la ti va.
A idéia, no fu tu ro, é mi grar tudo para o fa tu ra men to.
Com isso, em pre sas au to ma ti za das pa ga rão mais im -
pos tos (ban cos, pe tro quí mi cas).

Essa me di da in cen ti va rá, de al gu ma for ma, o
pro ces so de for ma li za ção das re la ções do tra ba lho e
os se to res que em pre gam mais tra ba lha do res. Mas,
com cer te za, de uma for ma mu i to ver da de i ra, tam-
bém au men ta rá a ar re ca da ção.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – V. Exª me
per mi te um apar te, Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho?

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – Pois 
não, Se na dor Ra mez Te bet. Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Ro dolp ho Tou ri nho, V. Exª me hon rou quan do es ti ve
nes sa tri bu na para pe dir à nos sa Casa que co me ças-

se a dis cu tir os pon tos das re for mas que hoje es tão
sob aná li se na Câ ma ra dos De pu ta dos. Enten do,
como V. Exª, e acre di to que to dos, que de ve mos am -
pli ar aqui o de ba te so bre es sas re for mas. V. Exª faz al -
guns es cla re ci men tos, que tam bém são ob je to da mi -
nha pre o cu pa ção. Por exem plo, as alí quo tas do
ICMS, que é o prin ci pal tri bu to, que o pro je to de fi ne
que se rão cin co, se rão de fi ni das em lei com ple men-
tar. Então, ima gi ne V. Exª, até com re la ção à bre vi da-
de da ma té ria: apro va da como está pro pos ta a re for-
ma tri bu tá ria, no que con cer ne ao ICMS, va mos fi car
de pen den do ain da de uma lei com ple men tar. Nes sa
par te, por tan to, a re for ma tri bu tá ria só en tra ria em vi -
gor no ano 2005, por que de pen de ria, ain da, da edi -
ção de lei com ple men tar. E V. Exª fere ou tro pon to, o
dos en car gos so ci a is so bre a fo lha de pa ga men to, a
se rem pa gos pelo em pre ga dor, que pas sam a ser
ago ra so bre o fa tu ra men to. V. Exª abor da bem o pro -
ble ma das em pre sas au to ma ti za das. Eu, que sou do
cam po, ve nho do Cen tro-Oes te, pen so em Mato
Gros so do Sul e no ho mem do cam po, e fico re fle tin do
so bre esse en car go co bra do so bre a re ce i ta do cam -
po, por par te da que le que pro duz com au to ma ti za ção,
hoje tam bém pre sen te no cam po. Pen so tam bém no
caso da pe cuá ria, por exem plo, que exi ge me nor nú -
me ro de em pre ga dos. Por tan to, cre io es tar pro va do
que, re al men te, pro nun ci a men tos como o de V. Exª
aju da rão mu i to a me lho rar a re for ma tri bu tá ria que
veio do Go ver no. A pre sen ça de V. Exª na tri bu na, com 
a ex pe riên cia que tem, le van tan do já es ses pro ble-
mas, de mons tra que re al men te o Se na do deve co me-
çar a se pre o cu par com o as sun to, de ba ten do-o in ten-
sa men te, a fim de apri mo rar o mo de lo que o Go ver no
quer para a re for ma tri bu tá ria do País.

O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Ra mez Te bet, pelo apo io e
pe las ob ser va ções de V. Exª, que dão um sen ti do mu i-
to im por tan te ao meu pro nun ci a men to. Agre ga ria
ape nas uma in for ma ção: V. Exª fez re fe rên cia à ne-
ces si da de de lei com ple men tar. O Se na do Fe de ral vai 
fi xar as alí quo tas do ICMS. Ou seja, va mos nos re u nir
este ano, não sei quan do, a fim de de ci dir que as alí -
quo tas se rão de 10%, 17%, 20%, 23% e 25%. Nos so
pa pel não pode ser esse, en ten do. Po de ría mos fi xar
os nú me ros de ou tra for ma. O im por tan te é de ci dir o
que vai per ten cer à pri me i ra alí quo ta, o que vai per -
ten cer à se gun da, à ter ce i ra, à quar ta, à quin ta. É o
que me pa re ce ser o pon to es sen ci al e de ve rá ser fe i-
to pelo Con faz, ór gão que co nhe ço e co or de nei du-
ran te anos. Enten do as ra zões. Mas, cer ta men te, ten -
ta rão sem pre co lo car aque les pro du tos com alí quo tas
ma i o res, os mais im por tan tes e de ma i or fa tu ra men to,
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di ga mos. É um pe ri go mu i to gran de. Enten do que
deve ser atri bu i ção do Se na do Fe de ral.

Com re la ção à agro pe cuá ria, ao agro ne gó cio, o
se tor cer ta men te será pu ni do com a nova for ma de
co bran ça da con tri bu i ção pa tro nal, que con ti nua sen -
do cu mu la ti va. Não há como aba ter nada. Só vai au -
men tar a ar re ca da ção. Na ver da de, quan do dis se que 
o ní vel de re ce i ta dos três go ver nos se ria man ti do,
cre io que será até au men ta do. Mu i to obri ga do.

Con ce do o apar te ao Se na dor José Jor ge.
O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se na dor Ro dolp-

ho Tou ri nho, so li da ri zo-me com V. Exª em re la ção às
suas pre o cu pa ções. Re al men te, hoje, nós já te mos
no Bra sil uma car ga tri bu tá ria de qua se 37% do PIB,
uma das ma i o res do mun do. Evi den te men te, em qual -
quer re for ma tri bu tá ria, a nos sa pri me i ra pre o cu pa-
ção deve ser no sen ti do de que a car ga de im pos tos
não seja au men ta da ain da mais, por que sa be mos
que um país com a taxa de ju ros bá si ca de 26,5% ao
ano, com uma car ga tri bu tá ria de 37% do PIB e, ain da
mais, com uma taxa de pou pan ça in ter na em tor no de 
17%, não tem ne nhu ma chan ce de cres cer. Não exis -
te má gi ca. Ne nhum país po de rá cres cer, ge rar em-
pre go, sem que haja es tas mu dan ças: au men to da
taxa de pou pan ça, di mi nu i ção da taxa de ju ros e di mi-
nu i ção da car ga tri bu tá ria. Pen so, por to dos es ses as -
pec tos, que cer ta men te o Con faz co lo ca rá cada pro -
du to na ma i or alí quo ta pos sí vel den tro dos Esta dos
que têm hoje alí quo tas di fe ren tes; com isso, te re mos
uma car ga tri bu tá ria ma i or. Te re mos tam bém uma
car ga ma i or por con ta dos in cen ti vos fis ca is que os
Esta dos con ce de ram e que não po de rão mais con ce-
der. Na re a li da de, é uma pre o cu pa ção de to dos nós. E
V. Exª, como ex-Se cre tá rio da Fa zen da, tem uma res -
pon sa bi li da de mu i to gran de. Por tan to, é com ale gria
que eu vejo essa pre o cu pa ção de V. Exª, que es ta rá
acom pa nhan do esse pro je to de per to, quan do che gar
ao Se na do, a fim de que te nha mos uma so lu ção de
con sen so para di mi nu ir a car ga tri bu tá ria e, con se-
qüen te men te, os im pos tos que a po pu la ção vai pa gar.
Era o que que ria di zer, Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.

O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –
Obri ga do, Se na dor José Jor ge. Exis tem mais dois as -
pec tos ex tre ma men te im por tan tes para ana li sar mos.
Um de les, V. Exª co nhe ce bem, como ex-Mi nis tro de
Mi nas e Ener gia. Tra ta-se da ques tão da ener gia elé -
tri ca, do pe tró leo, do gás e de ri va dos, um as sun to
que, cer ta men te, vol ta rá à dis cus são e com al gu ma
pro pri e da de. Esse é um pon to que te mos que dis cu tir
jun to com os Esta dos pro du to res. E o ou tro as pec to
que foi ti ra do de onde tí nha mos che ga do é o ISS, que, 
no pro je to ori gi nal, es ta va pre vis to para ser in cor po ra-

do ao ICMS, a fim de que se ti ves se um im pos to de
va lor agre ga do. Te nho ab so lu ta con vic ção de que o
pro je to que hoje se es tu da no Se na do so bre o ISS, a
re vi são do ISS dos Mu ni cí pi os tra rá au men to de car -
ga tri bu tá ria. É ou tro pon to para o qual te mos que fi car
mu i to aler ta, e cer ta men te fi ca re mos, con for me V. Exª 
bem dis se.

O Sr. Mar co Ma ci el (PFL – PE) – V. Exª me per -
mi te um apar te?

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) –
Ouço, com pra zer, V. Exª.

O Sr. Mar co Ma ci el (PFL – PE) – Se na dor Ro -
dolp ho Tou ri nho, es cu to com mu i ta aten ção – e pos so
di zer até en tu si as mo – o dis cur so que V. Exª pro duz
hoje, dan do con ti nu i da de a uma ma ni fes ta ção que ini -
ci a ra se ma na pas sa da. E devo di zer que V. Exª toca
em al gu mas ques tões es sen ci a is na re for ma tri bu tá ria
bra si le i ra. Esta mos fa zen do, a par tir de 1994, um am -
plo ajus te fis cal que se tem ca rac te ri za do por um me -
lhor de sem pe nho das fi nan ças pú bli cas. Den tro des se
qua dro V. Exª apre sen ta al guns pon tos que me re cem
nos sa aten ção. Uma de las, no que diz res pe i to à re for-
ma tri bu tá ria, é ten tar mos evi tar que se ele ve ain da
mais a car ga fis cal do País, que já é ex tre ma men te
alta. A re for ma tri bu tá ria que a so ci e da de es pe ra deve
se ca rac te ri zar pela ra ci o na li za ção. Te mos uma ple to ra
de im pos tos, de con tri bu i ções que po dem ser sig ni fi ca-
ti va men te re du zi dos. Por fim, a re for ma tri bu tá ria tem
que vi sar a ou tro ob je ti vo que con si de ro im por tan te: re -
du zir a in for ma li da de, fa zer com que to dos con tri bu am.
Qu an do to dos pa gam, to dos pa gam me nos. No Bra sil
ain da é ele va da a taxa de in for ma li da de, ou seja, da-
que las pes so as que, por mo ti vos mais va ri a dos, não
re co lhem os tri bu tos de vi dos. V. Exª, com seu dis cur so,
está aju dan do o Se na do a co me çar a se ha bi li tar para
o de ba te so bre esse que é um tema sen sí vel. Te nho
sem pre pre sen te a re for ma tri bu tá ria sob ou tro as pec-
to. V. Exª tem, com pro pri e da de, co men ta do a ques tão
da Fe de ra ção bra si le i ra. So mos um Esta do fe de ral;
mas um fe de ra lis mo ain da mar ca do por enor mes de si-
gual da des in ter pes so a is e in ter-re gi o na is de ren da. E,
para que pos sa mos cons tru ir uma au tên ti ca fe de ra-
ção, pre ci sa mos avan çar nes sa ques tão tri bu tá ria por -
que nela se an co ram, sig ni fi ca ti va men te, as gran des
dis tor ções que ve ri fi ca mos no sis te ma fe de ra ti vo. Gos -
ta ria de cum pri men tar V. Exª pelo fato de es tar, con sis-
ten te men te, tra zen do esse tema à co la ção para que
pos sa mos, me di tan do so bre ele, dar uma con tri bu i ção
que a so ci e da de es pe ra de to dos nós. Mu i to obri ga do.

O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Mar co Ma ci el. A ques tão fe -
de ra ti va é ex tre ma men te im por tan te e a afir ma ção
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que V. Exª fez, no glo bal, en ri que ce mu i to meu pro-
nun ci a men to. Agra de ço mu i to.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Per mi te-me
um apar te, Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho?

O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –
Con ce do um apar te ao no bre Se na dor José Agri pi no.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na dor Ro -
dolp ho Tou ri nho, gos ta ria de cum pri men tá-lo por
esse dis cur so fe i to em dois mo men tos – e o tema
com por ta dois dis cur sos. V. Exª co me çou a fa zer esse 
dis cur so que ver sa so bre re for ma tri bu tá ria há al guns
dias e hoje o con clui com o bri lho de quem está pre pa-
ra do para fazê-lo. V. Exª foi Mi nis tro, foi Se cre tá rio de
Esta do, hoje é Se na dor e é uma opi nião aba li za da na
ques tão fis cal–tri bu tá ria. Eu gos ta ria de fa zer um co -
men tá rio, ain da que bre ve, apro ve i tan do aqui lo que
está na or dem do dia da im pren sa hoje. Na quin ta ou
sex ta-fe i ra pas sa da, fiz um pro nun ci a men to re ve lan-
do a mi nha pre o cu pa ção com a de sa ce le ra ção da mi -
cro e co no mia. Na mi nha opi nião, o País es ta va pa ran-
do e re al men te está, como mos tram os da dos do
IBGE e do Ipea. Os jor na is de hoje re gis tram da dos,
iné di tos nos úl ti mos quin ze anos, de de sem pre go:
20% da po pu la ção eco no mi ca men te ati va do Esta do
de São Pa u lo está de sem pre ga da. Aque les que com -
põem o Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al e que par ti ci pa ram da dis cus são das re for mas
co me çam a per der a ini bi ção e a ma ni fes tar cla ra-
men te as suas pre o cu pa ções com a re for ma tri bu tá-
ria, como é o caso do Pre si den te da Fi esp, cuja opi -
nião tem de ser con si de ra da. Hoje ele dis se ex pli ci ta-
men te que a re for ma tri bu tá ria, como pro pos ta, não é
um mo tor para a eco no mia; pelo con trá rio, é um fre io.
Eu gos ta ria de de i xar com V. Exª e com o Ple ná rio es -
sas pre o cu pa ções. Pen so que re for ma, quan do é fe i-
ta, é para me lho rar, para ati var; essa, como foi pro-
pos ta, não é en ten di da como tal. Ve jam como es ta-
mos nós: na se ma na pas sa da, o Con gres so ame ri ca-
no dis cu tia, en tran do em con fron to com o Exe cu ti vo,
um pro je to para aba i xar im pos tos. O Pre si den te Bush
apre sen tou uma pro pos ta de re du ção de US$700 bi -
lhões em im pos tos e o Con gres so ame ri ca no só con -
cor da va em aba i xar US$350 bi lhões. Aqui, num País
cuja eco no mia é dé bil, que tem de ser ati va da e não
fre a da, ocor re o con trá rio. O aler ta de V. Exª é opor tu-
nís si mo. Como nor des ti no – V. Exª tam bém o é –, que -
ro, só para fi na li zar, de i xar uma pre o cu pa ção que
deve ser a de to dos aque les que re pre sen tam as re -
giões me nos de sen vol vi das. A Pro pos ta de Re for ma
Tri bu tá ria traz no seu bojo o dis cur so do fim da guer ra
fis cal, dis cur so cla ro, ex plí ci to, pro nun ci a do por aque -
les que fa lam pela equi pe eco nô mi ca do Go ver no, por 

aque les que a ela bo ra ram, como que que ren do con -
tra ri ar dis po si ti vo cons ti tu ci o nal que res pe i ta a Fe de-
ra ção bra si le i ra. Pa re ce que o fim da guer ra fis cal su -
ge ri do na re for ma tri bu tá ria pro põe que os Esta dos
vol tem a ser as pro vín ci as do Impé rio, que não ti nham
au to no mia tri bu tá ria. Na hora em que se igua la em
cin co alí quo tas o ICMS, re ti ra-se dos Esta dos a ca pa-
ci da de de com pe tir, de emu lar, de dis pu tar quem é
que pode cres cer mais, na base da dis pu ta sa dia, a
qual deve ser evi den te men te dis ci pli na da. É cla ro que 
dis ci pli na da. Re ti ra-se a ca pa ci da de dos Esta dos de
te rem po lí ti ca tri bu tá ria para pas sa rem a ser me ros
ad mi nis tra do res tri bu tá ri os. Te re mos opor tu ni da de de 
de ba ter isso, por que é nos sa res pon sa bi li da de de
nor des ti nos de ba ter a re for ma tri bu tá ria, sim, mas à
me di da que o Go ver no man dar para cá uma nova pro -
pos ta de re to ma da do cres ci men to re gi o nal. Mu i to
obri ga do, Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.

O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –
Eu é que lhe agra de ço, Se na dor José Agri pi no.

O que V. Exª diz é mu i to im por tan te e fez par te
da mi nha pre o cu pa ção ma ni fes ta da na pri me i ra par te
do meu dis cur so, no item III, quan do fa lei so bre o fim
da guer ra fis cal, que para o Nor des te é ter rí vel. Efe ti-
va men te, te mos de re pen sar esse as sun to. Se na dor
Agri pi no, agra de ço-lhe to das as in for ma ções que nos
deu.

(O Sr. Pre si den te José Sar ney faz soar a cam -
pa i nha.)

O SR. RODOLPHO TOURINHO  (PFL – BA) –
Sr. Pre si den te, peço a V. Exª mais dois mi nu tos para
ter mi nar.

No pro je to en vi a do ao Con gres so ago ra dois ter -
ços das mo di fi ca ções pro pos tas di zem res pe i to ape -
nas ao ICMS. O ter ço res tan te fica para as ou tros
itens, por tan to, dois ter ços re fe rem-se à le gis la ção
para os Esta dos.

No ter ço res tan te, que tra ta de tri bu ta ção fe de-
ral, o ob je ti vo ma i or, no meu en ten di men to, não é fa -
zer uma re for ma e sim tor nar a CPMF per ma nen te, fi -
xar o va lor de 0,38% e des vin cu lar as re ce i tas da
União que es ta vam vin cu la das, a fa mo sa DRU, por
qua tro anos. Esse é o ob je ti vo ime di a to, que se vê cla -
ra men te, e que tem data de fi ni da. Ne nhum ou tro ob je-
ti vo tem data de fi ni da, ape nas es ses dois têm. 

Ou tros as pec tos le van ta dos da área fe de ral re -
pre sen tam, em ter mos de ar re ca da ção, mu i to pou co.
São im pos tos pe que nos e que po de mos cha mar de
mar gi na is, por que, além de tudo isso, pre ci sa mos nos 
pre o cu par com as re giões me nos de sen vol vi das,
como o Nor des te, por exem plo.
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Sr. Pre si den te, Srªs Srs. Se na do res, é com
apre en são que re a fir mo que a pro pos ta ago ra en vi a-
da ao Con gres so pos sui gran des re tro ces sos e pe-
que nos avan ços.

Tal vez seja pos sí vel afir mar que o ma i or re tro-
ces so se ve ri fi que na ques tão do prin cí pio da co bran-
ça no des ti no do ICMS, que, re pi to, ha via sido ace i to
por to dos os Esta do, in clu si ve por São Pa u lo, na que la
épo ca, por uma de ci são mu i to pes so al do en tão Go -
ver na dor Má rio Co vas.

Infe liz men te, de i xou de ser con sen so. Des sa
for ma, os Esta dos mais de sen vol vi dos con ti nu a rão a
ter ga nhos em fun ção do mer ca do dos Esta dos me -
nos de sen vol vi dos.

Tra ta-se de uma in jus ti ça fis cal em vi gor há mu i-
tos anos. 

É hora de rom per mos o ci clo de dé ca das de dis -
tan ci a men to en tre o Nor des te e as ou tras re giões me -
nos de sen vol vi das com o res to do País.

O se gun do re tro ces so deve ser cre di ta do à
ques tão da cu mu la ti vi da de, ou co bran ça em cas ca ta
das con tri bu i ções so ci a is.

Dis cu tia-se, quan do da emen da aglu ti na ti va
como se da ria o fim da cu mu la ti vi da de e ago ra se dis -
cu te que se to res se rão be ne fi ci a dos com a não-cu-
mu la ti vi da de.

Con cluo, Sr. Pre si den te, este pro nun ci a men to,
fa zen do um aler ta: uma re for ma tri bu tá ria am pla e ou -
sa da é uma das prin ci pa is ar mas que pos su í mos para 
su pe rar os gar ga los exis ten tes em nos sa eco no mia.

Aca ba mos res trin gin do, como vi mos, con sen-
sos que ha vi am sido cons tru í dos há cer ca de dois
anos. Não ou sar mos ago ra será frus trar as ex pec ta ti-
vas de toda a so ci e da de bra si le i ra em tor no da re for-
ma tri bu tá ria.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do.
O SR. PESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no como Lí der.
S. Exª dis põe de vin te mi nu tos.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.

Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, on tem, no fi nal da ses são, du -
ran te a apre ci a ção do úl ti mo item da Ordem do Dia,
tra vou-se uma dis cus são a res pe i to dos acon te ci-
men tos em Cuba, se de ve ri am eles me re cer ou não
voto de re pú dio. E, pela exi güi da de do tem po – eram
pro nun ci a men tos de cin co mi nu tos no má xi mo e já se
apro xi ma va o ho rá rio do fim da ses são –, fi cou uma
dis cus são in con clu sa, Sr. Pre si den te.

Tive opor tu ni da de de ou vir al guns Se na do res
di ze rem que es tra nha ram que Cuba fos se ob je to de

ad mi ra ção de al guém; que a pró pria fi gu ra de Fi del
Cas tro, que é re ce bi da em toda par te do mun do com
todo apla u so, fos se tam bém ob je to de ad mi ra ção. No
modo de ver de les, não ha ve ria mo ti vo para isso. Se -
ria uma dis tor ção gi gan tes ca que se fa zia por evo ca-
ção de um pas sa do su pe ra do in te i ra men te.

Srªs e Srs. Se na do res, fi quei es pan ta do com
essa es tra nhe za por par te de vá ri os dos Srs. Se na do-
res, ilus tres Co le gas, que não viam ne nhum mo ti vo
para pre ser var mos o re gi me cu ba no e tra tá-lo, bem
como o seu lí der prin ci pal, com cer to res pe i to.

Eu gos ta ria, por tan to, de adu zir al gu mas ra zões
que, a meu ju í zo, re tra tam uma si tu a ção que me re ce
res pe i to. Assim, Sr. Pre si den te, há es ti ma ti vas que
apon tam para a exis tên cia, no mun do, de oi to cen tos
mi lhões de se res hu ma nos que pas sam fome fí si ca
co ti di a na men te, e ne nhum é cu ba no.

Há mais de um bi lhão de se res hu ma nos que vi -
vem na si tu a ção que se clas si fi ca de ex tre ma po bre-
za, e ne nhum des ses é cu ba no.

Há dois bi lhões de pes so as no mun do que ca re-
cem de me di ca men tos es sen ci a is ou de as sis tên cia
mé di ca, e ne nhum des ses é cu ba no.

Há mais de cem mi lhões de se res hu ma nos que
vi vem na rua. Ne nhum des ses é cu ba no.

Há cer ca de tre zen tos mi lhões de me ni nos e
me ni nas fora da es co la, no mun do. Ne nhum des ses é
cu ba no.

Há du zen tos mi lhões de me ni nos e me ni nas
que tra ba lham no re gi me de adul tos. Ne nhum des ses
é cu ba no, Sr. Pre si den te.

Então, são re a li za ções de um con te ú do hu ma-
nís ti co e de base mo ral mu i to sé ria, que por isso mes -
mo nos cha mam ao res pe i to.

Qu an to à ques tão da cri mi na li da de, cla ro que
ne nhum país, nem Cuba, con se guiu eli mi ná-la in te i-
ra men te. Mas é sa bi do que em qual quer ci da de de
Cuba, qual quer pes soa anda na rua, a qual quer hora
do dia ou da no i te, sem ne nhum re ce io de ser as sal ta-
da ou vi o len ta da. Então, é uma si tu a ção que me re ce
res pe i to.

Essas no tí ci as, Sr. Pre si den te, não saem em ne -
nhum jor nal. As no tí ci as ve i cu la das no jor nal são de -
tur pa das e dis tor ci das, como aque la de que os con -
de na dos à mor te eram pes so as que es ta vam fu gin do
de Cuba por dis cor da rem do re gi me, quan do na ver -
da de eram se qües tra do res de uma em bar ca ção.
Essas no tí ci as não são ve i cu la das no jor nal, mas são
aces sí ve is a quem se in te res sa por sabê-las e co nhe-
cê-las e tem olhos para en xer gá-las.
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É pre ci so tam bém ser dito que Cuba é um país
po bre. O Bra sil é um país mu i to mais rico do que
Cuba. Cuba é um país po bre e está sub me ti do, há
qua ren ta anos, a um blo que io eco nô mi co que ain da
apro fun da essa po bre za. Numa si tu a ção des sas, con -
se guir re a li zar um qua dro so ci al me re ce dor do res pe i-
to de toda a hu ma ni da de é algo que tem de ser con si-
de ra do no mo men to de clas si fi car o re gi me dis so ou
da qui lo, de di ta du ra san gui ná ria. Há um pre ço, sim,
to dos re co nhe cem. Eu sou o pri me i ro a re co nhe cer o
pre ço, em ter mos de res tri ções à li ber da de. Cuba é
uma di ta du ra, sim. E não apro va mos di ta du ra, qual -
quer que ela seja.

Ago ra, é pre ci so aten tar para es sas re a li za ções
que, como eu dis se, têm um con te ú do hu ma nís ti co
enor me que ne nhum país con se guiu. É pre ci so aten -
tar, res pe i tar e não fi car co la bo ran do com aque les
que que rem aca bar com esse re gi me, por que es ses
re sul ta dos cons ti tu em uma afron ta ao gran de ve lho
ca pi ta lis ta do mun do. E é evi den te que este im pé rio
tudo faz, tudo ar re gi men ta e tudo mo bi li za, dis tor cen-
do o no ti ciá rio da im pren sa, a fim de de ter mi nar a der -
ro ca da des se re gi me que acre di to va ler a pena pre-
ser var; cla ro que dis cor dan do da ques tão da di ta du ra,
do par ti do úni co e, tam bém, da pena de mor te. Mas
essa dis cor dân cia é ge ral para to dos os pa í ses que
ado tam a pena de mor te. Não va mos par ti cu la ri zar o
ocor ri do em Cuba. 

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Per mi te V.
Exª um apar te, no bre Se na dor?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Com mu i to pra zer, no bre Se na dor.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, V. Exª sabe – mas sabe mes mo –
da gran de es ti ma e do apre ço que lhe te nho, Se na dor
que eu jul go da mais alta res pe i ta bi li da de. Tra ba lha-
mos jun tos e pude sen tir o fer vor cí vi co de V. Exª pelo
nos so País. Mas eu con fes so que o dis cur so de V. Exª
está me pas san do a im pres são... e eu lhe faço este
apar te por que o pes so al está ven do isso. A per gun ta
é a se guin te: exis te di ta du ra boa? Não está ha ven do
um pro se li tis mo da di ta du ra em ra zão das con quis tas
so ci a is de Cuba? Não es ta ría mos jus ti fi can do tam-
bém os anos de au to ri ta ris mo que ti ve mos no Bra sil?
Por que nos anos de au to ri ta ris mo do Bra sil, hou ve
pro gres sos no cam po ma te ri al. Na que la épo ca, hou -
ve pro gres sos no cam po das te le co mu ni ca ções, por
exem plo, para ci tar ape nas um de les. Então, está me
dan do a im pres são de um pro se li tis mo da di ta du ra.
Com isso não con cor do, a meu ver não faz jus à gran -
de bi o gra fia do ho mem pú bli co cha ma do Ro ber to Sa -
tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Se na dor Ra mez Te bet, te nho qua ren ta anos de vida 
po lí ti ca. Sem pre fui um so ci a lis ta. Nun ca per ten ci ao
Par ti do Co mu nis ta, mas co me cei a mi nha vida po lí ti-
ca no Par ti do So ci a lis ta, que pre ga va o so ci a lis mo
com a de mo cra cia e com a li ber da de. Con ti nua sen do
essa a mi nha con vic ção.

Não se pode fa zer essa com pa ra ção. Uma co i sa
são os pro gres sos ma te ri a is. Para essa re a li za ção
hu ma nís ti ca e so ci al do re gi me cu ba no, Se na dor Ra -
mez Te bet, va mos ti rar o cha péu.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Mas é uma
di ta du ra.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– É uma di ta du ra, sim. É cla ro que é uma di ta du ra,
nun ca ne guei isso. Entre tan to, va mos re co nhe cer que 
ne nhu ma de mo cra cia do mun do con se guiu isso, Sr.
Se na dor. O con ce i to de ci da da nia en glo ba a di men-
são po lí ti ca e li ber tá ria, mas en glo ba tam bém a di -
men são so ci al. Ne nhum país ca pi ta lis ta con se guiu al -
can çar essa di men são so ci al como Cuba. A União
So vié ti ca con se guiu tam bém isso. Era um país de mu -
ji ques anal fa be tos, mas de mu i tos re cur sos. Cuba é
um país po bre zi nho e con se guiu isso. É de se res pe i-
tar, Se na dor, por que é um país mu i to mais po bre do
que o nos so e con se guiu isso e nós não con se gui-
mos. Então é pre ci so con si de rar essa ques tão, é pre -
ci so ter o bom sen so e uma cer ta qua li da de de co ra-
ção para com a in fe li ci da de do ser hu ma no, para com
as ca rên ci as fun da men ta is, para com a vida do ser
hu ma no. É pre ci so ter con si de ra ção para com a qua li-
da de da vida do ser hu ma no para re co nhe cer aqui
isso. Eu que ria di zer que é pre ci so ter olhos para ver. 

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Pois não, Exce lên cia.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Eu gos ta ria
de cum pri men tá-lo pelo pro nun ci a men to. Ele é a con -
ti nu i da de de um im por tan te de ba te que se ins ta lou
den tro do Ple ná rio do Se na do Fe de ral no dia de on -
tem, um de ba te que ele vou a tem pe ra tu ra das dis cus-
sões, das opi niões. Uma ma té ria sé ria, sem dú vi da al -
gu ma, que foi o ato que cul mi nou com a exe cu ção de
três pes so as, que ne nhum Par la men tar do Se na do
Fe de ral de fen deu, que nin guém na Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal de fen deu. Mas
nós ape nas, no de ba te, apre sen ta mos a afir ma ção de 
que cer ca de 84 pa í ses ain da pra ti cam a pena de
mor te nes te pla ne ta. Os Esta dos Uni dos pra ti cam a
pena de mor te. No es ta do de Mi ne so ta, há pou co
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tem po, no dia da exe cu ção da pena de mor te pes so as
fo ram con si de ra das ino cen tes. Qu an tos ino cen tes fo -
ram con de na dos à mor te nos Esta dos Uni dos por er -
ros de con du ção de jul ga men to? Por tan to, não po de-
mos di zer que Cuba é o pior país do mun do ape nas
por esse erro, co me ti do tam bém por mu i tos pa í ses.
Por ser in to le rá vel para nós, abo mi na mos ra di cal men-
te a pena de mor te e a fal ta de li ber da de em qual quer
mo de lo de di ta du ra. Gra ças a Deus, o Bra sil está li vre
des sa si tu a ção. Po rém, não po de mos ne gar essa re a-
li da de de jus ti ça so ci al pra ti ca da na que le país. Há
pou co tem po, vi si tou-me uma jo vem cu ba na ca sa da
com um bra si le i ro que fez Me di ci na em Cuba. Ela
che gou em mi nha casa, com seus dois fi lhos, e eu a
pro vo quei: “E Cuba?” Ela res pon deu: “Cuba está indo
bem. Cuba está re cu pe ran do as suas di fi cul da des.
Ape sar dos US$70 bi lhões que se qües tra ram pelo
em bar go per ver so que fi ze ram ao nos so país, va mos
re cu pe rar a nos sa eco no mia, os nos sos in di ca do res.
Va mos me lho rar.” E ques ti o nei: “E o Bra sil?” Ela dis se:
“O Bra sil é um País mu i to tris te”. Então, fa lei em tom
de pro vo ca ção: “Mas vo cês não têm li ber da de”. Ela
per gun tou: “De que li ber da de o se nhor fala? No Bra -
sil, as cri an ças não têm es co la. Qu an tas cri an ças não 
têm es co la? Qu an tas não têm co mi da? Qu an tos ve -
lhi nhos não têm uma casa para dor mir? No nos so
país, to dos têm um abri go, co mi da, edu ca ção. Além
dis so, par ti ci po da vida de mo crá ti ca do meu país, na
mi li tân cia po lí ti ca, nos co mi tês, nas as sem bléi as per -
mi ti das, con for me o con ce i to de de mo cra cia de
Cuba.” Esse não é o meu con ce i to, e nem que ro par ti-
do úni co. Não que ro cen tra lis mo de mo crá ti co para o
meu País, mas de ve mos res pe i tar a au to de ter mi na-
ção do povo cu ba no. Com par ti lhar com a pena de
mor te, nun ca! Mas V. Exª está cor re tís si mo, quan do
de fen de o di re i to de ser e o di re i to de vir a ser do povo
cu ba no. Nin guém pre ci sa se guir a re ce i ta do im pe ri a-
lis mo nor te-ame ri ca no, por que eles tu te la ram a re vo-
lu ção na Ni ca rá gua e per mi ti ram uma vi o len ta di ta du-
ra de 50 anos. Na Re pú bli ca Do mi ni ca na, de Ale jan-
dro Tru jil lo, fo ram 40 anos de vi o len ta di ta du ra mi li tar;
no Pa ra guai, com Alfre do Stro ess ner; no Con go, tam -
bém. Por essa ra zão, não que re mos para o nos so
con ce i to de de mo cra cia esse mo de lo que diz ser de -
mo cra ta e que es ti mu la di ta du ras in fi ni ta men te pi o res.
Pa ra béns a V. Exª pelo dis cur so. Ma ni fes to aqui mi nha
so li da ri e da de ao povo cu ba no. Espe ro que en con trem
um ca mi nho de mo crá ti co pa re ci do com o nos so.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Se na dor Tião Vi a na, o nos so de ver, de de mo cra tas,
é exa ta men te ins tar ao povo cu ba no que re cu pe re a
de mo cra cia, e não que faça der ro ca da do re gi me a

fim de de i xar vol tar ao país a má fia cu ba na que está
em Mi a mi, con for me pre ten de a po tên cia im pe ri al que 
pro mo ve toda essa ar ma ção, dis tor cen do as no tí ci as
para pro vo car essa fal sa ima gem ne ga ti va. Nos so de -
ver não é der ru bar es sas con quis tas, mas ins tar que
se aper fe i çoe o re gi me em Cuba e con quis tem a de -
mo cra cia.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Per mi te V.
Exª um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, sou de um Esta do que fica bem
lon ge do seu Rio de Ja ne i ro, San ta Ca ta ri na, e sem -
pre con si de rei V. Exª um exem plo de ho mem pú bli co.
Nós, que éra mos do PDT, o tí nha mos como um dos
ho mens que mais lu ta vam con tra a di ta du ra e pe los
di re i tos de mo crá ti cos. No PDT, por vá ri as ve zes ques -
ti o na mos os po lí ti cos exi la dos, a exem plo do gran de
Go ver na dor Le o nel Bri zo la. Nos sa luta du rou al guns
anos para que re al men te pu dés se mos vi brar com a
de mo cra cia, com o di re i to de ir e vir, de fa lar, mas con -
se gui mos, de mos um gran de pas so. Meu sa u do so
pai, Ro de sin do Pa van, que per ten cia ao tam bém glo -
ri o so PTB e que che gou a per ten cer ao Gru po dos
Onze, do Rio Gran de do Sul, quan do lhe fa la vam em
Fi del Cas tro, que era da Esquer da, há mais de 20
anos, di zia o se guin te: “Di zer que Fi del Cas tro é da
Esquer da, di zer que Fi del Cas tro é um ho mem de mo-
crá ti co é ofen der e hu mi lhar as nos sas lu tas por um
Bra sil li vre e de mo crá ti co”. Meu pai di zia isso já na-
que la épo ca, por que Fi del Cas tro sem pre im pôs, den -
tro de seu pró prio país, as leis que bem lhe en ten di-
am, as leis que be ne fi ci a vam os seus in te res ses.
Hoje, Cuba tem um povo exi la do em seu pró prio país,
um povo hu mi lha do, ame dron ta do, sem con di ções de
sair para as ruas. Não dá para fa lar. Quem fala con tra
ele está su je i to a ser pre so. Eu ape nas quis apar-
teá-lo, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, por que sem pre o
tive como um dos ho mens que mais lu tou den tro do
PDT pela de mo cra cia nes se País. Fico en ver go nha do
com o fato de que, há pou cos dias, Fi del Cas tro te nha
sido re ce bi do com pom pa aqui pelo atu al Go ver no,
com fes tas, com des ta que de toda a im pren sa so bre
sua vi si ta na pos se de Lula, um di ta dor, um “per se-
guis ta”, que hu mi lha o seu pró prio povo. Te mos que
re pu di ar, sim, as ações de um ho mem que man da as -
sas si nar a sua pró pria gen te, o povo que ele go ver na.
Não tem mu i ta di fe ren ça en tre Sad dam e Fi del Cas tro
com re la ção a sua gen te. Fica este meu pro tes to. Re -
co nhe ço a sua boa von ta de, a sua luta, sei das suas
boas in ten ções e das suas ações do pas sa do, mas
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de fen der Fi del Cas tro, nes te mo men to, é jo gar mos
por ter ra to das as nos sas lu tas de mo crá ti cas.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi te V.
Exª um apar te, Se na dor?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Se na dor Le o nel Pa van, fica mu i to bo ni to na boca 
de V. Exª isso o que V.Exª diz, e com pre en do per fe i ta-
men te.

Se na dor, te nho 40 anos de vida po lí ti ca, e com -
pre en do, e com pre en do. Antes de ser do PDT e do
Par ti do Tra ba lhis ta, fui do Par ti do So ci a lis ta e con ti-
nuo sen do um so ci a lis ta até hoje. E sei per fe i ta men te
que ain da não se re a li zou o so ci a lis mo de mo crá ti co,
mas con ti nuo con fi an te de que ele vai se re a li zar e
res pe i to mu i to es sas re a li za ções hu ma nís ti cas que
ne nhum país ca pi ta lis ta aí não con se guiu. Eu res pe i-
to. Se V. Exª não res pe i ta, tem todo o di re i to. Acho que
fica mu i to bo ni to V. Exª pro tes tar e cha mar Fi del Cas -
tro dis so ou da qui lo. Eu não cha mo. Eu não vou dar
ne nhum em pur rão zi nho, nem com o dedo min di nho,
para der ru bar aque le re gi me e para que a má fia de
Mi a mi vol te a go ver nar Cuba. Então, fico com a mi nha
cons ciên cia e V. Exª fica com a sua. Isso é a de mo cra-
cia e por isso es ta mos aqui.

Con ce do o apar te ao Se na dor Pe dro Si mon.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Em

se gui da ao Se na dor Pe dro Si mon, eu gos ta ria de pe -
dir um apar te, Se na dor.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Pois não.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Os jor na is
es tão no ti ci an do hoje que os ame ri ca nos, os ali a dos
e os in gle ses es tão re co nhe cen do que não ha via
arma de des tru i ção no Ira que. E eles já sa bi am que
ou não ha via ou que já ti nham sido des tru í das.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Não ha via, e até fal si fi ca ram do cu men tos.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Exa ta men-
te. Então, hoje está fi can do cla ro que o que acon te ceu
ali foi uma ex plo ra ção de um fato para des mo ra li zar,
para de mo lir um povo, para rou bar a eco no mia de um
povo. O Ira que que, há oito anos, não po dia ne go ci ar
o seu pe tró leo, que es ta va sob o con tro le da ONU,
mas ago ra que os ame ri ca nos es tão lá, man dan do no 
Ira que, e ago ra a ONU li be rou para que eles pos sam
ne go ci ar, ven der, fa zer o que qui ser com o pe tró leo do 
Ira que. Numa hora des sa, num mo men to como esse,
não te nho ne nhu ma dú vi da, meu no bre Se na dor, das
res tri ções que te nho em re la ção a Fi del Cas tro. Pen so
que ele foi lon ge de ma is. Acho que ele já de via ter fe i-
to uma aber tu ra, con du zi do seu ir mão, ou seja lá

quem for, mas ele não está de i xan do sa í da. Da qui a
pou co ele mor re e o que vai acon te cer? Qu an to a isso 
não te nho dú vi da ne nhu ma. Ago ra, numa era des sa,
do mun do, em que es ta mos ven do o ame ri ca no en-
tran do, es ma gan do o Ira que, man dan do avi so para o
Irã e para ou tros pa í ses, como a Ará bia Sa u di ta, para
que tome cu i da do, man dan do avi so até para Isra el:
“Olha, você vai lá e ne go cie com o pa les ti no de uma
vez, se não você não vai ter para onde ir”. Numa hora
como essa, de re pen te, vejo mu i to mais Se na do res
di zen do hor ro res de Cuba do que não dis se ram so bre
Bush, so bre os ata ques do Ira que; es ta vam si len ci o-
sos, ca la di nhos, não dis se ram uma pa la vra quan do o
mun do in te i ro pro tes tou con tra o que não foi uma
guer ra, mas foi uma in va são, uma bar bá rie, um es ma-
ga men to.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Foi um mas sa cre.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Pois ago ra,
de re pen te, aque les que ca la da men te con sen ti ram
com o que o Sr. Bush fez, es tão achan do que é o fim
da hu ma ni da de, é um erro – por que foi um erro –, foi
uma bur ri ce do Sr. Fi del, de Cuba, fa zer aque la cha ci-
na. Aque las mor tes fo ram uma es tu pi dez! Nin guém
pode de fen der aqui lo. Não há dú vi da ne nhu ma de que 
nin guém de fen de aqui lo. Mas daí a que rer com pa rar
com este mun do em que es ta mos vi ven do, pelo amor
de Deus! Fe li ci to-lhe, por que V. Exª sem pre foi um ho -
mem de co ra gem. A sua vida, a sua bi o gra fia, ao lon -
go do tem po, tem sido a de um ho mem de co ra gem.
Como lu tei para que V. Exª fi cas se no MDB! E V. Exª
se re ti rou da vida pú bli ca, eno ja do dela! De re pen te,
V. Exª apa re ce como can di da to a Se na dor com o Bri -
zo la. E Bri zo la com 2%. Aí foi pro cu rá-lo: “Mas vem cá, 
ra paz, tu não ias para casa?” “Eu ia para casa, mas
achei que era uma ver go nha ir so zi nho. Vou lu tan do!”
E ter mi nou com uma vi tó ria es pe ta cu lar! V. Exª é um
ho mem de idéi as, de prin cí pi os e de dou tri na; é um
ho mem de dig ni da de, de se ri e da de e de pen sa men to!
Eu o ad mi ro, pois numa hora como essa, quan do mu i-
tos si len ci am, mes mo es tan do no PT, V. Exª con ti nua
o mes mo. Per doe-me o que lhe vou di zer, mas to mei
co nhe ci men to de que o PT está to man do hoje uma
ati tu de igual à que o PSDB to mou. Qu an do en trei com 
re que ri men to para ins ta lar a CPI para apu rar as em -
pre i te i ras cor rup to ras, o Se nhor Fer nan do Hen ri que
man dou re ti rar as as si na tu ras. Pois es tou to man do
co nhe ci men to ago ra de que o Sr. Mer ca dan te co mu-
ni cou a Casa que os Lí de res se re u ni ram para sus-
pen der a CPI. Mas V. Exª con ti nua o mes mo. Meus
cum pri men tos!
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A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – V.Exª
me con ce de um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– No bre Se na do ra, eu pre ci so an tes dar um apar te ao 
Se na dor Edu ar do Su plicy, que me ha via pe di do.

Mas que ro agra de cer as pa la vras do Se na dor
Pe dro Si mon, que é ou tro ve te ra no como eu. Nós nos
co nhe ce mos tão bem, de for ma tão lim pa e há tan to
tem po...

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Se na-
dor Ro ber to Sa tur ni no, a Mesa ape la para que V. Exª
en cer re, pois es ta mos sen do co bra dos pe los ora do-
res se guin tes. Com pre en do, mas peço que V. Exª...

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Pre si den te, de mi nha par te já en cer rei. Gos ta ria
ape nas de pe dir que se jam bre ves os apar tes do Se -
na dor Edu ar do Su plicy e da Se na do ra Ana Jú lia Ca -
re pa.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Exa ta-
men te. Após os apar tes, peço que V. Exª co la bo re
com a Mesa.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – O Se na dor
está tão em ba i xa! Pelo me nos dê um tem pi nho para
ele, Sr. Pre si den te. Ele está em uma ca u sa tão di fí cil!
Pelo me nos dê um tem pi nho para ele. A ca u sa dele
está tão di fí cil, dê pelo me nos um tem pi nho para ele
se de fen der.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – No bre
Se na dor Pe dro Si mon, in fe liz men te a Mesa tem ou tra
ca u sa a ze lar, que é o cum pri men to do Re gi men to
Inter no. E V. Exª, como Se na dor exem plar, ha ve rá de
co la bo rar com o seu es tre an te com pa nhe i ro.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Não há dú vi-
da. Se há uma ca u sa sa gra da nes ta Casa é o Re gi-
men to. O res to não im por ta. O Re gi men to é o Re gi-
men to.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Mu i to
obri ga do pela com pre en são de V. Exª.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Ro ber to Sa tur ni no, V. Exª con fir ma sua tra je tó ria e 
sua op ção em fa vor da cons tru ção de mo crá ti ca do
so ci a lis mo. Os pro nun ci a men tos de V. Exª, tan to o de
on tem quan to o de hoje, me re cem nos so res pe i to e
so li da ri e da de e cha mam a aten ção pela ma ne i ra fra -
ter na como se pro nun cia so bre o que se pas sa com o
povo cu ba no. Esti ve em Cuba por duas ve zes. E nas
duas oca siões pude, con for me V. Exª diz, ob ser var as
con quis tas so ci a is pro du zi das pela for ma de cons tru-
ção do so ci a lis mo. Qu an do lá es ti ve, sen ti enor me

von ta de, e ain da te nho hoje, de di zer aos cu ba nos
que ava lio que o seu re gi me, a sua for ma de or ga ni za-
ção so ci o e co nô mi ca, na ver da de, irá for ta le cer-se se
eles se apro fun da rem no aper fe i ço a men to das ins ti tu-
i ções de mo crá ti cas. Que pos sam os cu ba nos per mi tir
uma im pren sa mais li vre! Que pos sam os cu ba nos
per mi tir a for ma ção de ou tros par ti dos po lí ti cos! E
que se jam me nos rí gi dos na de fe sa das con quis tas
de sua re vo lu ção – con quis tas es sas que de vem de -
fen der. E que seja, en tão, o re que ri men to on tem apro -
va do nes ta Casa – eu pró prio vo tei a fa vor – vis to pela
ma i o ria dos Se na do res como um sen ti men to nos so
de ir mãos bra si le i ros para com os cu ba nos, di zen-
do-lhes para aper fe i ço ar sua de mo cra cia. Não re co-
men da mos a pena de mor te, pois aca ba ca u san do
esse tipo de sen ti men to como o ca u sa do em tan tos
bra si le i ros, in clu in do-se al guns Se na do res. Pe di mos
aos nos sos ir mãos cu ba nos que te nham mais to le-
rân cia quan to às sen ten ças fe i tas con tra aque les que
têm opi niões con trá ri as ao re gi me po lí ti co, por que
essa to le rân cia, a nos so ver, for ta le ce rá a de mo cra-
cia. Por ou tro lado, é pre ci so re pu di ar com fir me za
qual quer in ten ção do povo e do Go ver no dos Esta dos
Uni dos em que rer re a li zar uma ação bé li ca, mi li tar ou
em pro vo car a der ro ca da do re gi me cu ba no por me i-
os tais como os uti li za dos con tra o Ira que. Ontem, es -
ti ve, jun ta men te com ou tros Se na do res e De pu ta dos
Fe de ra is, na Emba i xa da de Cuba, a con vi te do Emba -
i xa dor Jor ge Lez ca no. E ele nos in for mou que há uma
in ten ção bas tan te cla ra das au to ri da des nor te-ame ri-
ca nas em di zer: foi o Ira que, pos si vel men te ago ra
será Cuba. Ora, sa i bam os nor te-ame ri ca nos que,
des te Ple ná rio do Se na do, er guer-se-ão mu i tas vo zes
de crí ti cas con tra qual quer ação que ten te mo di fi car
as ins ti tu i ções de Cuba por me i os bé li cos, pela for ça.
Sa i bam os nor te-ame ri ca nos que mu i tos dos po vos
da Amé ri ca La ti na sou be ram trans for mar as suas ins -
ti tu i ções por me i os pa cí fi cos, como nós mes mos o fi -
ze mos nas úl ti mas dé ca das, pas san do do re gi me mi -
li tar, que ha via sido apo i a do pelo Go ver no dos Esta -
dos Uni dos, para o aper fe i ço a men to das nos sas ins ti-
tu i ções, com ele i ções li vres e di re tas. Meus cum pri-
men tos, meu res pe i to e mi nha ami za de por V. Exª.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Se na dor Su plicy, agra de ço-lhe imen sa e pro fun da-
men te o apar te. A iden ti fi ca ção de pen sa men to en tre
nós é a mais per fe i ta. Con cor do com tudo que V. Exª
dis se e subs cre vo.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – V. Exª 
me per mi te um apar te?
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O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Pre si den te, vou con ce der o apar te à Se na do ra
Ana Jú lia. De mi nha par te, já en cer rei.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Tem a
pa la vra V. Exª.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Mu i to
obri ga da, Sr. Pre si den te. Qu e ria pa ra be ni zar o Se na-
dor Ro ber to Sa tur ni no e di zer que con cor do com o
que foi ex pos to aqui, se não me en ga no, pelo Se na-
dor Pe dro Si mon, de que al gu mas vo zes fo ram mu i to
fe ri nas con tra o fato ocor ri do em Cuba. To dos aqui
con de na ram o ocor ri do, mas, com cer te za, to dos
que rem um pro ces so de de mo cra ti za ção de Cuba.
Po rém, não va mos ad mi tir, como V. Exª tão bem ex -
pôs, uma in ter ven ção. É iso lar mais ain da um país, já
tão dis cri mi na do, tão san ci o na do pe los Esta dos Uni -
dos, que pen sam que são os do nos do mun do. Os
Esta dos Uni dos cri am ter ro ris tas e di ta do res do mun -
do como Sad dam Hus se in, como Bin La den. Eles são
cria dos Esta dos Uni dos. É a cri a tu ra que se vol ta
con tra o cri a dor. Já pro pus an te ri or men te – mas, in fe-
liz men te, era vés pe ra de fe ri a do – que fôs se mos uma
co mis são de Se na do res ao Ira que par ti ci par da re u-
nião par la men tar. Se os Esta dos Uni dos ou sa rem re -
pe tir essa ati tu de au to ri tá ria que têm to ma do ao lon go
do tem po e que tem sido uma mar ca na his tó ria dos
Esta dos Uni dos, apo i an do a di ta du ra mi li tar no Bra sil,
a di ta du ra mi li tar no Chi le – em que mor re ram tan tos
bra si le i ros e tan tos chi le nos, bra si le i ros que lu ta vam
pela so be ra nia, que, em de fe sa do povo bra si le i ro, fo -
ram mor tos com o aval dos Esta dos Uni dos. Mor tes
tão con de ná ve is quan to as ocor ri das em Cuba. Por -
tan to, que ro pro por que, se ou sa rem, pos sa mos não
só le van tar a voz con tra, mas me pro po nho a ir a Cuba 
de fen der a au to de ter mi na ção dos po vos, para que
esse povo pos sa, in clu si ve, ter como exem plo a nos sa
his tó ria de luta e de mo cra ti za ção, para que, com cer -
te za, en con tre o ca mi nho não só dos seus di re i tos so -
ci a is, mas tam bém da de mo cra cia. Pa ra béns, Se na-
dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Obri ga do, Se na do ra Ana Jú lia. Qu e ro di zer que se -
rei um dos se gui do res des sa sua ini ci a ti va. Se V. Exª
me con vo car, es ta rei lá para, como sol da do, se guir
seus pas sos.

Sr. Pre si den te, agra de ço a be ne vo lên cia, peço
des cul pas aos ora do res se guin tes pelo tem po que to -
mei e en cer ro mi nha ex po si ção.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Sa-
tur ni no, o Sr. José Sar ney, Pre si den te, de i xa

a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. He rá cli to For tes, 3º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Le o nel Pa van, por
até 20 mi nu tos, por per mu ta com o Se na dor Hé lio
Cos ta.

V. Exª fa la rá pela li de ran ça do PSDB.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -

si den te, vou fa lar pela ins cri ção nor mal. Abro mão de
fa lar pela Li de ran ça para fa lar como ora dor ins cri to.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Então, 
V. Exª fa la rá pela per mu ta fe i ta com o Se na dor Hé lio
Cos ta.

Está fe i ta a re ti fi ca ção.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, te rei que me re ti rar do ple ná rio. Assim, te -
rei que de i xar para ou tra opor tu ni da de o pro nun ci a-
men to que gos ta ria de fa zer. Mas que ro de i xar algo
re gis tra do aqui.

Não sei se agra de ço e man do um abra ço ao Mi -
nis tro Ander son Ada u to, por S. Exª ter co ra gem e de -
ter mi na ção para cum prir um com pro mis so com os ca -
ta ri nen ses ao re to mar a li ci ta ção para du pli ca ção da
BR–101, ou se de i xo aqui um aler ta para que o povo
ca ta ri nen se, o povo do Sul fi que de olhos bem aber -
tos e con ti nue co bran do.

Obser vo, nes se com pro mis so, a pos si bi li da de de 
uma pror ro ga ção, para mais tar de, da qui a dois ou três
me ses, vi rem com a des cul pa de que há al guns pro-
ces sos cas san do a con cor rên cia re a li za da. Como o
pra zo de 30 dias que S. Exª pe diu está se en cer ran do,
veio ao Mi nis té rio dos Trans por tes o Vice-Go ver na dor
de San ta Ca ta ri na, Edu ar do Pi nho Mo re i ra, pois o Go -
ver na dor de San ta Ca ta ri na, Luiz Hen ri que, está vi a-
jan do. S. Exª veio a Bra sí lia e foi aten di do, sem ter sido
agen da do, pelo Mi nis tro, que dis se-lhe que iria re to mar
as obras. Sen do as sim, o Go ver na dor já anun ci ou a re -
to ma da das obras em San ta Ca ta ri na.

Ontem, fo mos co mu ni ca dos pelo Mi nis tro
Ander son Ada u to de que, re al men te, vai ser li be ra do
o pro ces so de li ci ta ção. No en tan to, ou vi mos o Mi nis-
tro Gu i do Man te ga afir mar que ape nas iri am li be rar
re cur sos para a pa vi men ta ção, o re ca pe a men to e a
re cu pe ra ção de al gu mas ro do vi as e que não iria ser
fe i ta ne nhu ma obra nova, co lo co em dú vi da a li be ra-
ção do Mi nis tro Ander son Ada u to. Qu e ro, ape nas, de -
i xar re gis tra da essa ques tão.

Há ou tra ques tão. Antes de on tem, quan do da
apro va ção da PEC des ti nan do 0,5% da ar re ca da ção
do País às uni ver si da des da Ama zô nia. Nós, que vo -
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ta mos fa vo ra vel men te, de i xa mos re gis tra da nos sa
pre o cu pa ção de que os ou tros Esta dos iri am per der
uma par te dos re cur sos que fo ram li be ra dos para
aten der os 0,5% que se rão in ves ti dos nas uni ver si da-
des da Ama zô nia. Digo isso por que ou vi mos do Lí der
do Go ver no que os re cur sos sa i ri am de to dos os
Esta dos.

Srs. Se na do res, es tou pe din do aos De pu ta dos
do Pa ra ná, do Rio Gran de do Sul e de San ta Ca ta ri na
que apre sen tem uma emen da para que o Esta do de
San ta Ca ta ri na tam bém seja be ne fi ci a do com a ins ta-
la ção de mais uma uni ver si da de, já que te mos ape-
nas uma uni ver si da de fe de ral em Flo ri a nó po lis, ca pi-
tal do Esta do, que aten de ape nas a algo em tor no de
22 mil es tu dan tes, sen do que no Esta do há mais ou
me nos 800 mil jo vens de 17 a 25 anos, que, in fe liz-
men te, não têm aces so às uni ver si da des gra tu i tas.

Enca mi nha rei aos nos sos De pu ta dos, dos três
Esta dos, uma su ges tão para que lu tem, para que bri -
guem para, quan do esse pro je to che gar à Câ ma ra
Fe de ral, in clu ir, por meio de uma emen da, a ins ta la-
ção de uma, duas ou três uni ver si da des no Sul do
País.

O pro nun ci a men to que eu gos ta ria de fa zer, re -
fe ren te a uma uni ver si da de no Mu ni cí pio de Cam bo-
riú, numa área onde já há uma uni ver si da de agrí co la,
de i xa rei para a pró xi ma se ma na, quan do te re mos
mais tem po.

Agra de ço a opor tu ni da de e era o que gos ta ria
de de i xar re gis tra do.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Con -

ce do a pa la vra, pela Li de ran ça do PPS, ao no bre Se -
na dor João Ba tis ta Mot ta.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Sras e Srs. Se na do res, ve nho a esta tri bu na para pro -
tes tar con tra a re sis tên cia do Go ver no Fe de ral em so -
lu ci o nar um pro ble ma que vem afli gin do, há anos,
cen te nas de mi lha res de fa mí li as que têm as suas re -
si dên ci as si tu a das em ter re nos de ma ri nha ou ter re-
nos acres ci dos de ma ri nha.

Exem plo des sa afli ção está na ma té ria de A
Ga ze ta de hoje, que re por ta os de ba tes tra va dos so-
bre o tema em se mi ná rio ocor ri do em Vi tó ria, no dia
de on tem.

Obje ti van do a so lu ção des se pro ble ma, o en tão
Se na dor Pa u lo Har tung, em 5 de maio de 1999, apre -
sen tou ao Se na do Fe de ral a Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 40, pro pon do a ex tin ção do ins ti tu to
do ter re no de ma ri nha e de seus acres ci dos e, como

co ro lá rio, da apli ca ção do re gi me en fi têu ti co so bre
es ses ter re nos.

Pa ra le la men te à ex tin ção, pro pôs que os imó ve is
que per des sem a con di ção de ter re no de ma ri nha ou
acres ci do de ma ri nha ti ves sem a se guin te des ti na ção:

1) per ma ne ce ri am sob o do mí nio da
União aque les afe ta dos a al gum uso de ór-
gãos ou en ti da des fe de ra is;

2) pas sa ri am ao do mí nio ple no dos
Esta dos aque les onde ins ta la dos ór gãos ou
en ti da des es ta du a is;

3) pas sa ri am ao do mí nio dos par ti cu la-
res aque les do a dos le gal men te – me di an te
au to ri za ção le gis la ti va;

4) pas sa ri am ao do mí nio dos mu ni cí pi-
os os de ma is, ou seja, aque les que abri gas-
sem ór gãos pú bli cos mu ni ci pa is, pra ças e
lo gra dou ros pú bli cos e os afo ra dos a par ti-
cu la res.

Esses úl ti mos, ou seja, os afo ra dos, de ve ri am
ser ven di dos me di an te li ci ta ção, com pre fe rên cia
aos atu a is ocu pan tes, des de que a ocu pa ção fos se
le gí ti ma.

A par das di fi cul da des de apro va ção da pro pos-
ta de emen da Cons ti tu ci o nal, con for me son da gens
que fez à épo ca, e ten do em vis ta que o con ce i to do
ins ti tu to tem ori gem in fra cons ti tu ci o nal, in ser to no De -
cre to-Lei nº 9.760, de 5 de se tem bro de 1946, Pa u lo
Har tung aten tou que se ria pos sí vel a sua atu a li za ção
para eli mi nar gran de par te dos obs tá cu los im pos tos
pelo ar ca i co ins ti tu to à for ma li za ção de um pla no di re-
tor das ci da des li to râ ne as. E lem bre-se que esse ins ti-
tu to é fon te de in qui e ta ção per ma nen te de mu i tas fa -
mí li as, pois, de uma hora para ou tra, re ce be ram a no -
tí cia da Se cre ta ria do Pa tri mô nio da União de que
aca ba vam de ga nhar um “só cio” na pro pri e da de que
es ta va nas mãos de suas fa mí li as há dé ca das, al gu-
mas ve zes, há sé cu los.

Pa u lo Har tung apre sen tou, en tão, em 9/11/99, o 
Pro je to de Lei do Se na do nº 617/99, ob je ti van do atu a-
li zar o con ce i to de ter re nos de ma ri nha.

O De cre to-Lei nº 9.760, de 1946, as sim con ce i-
tua os ter re nos de ma ri nha e ter re nos acres ci dos de
ma ri nha:

Art. 2º. São ter re nos de ma ri nha, em
uma pro fun di da de de 33 (trin ta e três) me-
tros me di dos ho ri zon tal men te, para a par te
da ter ra, da po si ção da li nha da pre a mar
mé dia de 1831:
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a) os si tu a dos no con ti nen te, na cos ta
ma rí ti ma e nas mar gens dos rios e la go as, até
onde se faça sen tir a in fluên cia das ma rés;

b) os que con tor nam as ilhas si tu a das
em zona onde se faça sen tir a in fluên cia das 
ma rés.

Art. 3º. São ter re nos acres ci dos de
ma ri nha os que se ti ve rem for ma do, na tu ral
ou ar ti fi ci al men te, para o lado do mar ou dos 
rios e la go as, em se gui men to aos ter re nos
de ma ri nha.

Eis o que pro pôs, em sín te se, Pa u lo Har tung:

1) a mo di fi ca ção do ca put do art.2º,
re du zin do para 13 me tros a pro fun di da de
em di re ção à ter ra, con ta dos da po si ção da
li nha da pre a mar mé dia de 1999;

2) no mes mo sen ti do da PEC, de fi niu a 
des ti na ção dos imó ve is que, em face da vi -
gên cia da lei, de i xas sem de cons ti tu ir ter re-
nos de ma ri nha ou acres ci dos de ma ri nha,
na que la mes ma li nha, ou seja: pre ser van do
os pré di os pú bli cos da União e dos Esta dos;
o di re i to dos par ti cu la res que re ce be ram do -
a ção re gu lar des se tipo de imó vel; pas san do
aos mu ni cí pi os onde lo ca li za dos os de ma is,
apon tan do para a ven da aque les le gi ti ma-
men te ce di dos, lo ca dos, ar ren da dos ou afo -
ra dos pela União a par ti cu la res.

A es tra té gia le gis la ti va de Pa u lo mos trou-se
co ro a da de êxi to, vis to que essa úl ti ma pro po si ção
foi apro va da pelo Se na do Fe de ral no fi nal de 2000,
ain da que com mo di fi ca ções que vi a bi li za ram a que -
bra da re sis tên cia de vá ri os se to res do Po der Exe-
cu ti vo Fe de ral, en tre os qua is se des ta ca ram a Ma ri-
nha, o Pla ne ja men to e o Meio Ambi en te. Res sal-
te-se que to das es sas mo di fi ca ções fo ram ne go ci a-
das di re ta men te pelo pró prio au tor das pro po si ções
com as áre as do Exe cu ti vo e com os Se na do res, o
que ga ran tiu a ma nu ten ção de sua li nha fi lo só fi ca.

A prin ci pal mu dan ça con ce i tu al foi o re tor no à
fa i xa his tó ri ca dos 33 me tros, com a ado ção da pre a-
mar mé dia do ano 2000.

Esse pro je to en con tra-se hoje na Câ ma ra dos
De pu ta dos, sob o re gis tro de “PL 4.316/2001”.

Con co mi tan te men te, a PEC nº 40/99 se guiu sua 
len ta tra mi ta ção e, ao fi nal do ano pas sa do (2002), foi
apro va da pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia do Se na do Fe de ral. O pa re cer nº 27/2003
da CCJ foi lido na ses são do dia 21 de fe ve re i ro de

2003 e, des de en tão, aguar da va in clu são em Ordem
do Dia.

O Sr. He rá cli to For tes (PFL  PI) – Con ce de-me
V. Exª um apar te?

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS  ES) –
Con ce do-lhe o apar te, no bre Se na dor.

O Sr. He rá cli to For tes (PFL  PI) – Se na dor
João Ba tis ta Mot ta, quan do con si de rar opor tu no, gos -
ta ria que V.Exª me con ce des se um apar te. Mas V. Exª 
pode avan çar mais um pou co em seu dis cur so e con -
ce der-me o apar te quan do jul gar con ve ni en te.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS  ES) –
Obri ga do, Se na dor.

Na ses são do Se na do do dia 21 de mar ço de
2003, me di an te dis cur so, fiz ape lo à Pre si dên cia para
que des se pri o ri da de à in clu são da pro po si ção em
pa u ta, o que se deu para a ses são do dia 2 de abril.
Após idas e vin das à pa u ta, em fun ção das me di das
pro vi só ri as que che ga vam, so bres tan do a pa u ta, o Lí -
der do Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, na ses -
são de ter ça-fe i ra, apre sen tou re que ri men to de re e-
xa me pela CCJ, o que é for te in di ca ti vo de que o Go -
ver no pre ten de “en ga ve tar” a pro po si ção.

Sr. Pre si den te, con for me in di quei no iní cio des te
pro nun ci a men to, hou ve on tem, em Vi tó ria, um de ba te
so bre as ta xas que es tão sen do co bra das dos le gí ti-
mos ocu pan tes dos ter re nos de ma ri nha, no qual o
Se cre tá rio do Pa tri mô nio da União, Pe dro Cel so, de -
fen deu a co bran ça nos ter mos atu a is e se po si ci o nou
con trá rio ao pro je to do en tão Se na dor Pa u lo Har tung.
E mais: com re a jus te e com alto ín di ce de acrés ci mo.

O que de fen deu o Se cre tá rio, Srªs e Srs. Se na-
do res, é a ado ção da pre a mar mé dia do ano de 1831
para a fi xa ção do que seja ter re no de ma ri nha e a co -
bran ça do foro anu al que atin ge 33 mil ca pi xa bas.

Pas mem V. Exªs que a SPU (Se cre ta ria do Pa tri-
mô nio da União) de ter mi nou a in clu são da Pre fe i tu ra
Mu ni ci pal de Vi tó ria no Ca din por dé bi to de ta xas re la-
ti vas a três pra ças pú bli cas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não é ad -
mis sí vel que, após a pro fun da re for ma pa tri mo ni al do
Bra sil, o Go ver no que se ele geu pro me ten do tran qüi li-
da de para o ci da dão que i ra se man ter como o ma i or
pro pri e tá rio de ter ras ur ba nas do País e, ain da por
cima, ter uma imen sa e cus to sa imo bi liá ria para ge rir
esse pa tri mô nio.

Aliás, ge rir não. O ob je ti vo de ma nu ten ção dos
ter re nos de ma ri nha é me ra men te a ar re ca da ção, que 
gira, na ci o nal men te, em tor no de R$140 mi lhões ape -
nas, num País que vai ar re ca dar R$600 bi lhões nes te
ano. Qual será o re sul ta do lí qui do para o Go ver no?
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Pa ra fra se an do o Pre si den te Lula, essa é uma ca i xa
pre ta, fe cha da a sete cha ves.

Qu an to cus ta ao País a ma nu ten ção des sa
“imo bi liá ria”? Qu an tos ser vi do res pú bli cos es tão en-
vol vi dos nes se tra ba lho? Qu an to se gas ta com a co -
bran ça ju di ci al des sas ta xas? Qu an to se gas ta com o
ca das tra men to des sas áre as? Qu an to cus tam os
ques ti o na men tos ju di ci a is dos pro pri e tá ri os? Qual a
van ta gem de se man ter esse ins ti tu to ar ca i co? Como
se po si ci o nar con tra a atu a li za ção do con ce i to de ter -
re nos de ma ri nha?

Ao que pa re ce, o Go ver no não se im por ta com a 
afli ção de cen te nas de mi lha res de fa mí lia. O que ele
quer é ar re ca dar. Tam bém não in te res sa ao Go ver no
os im pas ses cri a dos nas ges tões dos pla nos di re to-
res das ci da des. O que in te res sa é ar re ca dar, nem
que, para isso, te nha de co brar taxa de ocu pa ção de
prefe i tu ras por pra ças pú bli cas.

Sa i bam V. Exªs que a Pre fe i tu ra de Vi tó ria foi in -
clu í da no Ca din por não pa gar as ta xas re la ti vas à
Pra ça Oito de Se tem bro, à Pra ça do Índio e à Pra ça
Pio XII, to das no cen tro de Vi tó ria.

O Pre fe i to Luiz Pa u lo, no se mi ná rio, ad mi tiu a hi -
pó te se de dar as pra ças para a União ad mi nis trar.
Quem sabe o Se cre tá rio Pe dro Cel so pre ten da ad mi-
nis trar pra ças e vias pú bli cas si tu a das nos di ver sos
mu ni cí pi os do País. O Go ver no Fe de ral não cu i da
nem de nos sas es tra das!

Nem que ro me re fe rir ao atu al Go ver no. Por
isso, peço ao Pre si den te Lula que in ter ve nha nes se
de ba te, que de ter mi ne a sus ta ção de pro ce di men tos
ar bi trá ri os que es tão sen do im ple men ta dos pela nova 
di re to ria da Se cre ta ria do Pa tri mô nio da União, com
im po si ção de re a jus tes abu si vos nos va lo res das ta-
xas. Que abra a ne go ci a ção com os fo re i ros.

O Sr. He rá cli to For tes (PFL – PI) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) –
Con ce do o apar te ao Se na dor He rá cli to For tes.

O Sr. He rá cli to For tes (PFL – PI) – No bre Se -
na dor João Ba tis ta Mot ta, con gra tu lo-me com V. Exª
pela opor tu ni da de des se pro nun ci a men to. Por de ver
de jus ti ça, dou meu tes te mu nho so bre a luta que o en -
tão Se na dor Pa u lo Har tung de sen vol veu no Con gres-
so Na ci o nal pela de fe sa des sa an ti ga ques tão, que
sur giu no Bra sil Co lô nia. Pos te ri or men te, no ano de
1830, a que V. Exª se re fe riu, che gou-se a uma le gis-
la ção mais de fi ni da, cri an do-se a fi gu ra do pre a mar.
Na que la épo ca, uns dos pa râ me tros era exa ta men te
o al can ce dos ca nhões mais po de ro sos exis ten tes à
épo ca. Não é pos sí vel que um pro ble ma des sa na tu-

re za, que atra sa o de sen vol vi men to de ci da des bra si-
le i ras de pra ti ca men te to dos os Esta dos, per du re nes -
se mo men to em que toda a Na ção es pe ra de um Go -
ver no vol ta do para o so ci al uma so lu ção de fi ni ti va
para essa si tu a ção. Re gis tro, a bem da ver da de, que
par ti ci pa ram do pro je to do ex-Se na dor Pa u lo Har tung
vá ri os ou tros Par la men ta res, que co la bo ra ram com S. 
Exª nes sa ma té ria. Na re vi são cons ti tu ci o nal, a De pu-
ta da Rita Ca ma ta, do Espí ri to San to, foi re la to ra do
pro je to. O De pu ta do Edi son Andri no, de San ta Ca ta ri-
na, apre sen tou o se gun do pro je to, e eu, como Par la-
men tar do Pi a uí, apre sen tei o ter ce i ro. O Esta do do
Pi a uí tem ape nas 66 qui lô me tros de pra ia, mas os
nos sos pro ble mas são tão gran des quan to os do
Esta do da Ba hia, de lon ga ex ten são ter ri to ri al, ou os
do Esta do de Ala go as, do no bre Lí der Re nan Ca lhe i-
ros. O ex-Se na dor Pa u lo Har tung, ao lon go des se
tem po, de ter mi na do a en con trar uma ma ne i ra con-
sen su al de re sol ver a ques tão, ou viu to das as par tes.
No bre Se na dor, lem bro-me de que, quan do a ques tão
so ci al foi exa mi na da, se in se riu um per cen tu al para o
Fun do de Po bre za. Con si de ran do que se tra ta de ma -
té ria tão po lê mi ca, foi per fe i to o meio que se en con-
trou para re sol ver a ques tão. Ago ra, ca u sa-me es tra-
nhe za sa ber que o Go ver no re ti rou pro je to des sa na -
tu re za com o ob je ti vo, como bem dis se V. Exª, de pro -
cras ti nar. Pro cu rei o Lí der Alo i zio Mer ca dan te on tem
para tra tar des se as sun to, e S. Exª me dis se que ha via
re ti ra do a pro pos ta para me lhor es tu do. Espe ro que,
na re a li da de, por meio des se es tu do, re sol vam a
ques tão o mais rá pi do pos sí vel, por que o pro gres so
do nos so li to ral, do tu ris mo, prin ci pal men te nor des ti-
no, que tem gran des pers pec ti vas, está to tal men te li -
mi ta do, de pen den do das ques tões exis ten tes en tre o
pa tri mô nio da União e os Mu ni cí pi os. A dis tri bu i ção
fe i ta no pro je to do ex-Se na dor Pa u lo Har tung é jus ta,
mas há ou tros ca sos. Há Esta dos em que nin guém ar -
re ca da, as ter ras es tão pa ra das, e os Pro cu ra do res
de Jus ti ça não per mi tem que nada seja fe i to. No bre
Se na dor, V. Exª pode con tar co mi go. Te nho cer te za
de que toda a Casa está sen sí vel a esse pro ble ma. O
Pre si den te da Mesa é um ho mem do Pará, Esta do
das ma rés mais al tas, pela pro xi mi da de da li nha do
Equa dor, al ta men te pre ju di ca do com es sas ques tões.
Tra ta-se de uma ques tão na ci o nal que pre ci sa ser ur -
gen te men te re sol vi da. Te nho cer te za de que to dos
ire mos co la bo rar. Ape lo ao Pre si den te Lula, em quem
a Na ção de po si ta toda sua con fi an ça, prin ci pal men te
na de fe sa das ques tões so ci a is, para que en con tre
uma so lu ção. Pode, in clu si ve, cri ar-se, no bre Se na-
dor, um fun do ha bi ta ci o nal com o pro du to de ar re ca-
da ção de par te do que a Na ção está para re ce ber.
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Não sou a fa vor de anis tia de im pos tos, mas de que se 
so lu ci o ne o pro ble ma e de que se te nha o cu i da do de
não pre ju di car o po bre que mora à be i ra de nos sas
pra i as e de nos sos gran des rios, ou seja, aque les
pes ca do res das co lô ni as, das Z-8, das Z-7 e por aí
afo ra. Então, que se te nha o cu i da do de fa zer um pla -
ne ja men to ur ba no nas ci da des que se rão be ne fi ci a-
das. É pre ci so que haja uma dis tri bu i ção jus ta no que
se vai ar re ca dar, o que não é o prin ci pal nes sa ques -
tão. O prin ci pal não é a ar re ca da ção, mas a jus ti ça so -
ci al. E te nho cer te za de que o pa tri mô nio da União
tem como ob je ti vo ma i or ze lar pelo bem fe de ral, e não 
se tor nar um ór gão de es pe cu la ção. Pa ra be ni zo V. Exª
e lhe dou o tes te mu nho de que a pas sa gem do Se na-
dor Pa u lo Har tung por esta Casa, se não for lem bra da
por nada, o será por essa luta de S. Exª para se fa zer
jus ti ça aos in jus ti ça dos que mo ram à be i ra de nos sas
pra i as e de nos sos rios. Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – V. Exª, Se -
na dor João Ba tis ta Mot ta, do PPS do nos so que ri do
Espí ri to San to, está com seu tem po qua se es go ta do.
Estou sen do mu i to pres si o na do por ou tros com pa-
nhe i ros de Par ti dos da Base do Go ver no e de Opo si-
ção que ain da que rem ter a opor tu ni da de de usar da
pa la vra. Espe ro con tar prin ci pal men te com a co la bo-
ra ção de V. Exª e a do Se na dor Mão San ta.

O SR. JOÃO BATISTA MOTA (PPS – ES) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Agra de ço a
con si de ra ção do Pre si den te e do no bre Se na dor João 
Ba tis ta Mota, mas te nho uma ex pe riên cia mu i to re-
cen te do que isso sig ni fi ca, e essa ques tão tem de ser 
re sol vi da. Go ver nei o Pi a uí, que 66 qui lô me tros de
pra ia. Pa re ce pou co, mas não é. Cor res pon de a onze
pra i as de Co pa ca ba na. A in dús tria de cons tru ção
bus ca es ses ter re nos à be i ra-mar. Quem tem gran de
ca pi tal quer cons tru ir, e os gran des pre ju í zos que vejo 
em Esta dos, como o Pi a uí, em que o tu ris mo está
che gan do são re fe ren tes ao pró prio ope rá rio, uma
vez que es tão sen do pro i bi das, im pos si bi li ta das as
gran des cons tru ções que bus cam a zona da pre a mar.
É mu i to opor tu na uma so lu ção que vise so bre tu do a
opor tu ni da de do de sen vol vi men to do tu ris mo e da ge -
ra ção de tra ba lho para a in dús tria de cons tru ção, a
que dá mais em pre gos.

O SR. JOÃO BATISTA MOTA (PPS – ES) – Mu i-
to obri ga do, Se na dor Mão San ta.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o ins ti tu to
da en fi te u se foi ex tin to de nos so sis te ma ci vil, per ma-
ne cen do so men te os re gi mes en fi têu ti cos já ins ti tu í-
dos por res pe i to ao ato ju rí di co per fe i to.

Não há por que, Srªs e Srs. Se na do res, man ter
esse re gi me so bre inú me ros imó ve is por for ça de uma 
fic ção ju rí di ca, que é o ins ti tu to dos ter re nos de Ma ri-
nha. Mu i tos des ses imó ve is es tão si tu a dos a cen te-
nas de me tros, às ve zes a qui lô me tros do mar.

Em Vi tó ria mes mo há imó vel ca das tra do como
ter re no de ma ri nha cujo dono não vê o mar, nem sen -
te o che i ro da ma re sia.

Espe ro que o Go ver no re fli ta so bre o tema e
pas se a apo i ar a ini ci a ti va já em tra mi ta ção. Os ter re-
nos que per de ram a con di ção de ter re no de ma ri nha,
em face da atu a li za ção – PLS nº 617/99 – ou por re vo-
ga ção do ins ti tu to – PEC nº40/99 –, de vem ser ven di-
dos, e o pro du to da ven da apli ca do pelo Go ver no em
seus pro gra mas pri o ri tá ri os.

Não pode, Sr. Pre si den te, o Go ver no ser ele-
men to de in tran qüi li da de para as fa mí li as. Aliás, peço
li cen ça ao Se na dor Osmar Dias para ler um tre cho de
seu pa re cer à PEC nº 40, de 1999, que re su me bem
as con se qüên ci as da ma nu ten ção des se ar ca i co ins -
ti tu to, e como isso con fli ta com a fun ção pre cí pua do
Esta do.

Afir ma o no bre re pre sen tan te do Pa ra ná:

“...é ina ce i tá vel que bens do pa tri mô-
nio pú bli co, como os de que tra ta a pre sen te
pro pos ta, se pres tem à dis se mi na ção da in -
qui e ta ção no meio so ci al, até por que a bus -
ca do bem co mum cons ti tui o úni co subs tra-
to éti co que jus ti fi ca e sus ten ta não ape nas
a res pu bli ca, mas tam bém a pró pria exis-
tên cia do Esta do”.

Para que o Go ver no re cém-em pos sa do pos sa
res ga tar a tran qüi li da de dos ci da dãos que acre di tam
em suas pro pos tas, de ve mo-nos de bru çar so bre a
PEC nº 40, de 1999 de ma ne i ra a en con trar uma rá pi-
da so lu ção, e não que o Go ver no, por seu Lí der, ao
pe dir o re e xa me da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, pre ten da sim ples men te en ga ve tar a
pro pos ta.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Se na dor, V. 
Exª já ul tra pas sou seu tem po.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) –
Espe ro mais. Con fio que a Câ ma ra, com o em pe nho
de nos sos re pre sen tan tes na que la Casa, agi li za rá a
tra mi ta ção do PL nº 4.316, de 2001, a fim de apro-
vá-lo o mais rá pi do pos sí vel, e sem emen das, para
que en tre em vi gor, pon do fim a en tra ves sé ri os na
ges tão dos es pa ços pú bli cos pe los Mu ni cí pi os e eli -
mi na ção da in qui e ta ção de mi lha res de fa mí li as ca pi-
xa bas e, por que não di zer, de cen te nas de mi lha res
de fa mí li as no imen so li to ral bra si le i ro.
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Re i te ro ao Pre si den te Lula o meu pe di do de que 
de ter mi ne a sus ta ção de pro ce di men tos ar bi trá ri os.
Que sus te os re a jus tes abu si vos nos va lo res das ta -
xas e que de ter mi ne a aber tu ra da ne go ci a ção com
os fo re i ros.

Espe ro bom sen so nes sa dis cus são, tan to do
Exe cu ti vo quan to do Le gis la ti vo.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -
na dor João Mot ta, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) –
Ouço V. Exª, Se na dor.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -
na dor João Ba tis ta Mot ta, se rei bre ve. Já que te mos a
anuên cia do Pre si den te Luiz Otá vio, de se jo di zer que
es tou so li dá rio com V. Exª. Acre di to que te re mos
opor tu ni da de de de ba ter me lhor esse as sun to tão
bem ex pos to por V. Exª. Na ver da de, na ca pi tal do
meu Esta do, Na tal, tam bém há pro ble mas des sa or -
dem, e é pre ci so en con trar a so lu ção bem en gen dra-
da no pro je to do ex-Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Ga ri bal di.

Sr. Pre si den te, para fi na li zar, eu gos ta ria de di -
zer que o Go ver na dor Pa u lo Har tung, hoje em pos sa-
do no Espí ri to San to como seu co man dan te prin ci pal,
não é po lí ti co co mum, não é ho mem que vive para fa -
zer po lí ti cas de ba i xo pre ço, é ho mem que veio den tro
de uma nova sa fra de po lí ti cos; não é po pu lis ta, e se
sub me te a uma Casa como esta um pro je to des sa na -
tu re za é por que ele é ne ces sá rio e im por tan te para o
País.

Eu gos ta ria de di zer mais àque les que não mo -
ram nas re giões ri be i ri nhas. Essas áre as não são
ocu pa das por ri cos nem mi li o ná ri os, como pen sam.
Não! São pa la fi tas, cons tru í das em man gue za is pos -
te ri or men te ater ra dos pe los Mu ni cí pi os e que hoje
ofe re cem con di ções de vida. São re giões em que há
mu i tos anos mo ra vam pes ca do res, e hoje seus fi lhos
lá per ma ne cem. Não se tra ta de re sol ver pro ble mas
de pri vi le gi a dos ri cos ou mi li o ná ri os. Não. É fa zer jus -
ti ça so ci al.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, agra de ço à Casa 
e ao Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va pelo que pu -
der fa zer, pois esta é uma ca u sa jus ta, e de ve mos lu -
tar por ela.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. Des cul pe o atra so.

Du ran te o dis cur so do Sr. João Ba tis ta
Mot ta, o Sr. He rá cli to For tes, 3º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu-
pa da pelo Sr. Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Por per mu-
ta com o Se na dor He rá cli to For tes, Lí der da Mi no ria
nes ta Casa, con ce do a pa la vra ao Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Luiz Otá vio, Srªs e Srs. Se na do res, de ci di fa zer este
pro nun ci a men to em um mo men to que nos deve le var
a uma re fle xão so bre as ba ses da ciên cia e da tec no-
lo gia no de sen vol vi men to e na se gu ran ça dos pa í ses.

A ser vi ço da vi o lên cia, a ser vi ço do ge no cí dio,
mu i tas ve zes tem es ta do a ciên cia. Infe liz men te, per -
pe tu a mos a bar bá rie, ain da que esta te nha por trás de 
si o mais ex tra or di ná rio de sen vol vi men to tec no ló gi co
que a hu ma ni da de ja ma is lo grou al can çar.

É hora, Srªs e Srs. Se na do res, de dis cu tir en tre
nós a im por tân cia da ciên cia e da tec no lo gia, da sua
uti li za ção para o pro gres so da hu ma ni da de e para a
me lho ria da qua li da de de vida dos nos sos po vos.

É com es tas pre mis sas, Sr. Pre si den te Luiz Otá -
vio, que ve nho à tri bu na para de ba ter a ques tão do
de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co de nos so
País e o pa pel do Mi nis tro Ro ber to Ama ral nes te con -
tex to.

Este so ci a lis ta é um nor des ti no, nas ci do em
For ta le za e, tal vez por isso, um co nhe ce dor, com tra -
ço na ci o nal, dos pro ble mas de nos sa re gião, das in -
jus ti ças e das de si gual da des do Bra sil. Digo isso por -
que é pú bli ca e no tó ria a dis tri bu i ção de si gual do co -
nhe ci men to que afe ta cru el men te as re giões dis tan-
tes e mais po bres, como o Nor des te. Para se ter uma
idéia, 57% dos pes qui sa do res do País es tão no Su-
des te e 20% no Sul. O Nor des te con ta com ape nas
15%.

Ro ber to Ama ral é um ho mem sen sí vel a esta
ques tão e pre o cu pa do com a re a li da de bra si le i ra. Não 
pos so de i xar de elo gi ar a dis po si ção do Sr. Mi nis tro,
que pro me te em pe nhar-se na des con cen tra ção dos
re cur sos pú bli cos des ti na dos à pes qui sa e tor ná-los
efe ti va men te na ci o na is.

Isso im pli ca rá na des ti na ção de mais ver bas
para as Re giões Nor te e Nor des te, que atu al men te
são con tem pla das com par ce las pou co sig ni fi ca ti vas.
Tem o meu sin ce ro apo io a ini ci a ti va de de sen vol ver a
ex ce lên cia ci en tí fi ca em ou tras re giões fora do eixo
Rio–São Pa u lo, que con cen tra mais da me ta de do vo -
lu me de re cur sos ge ri dos pelo CNPq – a prin ci pal
agên cia fi nan ci a do ra do País, re co nhe ci da in ter na ci o-
nal men te.

Te mos de ti rar o Bra sil da in cô mo da po si ção de
43º lu gar, en tre 72 pa í ses, no ín di ce de de sen vol vi-
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men to tec no ló gi co ela bo ra do pe las Na ções Uni das.
Para isso, há de fi ciên ci as ime di a tas que pre ci sam ser
en fren ta das. Não exis tem, ain da, me ca nis mos com-
pen sa tó ri os para a par ce la da so ci e da de que não
acom pa nha o avan ço do co nhe ci men to, uma das
con di ções para o pro gres so sem ex clu são so ci al.

Sei que o Mi nis tro Ro ber to Ama ral tem esta
cons ciên cia, ad qui ri da após mu i tos anos de mi li tân cia
em or ga ni za ções de es quer da e no mo vi men to es tu-
dan til, do qual tam bém ti ve mos or gu lho de par ti ci par.

Nós, do Se na do Fe de ral, po de mos dar uma con -
tri bu i ção de ci si va à me lho ria da ciên cia e da tec no lo gia
do País, apro van do pro pos tas que per mi tam a in te gra-
ção de pes qui sa do res e pro fes so res de uni ver si da des
man ti das pelo Go ver no com o se tor pri va do.

Po de mos, ain da, fle xi bi li zar a atu al lei de li ci ta-
ção para que en ti da des pú bli cas pos sam fa zer “en co-
men das tec no ló gi cas”, pri o ri zan do aqui si ções de pro -
du tos com ca rac te rís ti cas ino va do ras e a de fi ni ção de
re gras para a di vi são de di re i tos so bre a pro pri e da de
in te lec tu al, ou pa ten tes, en tre ór gãos pú bli cos, pes-
qui sa do res e em pre sas pri va das, en tre tan tas ou tras
pro pos tas.

“Vi ve mos sob o im pé rio da men te”, di zia Wins -
ton Chur chil. O po der e a ri que za das na ções es tão,
por tan to, no co nhe ci men to. Se o Mi nis tro Ro ber to
Ama ral con se guir trans for mar – como acre di ta mos –
os ob je ti vos que tem de fen di do em re a li da de, es ta rá
dan do um pas so de fi ni ti vo na di re ção de co lo car o
Bra sil na eli te da so ci e da de do co nhe ci men to, as se-
gu ran do nos so fu tu ro.

Espe ro, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
sin ce ra men te, que o Go ver no con ti nue no rumo de
acom pa nhar e par ti ci par do que se pas sa na fron te i ra
avan ça da do co nhe ci men to de pon ta, bus can do a ex -
ce lên cia e a qua li da de da pes qui sa, a re a li za ção das
vo ca ções, sem de i xar de aten der às de man das da so -
ci e da de e do se tor pro du ti vo e dos no vos mo dos de
or ga ni za ção, ges tão e fi nan ci a men to.

Esses são os ver da de i ros ali cer ces que pas sa-
rão a dar sus ten ta ção ao pro ces so de de sen vol vi-
men to eco nô mi co e so ci al de nos so País. E, para isso, 
pre ci sa mos for ta le cer o pa pel do Mi nis tro Ro ber to
Ama ral. Digo isso com a res pon sa bi li da de de exer cer,
no Se na do Fe de ral, a Li de ran ça do PMDB, que é o
ma i or Par ti do, a ma i or ins ti tu i ção par ti dá ria con gres-
su al.

Sr. Pre si den te, era, por tan to, o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Com a pa -

la vra o Se na dor He rá cli to For tes, Lí der da Mi no ria.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Como

Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e 
Srs Se na do res, o meu pro nun ci a men to hoje, nes se
ho rá rio ce di do tão gen til men te pelo Lí der Efra im Mo -

ra is, é para fa lar so bre o exem plo de um bra si le i ro,
que vem, pe las di ver sas mis sões que ocu pa ao lon go
da sua bri lhan te tra je tó ria, or gu lhar o Bra sil e tam bém
o mun do.

Por de ver de jus ti ça, eu gos ta ria, Sr. Pre si den te,
de di zer que um pou co an tes de fa zer esse pro nun ci a-
men to, em con ver sa com o Se na dor Edu ar do Su plicy,
S. Exa me co mu ni cou que, na qua li da de de Pre si den-
te da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na -
ci o nal, apre sen tou hoje àque la Co mis são uma car ta
com o mes mo teor, com o mes mo sen ti do, com o
mes mo ob je ti vo que a mi nha, car ta essa que ob te ve a 
apro va ção e a as si na tu ra unâ ni me de to dos os seus
com pa nhe i ros de Co mis são. E te nho cer te za, no bre
Se na dor Edu ar do Su plicy, que se esta car ta aqui fos -
se co lo ca da aqui para apre ci a ção dos Srs. Se na do res
se ria, com apla u so, apro va da pela una ni mi da de do
Se na do.

Por tan to, peço que a car ta do Se na dor Su plicy
seja ane xa da ao meu pro nun ci a men to e cons te dos
Ana is des ta Casa.

Em se gun do lu gar, Sr. Pre si den te, é com mu i ta
ale gria e fe li ci da de que dis cur so nes te mo men to,
quan do vejo as ga le ri as re ple tas de es tu dan tes, de
alu nos que vêm aqui ob ser var a ati vi da de par la men-
tar. Ao dis cor rer so bre esse bra si le i ro ilus tre, que ro
que eles ve jam o exem plo de um ho mem que co me-
çou sua vida en fren tan do ad ver si da des, com o pai
cas sa do, e com per sis tên cia, de ter mi na ção e, aci ma
de tudo, mu i ta luta, vem hoje or gu lhar a to dos nós bra -
si le i ros.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é sem pre
aus pi ci o so para nós ver mos um bra si le i ro ocu pan do
pos tos de des ta que no ex te ri or. Esta Casa, por tan to,
não po de ria de i xar pas sar em bran co a es co lha do bra -
si le i ro Sér gio Vi e i ra de Mel lo como re pre sen tan te da
Orga ni za ção das Na ções Uni das no Ira que, por de ter-
mi na ção do pró prio Se cre tá rio–Ge ral da ONU, Kofi
Annan. Embo ra não te nha fe i to car re i ra como di plo ma-
ta no Ita ma raty, Sér gio Vi e i ra de Mel lo re ú ne as ca rac-
te rís ti cas – como a bus ca in ces san te pela paz e pelo
en ten di men to en tre as na ções – que fa zem de nos sa
di plo ma cia uma das mais res pe i ta das do mun do.

Tal vez, mes mo não ten do fre qüen ta do a Casa
de Rio Bran co, Sér gio Vi e i ra de Mel lo dela te nha her -
da do par te de seus co nhe ci men tos e ati tu des, pois
seu pai, Arnal do Vi e i ra de Mel lo, foi di plo ma ta, ain da
que te nha sido cas sa do pelo re gi me mi li tar. Não che -
gou a em ba i xa dor, o que, no en tan to, ocor reu com um 
tio, Má rio Vi e i ra de Mel lo, na ges tão do Chan ce ler
Aze re do da Sil ve i ra.

Sér gio Vi e i ra de Mel lo ocu pa rá o mais alto car go
re ser va do à ONU no pro ces so de re cons tru ção do
Ira que, ta re fa es pi nho sa, sem dú vi da, mas para a
qual ele pa re ce ta lha do, já que, na sua lon ga car re i ra
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como fun ci o ná rio de or ga nis mos in ter na ci o na is, co le-
ci o na mis sões sem pre di fí ce is. Já em 1969, for ma do
em Le tras pela Uni ver si da de de Pa ris, Sér gio Vi e i ra
de Mel lo, hoje com 55 anos, in gres sa va no Alto Co -
mis sa ri a do das Na ções Uni das para os Re fu gi a dos
(ACNUR).

Des de en tão, tri lhou vas ta ex pe riên cia em ope -
ra ções de paz e hu ma ni tá ri as em lo ca is como Ban-
gla desh, Su dão, Chi pre, Mo çam bi que, Peru e Lí ba no.
Entre al gu mas de suas ou tras atri bu i ções como fun ci-
o ná rio da ONU, foi o en vi a do es pe ci al ao Cam bo ja e
par ti ci pou das ne go ci a ções so bre o con fli to em Ru an-
da, so bre a ques tão dos re fu gi a dos al ba ne ses e so -
bre os des ti nos da ex-Iu gos lá via.

Em 1999, após uma pas sa gem pela sede da
ONU, em Nova Ior que, onde ocu pou o car go de Se cre-
tá rio–Ge ral Adjun to para Assun tos Hu ma ni tá ri os, foi o
re pre sen tan te es pe ci al do Se cre tá rio–Ge ral das Na-
ções Uni das no Ko so vo. Em se gui da, até maio do ano
pas sa do, Sér gio Vi e i ra de Mel lo co or de nou o pe río do de 
re cons tru ção do Ti mor–Les te, no qual o Bra sil teve par -
ti ci pa ção des ta ca da, até por que nos li gam à ex-co lô nia
por tu gue sa la ços his tó ri cos e lin güís ti cos.

Em 23 de ju lho de 2002, o Se cre tá rio–Ge ral Kofi
Annan anun ci ou a es co lha de Vi e i ra de Mel lo para o
car go de Alto Co mis sá rio da ONU para os Di re i tos Hu -
ma nos, su ce den do a ex-Pri me i ra Mi nis tra da Irlan da,
Mary Ro bin son. A no me a ção de Vi e i ra de Mel lo era,
cer ta men te, a cer te za da con ti nu a ção do ex ce len te
tra ba lho que ele tem fe i to, sob o guar da-chu va da
ONU, na pro mo ção e pro te ção dos di re i tos hu ma nos.

A ta re fa que lhe foi des ti na da ago ra não é cer ta-
men te um mar de ro sas. Pou cos, po rém, po dem en -
ca rar uma mis são as sim com na tu ra li da de. Sér gio Vi -
e i ra de Mel lo, com sua ex pe riên cia e de di ca ção, pode. 
Res ta-nos, pois, pa ra be ni zá-lo e tor cer para que ele
se saia vi to ri o so em mais esta eta pa de sua bri lhan te
car re i ra.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor He rá cli to For tes, me per mi te um apar te?

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Con -
ce do o apar te a V. Exª, no bre Se na dor Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Qu e ro
cum pri men tá-lo e so li da ri zar-me com a ma ni fes ta ção
de V. Exª, cum pri men tan do o bra si le i ro Sér gio Vi e i ra de 
Mel lo, que vem se des ta can do com bri lhan tes ações
como fun ci o ná rio de car re i ra das Na ções Uni das. Sua
Exce lên cia, de po is de ter re a li za do fun ções de ex cep-
ci o nal re le vân cia no Ko so vo, na Bós nia Her ze go vi nia,
no Ti mor Les te, onde foi res pon sá vel pela tran si ção
até que o Pre si den te Xa na na Gus mão as su mis se a
Pre si dên cia da que le país, após ele i ções li vres e di re-
tas, de po is da in de pen dên cia, é ago ra de sig na do para
o Alto Co mis sa ri a do de Di re i tos Hu ma nos da Orga ni-
za ção das Na ções Uni das. Nes sa fun ção, o Sr. Sér gio

acu mu la rá ou tra, a de re pre sen tan te da ONU na di fí cil
mis são de re cons tru ção do Ira que, oca sião em que
jus ta men te terá a res pon sa bi li da de de pro mo ver a
cons tru ção de ins ti tu i ções que, acre di to, de vam ser as
mais de mo crá ti cas. Por isso, for mu lei re que ri men to
hoje una ni me men te, e por su ges tão tam bém do Se na-
dor Pe dro Si mon, apro va da por Se na do res da Co mis-
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal. Como
sou o pró xi mo ora dor, Se na dor He rá cli to For tes, vou
me per mi tir ler esta car ta que V.Exª pe diu gen til men te
que fos se trans cri ta, dada a re le vân cia e em con ti nu i-
da de ao as sun to que aqui traz. Vou lê-la para que fi que
bem cla ra a pro po si ção da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, mu i to mais do que ape -
nas a mi nha. Meus cum pri men tos.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agra -
de ço a V. Exª, no bre Se na dor Edu ar do Su plicy, por
en ri que cer este pe que no re gis tro que faço aqui, ten -
tan do fa zer jus ti ça a esse ilus tre bra si le i ro, ao tem po
em que tam bém pa ra be ni zo V. Exª pela idéia de con vi-
dar Sér gio Vi e i ra de Mel lo a com pa re cer à Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, do Se na-
do, para pres tar es cla re ci men tos so bre o que será
sua atu a ção na re cons tru ção do Ira que, hoje aguar -
da da com an si e da de por todo o mun do, in de pen den-
te men te de ide o lo gia, in de pen den te men te de cre do.
Por tan to, pa ra be ni zo V. Exª e su gi ro que, dada a re le-
vân cia da ilus tre pre sen ça, essa vi si ta se faça no ple -
ná rio des ta Casa para que to dos os Se na do res pos -
sam ho me na ge ar o bra si le i ro Sér gio Vi e i ra de Mel lo,
di ri mir dú vi das e ou vir de S. Sª en ri que ce do ras ex pe-
riên ci as pelo mun do afo ra na re cons tru ção da paz.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

CARTA ABERTA

Bra sí lia, 26 de maio de 2003

Sr. Sér gio Vi e i ra de Mel lo
Alto Co mis sá rio das Na ções Uni das para 
Di re i tos Hu ma nos e Re pre sen tan te Espe ci al da ONU
para Ira que  Nova Ior que

Caro Sr. Sér gio Vi e i ra de Mel lo:
Con gra tu la ções pela sua no me a ção como Re -

pre sen tan te Espe ci al das Na ções Uni das para o Ira -
que. Te nho cer te za de que após vá ri as mis sões
bem-su ce di das cum pri das por V. Sª, como na Bos-
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nia-Her ze go vi na e em Ti mor Les te, V. Sª terá tam bém
um pa pel re le van te na re cons tru ção do Ira que e na
aju da ao de sen vol vi men to das ins ti tu i ções de mo crá ti-
cas que pos sam sig ni fi car no vas es pe ran ças para a
po pu la ção da que la na ção.

É so bre o de sen vol vi men to das for mas de com -
par ti lha men to das ri que zas do Ira que en tre a sua po -
pu la ção que eu gos ta ria de pe dir a sua aten ção, le-
van do em con si de ra ção uma pro pos ta que tem fun da-
men tos nas an ti gas es cri tu ras do Ve lho Tes ta men to e
do Novo Tes ta men to da Bí blia Sa gra da, nos en si na-
men tos do Alco rão e no Li vro de Ha dis e dos Bu dis-
tas, nos en si na men tos de Tho mas More e de Tho mas
Pa i ne, e nos es tu dos re cen tes bem ela bo ra dos pe los
bri lhan tes eco no mis tas como Ja mes Edward Me a de,
Ja mes To bin e Phi lip pe Van Pa rijs.

Num ar ti go pu bli ca do em 9 de abril de 2003, no
jor nal The New York Ti mes, Sha ring, Alas ka Style,
Ste ven C. Cle mons pro pôs que os Esta dos Uni dos, e
é cla ro, a ONU, con si de rem a pos si bi li da de de tra ba-
lhar com o pe tró leo do Ira que, não só para a re cons-
tru ção do que foi des tru í do pela guer ra re cen te, mas
tam bém como uma for ma de aju dar a pro du zir uma
de mo cra cia es tá vel, ex pan din do o nú me ro de par ti ci-
pan tes eco nô mi cos na eco no mia da que la na ção.

Acre di to que se ria um exem plo pro mis sor para o 
mun do que V.Sa. pro po nha ao Ira que que eles si gam
o exem plo mu i to bem su ce di do do Alas ca, es pe ci al-
men te por que eles têm um abun dan te re cur so na tu ral
sob a for ma de pe tró leo, ape sar de ser pos sí vel se guir
este pro ce di men to com base em qual quer ri que za cri -
a da pela na ção.

Per mi ta-me re lem brar como aque la idéia sur giu
no Alas ca. No iní cio dos anos ses sen ta, o pre fe i to de
uma pe que na vila de pes ca do res, Bris tol Bay, no
Alas ca, no tou a gran de ri que za ge ra da pela pes ca,
mas que mu i tos de seus mo ra do res con ti nu a vam po -
bres. Pro pôs, en tão, a cri a ção de um im pos to de 3%
so bre o va lor da pes ca para cri ar um fun do que per -
ten ce ria a to dos. Ele en fren tou mu i ta re sis tên cia ao
ten tar con ven cer a po pu la ção a ace i tar a idéia. O tra -
ba lho de per su a são le vou cin co anos. A idéia deu tão
cer to que, dez anos de po is, Jay Ham mond tor nou-se
o go ver na dor do Esta do de Alas ca.

Em 1976, o Go ver na dor Ham mond dis se aos
300.000 re si den tes do Alas ca: “de ve mos pen sar não
só na nos sa ge ra ção, mas tam bém nas fu tu ras ge ra-
ções. Uma vez que o pe tró leo e ou tros re cur sos na tu-
ra is não são re no vá ve is, va mos se pa rar 50% dos ro-
yal ti es ge ra dos atra vés da ex plo ra ção des ses re cur-
sos para um fun do que será acu mu la do e per ten ce rá
a to dos”. A pro pos ta foi apro va da não só pela Assem -

bléia Esta du al, mas tam bém pelo re fe ren do po pu lar,
76.000 vo tos a fa vor e 38.000 vo tos con tra.

Hoje é con si de ra do um su i cí dio po lí ti co para
qual quer li de ran ça se co lo car con tra o sis te ma de di -
vi den dos do Fun do Per ma nen te do Alas ca. Tem sido
um gran de su ces so. Aque les ro yal ti es têm sido apli -
ca dos em tí tu los de ren da fixa dos Esta dos Uni dos,
ações de em pre sas do Alas ca, dos Esta dos Uni dos,
em pre sas in ter na ci o na is e em in ves ti men tos imo bi liá-
ri os. Des de 1980 o pa tri mô nio lí qui do do Fun do au-
men tou de US$1 bi lhão para US$25 bi lhões de hoje.
Cada re si den te no Alas ca há um ano ou mais tem o
di re i to de re ce ber um di vi den do anu al que au men tou
de apro xi ma da men te US$300,00 no iní cio dos anos
oi ten ta para US$1.550,00 no ano pas sa do.

O Fun do Per ma nen te do Alas ca fez do país o
es ta do com mais igua li tá ria dis tri bu i ção de ren da dos
Esta dos Uni dos. Du ran te o pe río do de 1989-1999 o
Alas ca dis tri bu iu os 6% do seu PIB igual men te para
to dos os ci da dãos, hoje em tor no de 626.000. Como
re sul ta do, du ran te a úl ti ma dé ca da, en quan to a ren da
mé dia das fa mí li as 20% mais po bres dos Esta dos
Uni dos cres ceu 12% e das fa mí li as 20% mais ri cas
cres ceu 26%, no Alas ca, a ren da mé dia das fa mí li as
20% mais po bres cres ceu 28% en quan to que das fa -
mí li as 20% mais ri cas cres ceu 7%.

Este é um exem plo para to das as na ções do
mun do e é es pe ci al men te vá li do para pa í ses como o
Bra sil e a Áfri ca do Sul, que têm gran de ne ces si da de
de er ra di car a po bre za e me lho rar a sua dis tri bu i ção
de ren da em di re ção a me lhor jus ti ça so ci al. Os eco -
no mis tas e os ci en tis tas so ci a is da Rede Eu ro péia de
Ren da Bá si ca (Ba sic Inco me Eu ro pe an Net work,
BIEN), fun da da em 1986, e a USBIG, têm de mons tra-
do mais e mais a sua ra ci o na li da de.

No dia 29 de abril de 2003, pe ran te o Co mi tê
de Re la ções Exte ri o res do Se na do, o Se cre tá rio de
Esta do Col lin Po well res pon deu a uma per gun ta do
se na dor Ge or ge Allen so bre a pro pos ta que su ge re
ao povo ira qui a no para or ga ni zar um tipo de re fe ren-
do ou ple bis ci to para se guir o exem plo do Fun do
Per ma nen te do Alas ca:

“Acho que vou apos tar nis so”.

Gos ta ria de con fir mar o con vi te da Co mis são
de Re la ções Exte ri o res do Se na do Fe de ral do Bra sil
para V.Sa. ex pla nar a sua fu tu ra mis são no Ira que.

Cor di al men te, Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo
Su plicy (PT/SP), Pre si den te da Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res e da De fe sa Na ci o nal do Se na do
Fe de ral do Bra sil.
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Pa les tra do Se nhor Mi nis tro de Esta do das Re -
la ções Exte ri o res, Emba i xa dor Cel so Amo rim, so bre
o tema “Inser ção Glo bal do Bra sil: OMC, Mer co sul,
Alca, Zona de Li vre Co mér cio do Bra sil com a União
Eu ro péia”, pro nun ci a da pelo Mi nis tro de Esta do, in te-
ri no, Emba i xa dor Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma rães, no XV
Fo rum Na ci o nal.

Rio de Ja ne i ro, 21 de maio de 2003

XV FORUM NACIONAL

TEMA BÁSICO: O NOVO GOVERNO,
NOVAS PRIORIDADES E 

CRESCIMENTO SUSTENTADO
21 DE MAIO DE 2003-BNDES,  RIO DE JANEIRO

Inser cão Glo bal do Bra sil: OMC, Mer co sul, Alca,
Zona de Li vre Co mér cio do Bra sil com a União
Euro péia

Uma pri me i ra or dem de con si de ra ções se re fe-
re à pró pria no ção de “in ser ção glo bal” e ao con ce i to
de “glo ba li za ção”. Está cla ro, hoje, que os be ne fí ci os
da cha ma da glo ba li za ção aflu em ape nas a uma pe -
que na par ce la da hu ma ni da de, e que o pro ces so
como tal está ei va do de as si me tri as. Sa be mos que
es tes de se qui lí bri os não se dis si pa rão es pon ta ne a-
men te. Ao vol tar mos os olhos para o mer ca do in ter-
na ci o nal de bens, ser vi ços, tec no lo gia, te mos que
nos per gun tar se de ve mos nos re sig nar a ten ta ti vas
de in te gra ção sem qua li fi ca ções no con tex to vi gen-
te, ou se nos sa in ser ção glo bal pres su põe um es for-
ço – em co or de na ção com ou tros par ce i ros go ver-
na men ta is e não go ver na men ta is – pela pro mo ção
de con di ções mais equâ ni mes de com pe ti ção e dis -
tri bu i ção de fru tos. Como ates ta a par ti ci pa ção do
Pre si den te Lula nos fo ros de Por to Ale gre e Da vos,
o Bra sil pas sou a as su mir uma po si ção de li de ran ça
na bus ca de um novo pa ra dig ma, no âm bi to des ta
se gun da al ter na ti va.

A bus ca da con ci li a ção en tre as agen das do
cres ci men to eco nô mi co e do de sen vol vi men to so ci al,
de fen di da pelo Bra sil, en vol ve um ques ti o na men to de
pos tu la dos que, por di fe ren tes ra zões, se re ve lem in -
ca pa zes de pro du zir re sul ta dos po si ti vos para os pa í-
ses me nos de sen vol vi dos. Entre es tes pos tu la dos, fi -
gu ra o de que a Ii be ra li za ção co mer ci al e a des re gu la-
men ta ção ne ces sa ri a men te po ten ci a li zam o efe i to
ge ra dor de ri que za do co mér cio in ter na ci o nal. Se é
ver da de que, em te o ria, a Ii be ra li za ção de ve ria in du-
zir a uma alo ca ção mais ra ci o nal de re cur sos, na prá -
ti ca, al guns dos prin ci pa is de fen so res dos be ne fí ci os
da li be ra li za ção não he si tam em cer car-se de re gi-

mes de ex ce ção para os se to res em que de mons tram
vul ne ra bi li da de – co in ci den te men te aque les em que
os pa í ses em de sen vol vi men to pos su em van ta gens
com pa ra ti vas. Assim sen do, no mun do real não es tão
da das as con di ções para que o li vre fun ci o na men to
do mer ca do se trans for me em ala van ca para o cres ci-
men to eco nô mi co, com uma re par ti ção mais jus ta de
ga nhos. Des ta cons ta ta ção de cor re a im por tân cia de
um es for ço sus ten ta do pelo ni ve la men to das con di-
ções de con cor rên cia, em todo o es pec tro de ítens da
agen da do co mér cio in ter na ci o nal.

Ca be ria dis tin guir, de an te mão, en tre os di ver-
sos exer cí ci os ne go ci a do res em que es ta mos en vol-
vi dos – como o da Ro da da de Doha na OMC, da Alca
en tre o Mer co sul e a União Eu ro péia – e os pro je tos
de for ta le ci men to do Mer co sul e apro xi ma ção com os
de ma is pa í ses da Amé ri ca do Sul. A agen da de es tre i-
ta men to de la ços em ní vel re gi o nal cons ti tui um pro je-
to de in te gra ção mul ti fa ce ta do, se me lhan te ao da
União Eu ro péia. As ne go ci a ções na OMC, da Alca e
com os eu ro pe us se pa u tam por uma ló gi ca mais es -
tri ta men te eco nô mi ca, e pelo ób vio in te res se na con -
quis ta de ma i or es pa ço para nos sas ex por ta ções e
ma i or par ti ci pa ção no co mér cio in ter na ci o nal. Da das
as dis pa ri da des eco nô mi cas en tre os par ti ci pan tes
nes sas ne go ci a ções, e ten do em vis ta as ini qüi da des
das re gras e prá ti cas hoje pre va li e cen tes – e o ris co
de seu agra va men to – esse ob je ti vo é in dis so ciá vel
de um es for ço con co mi tan te de di mi nu i ção das res tri-
ções à nos sa ca pa ci da de de fo men tar po lí ti cas au tô-
no mas de de sen vol vi men to e de cor re ção de dis tor-
ções. Sa be mos que em se to res em que re ve la mos
com pe ti ti vi da de, como o do agro ne gó cio ou o si de rúr-
gi co, po lí ti cas e prá ti cas dos pa í ses de sen vol vi dos
com seus sub sí di os bi li o ná ri os e o re cur so ar bi trá rio a 
me di das de de fe sa co mer ci al, pe na li zam os pro du to-
res mais efi ci en tes, ao in vés de re com pen sá-los.

Na re a li da de as três ne go ci a ções po dem ser
vis tas como um pro ces so úni co em três ta bu le i ros, na
me di da em que es tão sen do re me ti das à Ro da da de
Doha vá ri os te mas cujo equa ci o na men to no pla no he -
mis fé ri co ou in ter-re gi o nal é con si de ra do, por al gu ma
das par tes, po li ti ca men te in viá vel. A in dis po si ção nor-
te-ame ri ca na em de ba ter os sub sí di os agrí co las e as
re gras an ti dum ping na Alca cons ti tui o exem plo mais 
no tó rio. Esta cir cuns tân cia faz com que seus cro no-
gra mas se jam in ter de pen den tes e re que i ram uma
har mo ni za ção.

Para to mar mos o exem plo da agri cul tu ra – e in -
de pen den te men te das pos si bi li da des de aces so aos
mer ca dos nor te-ame ri ca no e eu ro peu que po de rão
re sul tar das ne go ci a ções em cur so – ao ver de nos -
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sos par ce i ros a so lu ção para ques tões cha ve do co -
mér cio agrí co la pas sa pela OMC – em par ti cu lar
aque las que se re fe rem àe li mi na ção dos sub sí di os à
ex por ta ção e ao dis ci pli na men to das me di das de apo -
io do més ti co. Dito de ou tra for ma, a per sis tên cia de
im pas ses no tra ta men to do tema agrí co la, ou das re -
gras de de fe sa co mer ci al na Ro da da de Doha afe ta
não so men te as ne go ci a ções mul ti la te ra is na OMC,
mas de igual ma ne i ra as duas ou tras ini ci a ti vas plu ri-
la te ra is.

A OMC ad qui re, as sim, um pa pel cen tral em
nos sa in ves ti da por uma par ti ci pa ção mais afir ma ti va
no co mér cio in ter na ci o nal. Com a aces são da Chi na
e, em bre ve da Rús sia, a OMC ga nha um ca rá ter ver -
da de i ra men te uni ver sal. Insti tu i ção que en car na o sis -
te ma mul ti la te ral de co mér cio, a OMC en con tra-se
ab sor vi da em uma ro da da abran gen te de ne go ci a-
ções que en vol ve não ape nas a li be ra li za ção do co -
mér cio de pro du tos agrí co las, bens in dus tri a is e ser vi-
ços, como as pec tos re gu la tó ri os di ver sos – que vão
des de a re vi são das re gras an ti dum ping até a cri a-
ção de re gis tro para as cha ma das “in di ca ções ge o-
grá fi cas”, a re la ção en tre co mér cio e o meio am bi en te
e um con jun to de te mas di tos de “im ple men ta ção dos
re sul ta dos da Ro da da Uru guai” de es pe ci al in te res se
dos pa í ses em de sen vol vi men to.

A V Con fe rên cia Mi nis te ri al da OMC, a re a li-
zar-se em Can cun, em se tem bro pró xi mo, re pre sen ta
um mar co im por tan te para o fu tu ro da ro da da. Hoje, a
per cep ção pre do mi nan te en tre os es ta dos-mem bros
é que o pro ces so não está avan çan do de for ma sa tis-
fa tó ria. Ape sar de ha ver sido ba ti za da de “ro da da do
de sen vol vi men to” a ne go ci a ção tem-se ca rac te ri za do
pela fal ta de avan ços pre ci sa men te nas áre as con si-
de ra das pri o ri tá ri as para os pa í ses em de sen vol vi-
men to. Um exem plo elo qüen te é o do ci ta do ca pí tu lo
de “im ple men ta ção”, sob cujo guar da-chu va o Bra sil,
com o apo io de pa í ses como Índia e Chi na, re i vin di ca,
en tre ou tros, a com pa ti bi li za ção en tre a Con ven ção
so bre Di ver si da de Bi o ló gi ca e o Acor do so bre di re i tos
de pro pri e da de in te lec tu al (TRIP) e a fle xi bi li za ção
das dis ci pli nas do acor do de TRIM, que li mi ta a li ber-
da de de ação para a ado ção de me di das de po lí ti ca
in dus tri al e tec no ló gi ca. Igual men te pre o cu pan te é o
des cum pri men to de pra zos e fal ta de dis po si ção ne -
go ci a do ra para a de fi ni ção de “mo da li da des” (fór mu-
las de re du ção, al te ra ções nas re gras vi gen tes) em
agri cul tu ra – es ta be le ci do na De cla ra ção de Doha
para 31 de mar ço de 2003. A res pon sa bi li da de por
este atra so re cai cla ra men te so bre os pa í ses pro te ci-
o nis tas em ma té ria agrí co la, como os eu ro pe us, Ja -
pão e Co réia. Os pa râ me tros para as ne go ci a ções em 

te mas como in ves ti men tos e con cor rên cia ain da não
es tão de fi ni dos na OMC, em bo ra a pre vi são seja de
que o ní vel de am bi ção não nos crie cons tran gi men-
tos ex ces si vos.

O for ta le ci men to do Mer co sul, uma pri o ri da de
em si mes ma e ali cer ce do pro je to de in te gra ção da
Amé ri ca do Sul, deve se re fle tir tam bém em uma ação 
co or de na da do blo co nas ne go ci a ções com par ce i ros
de fora da re gião. Na OMG, o Mer co sul tem apre sen-
ta do pro pos tas con jun tas em gru pos ne go ci a do res
como o de agri cul tu ra e ser vi ços. Seus qua tro in te-
gran tes fa zem par te do Gru po de Ca irns, que re ú ne
ex por ta do res agrí co las com pe ti ti vos do mun do de-
sen vol vi do e em de sen vol vi men to e li de ram o mo vi-
men to por li be ra li za ção e eli mi na ção de dis tor ções
em agri cul tu ra. Além de tes te mu nho do vi gor de mo-
crá ti co no âm bi to do blo co, os re cen tes pro ces sos
ele i to ra is na Argen ti na e Pa ra guai po dem ser con si-
de ra dos aus pi ci o sos para o pro je to de con so li da ção
da união adu a ne i ra e cons ti tu i ção do mer ca do co-
mum, na me di da em que os no vos man da tá ri os es tão
dan do de mons tra ções de com pro mis so com o Mer co-
sul.

O Bra sil está pre pa ra do para fa zer sua par te,
im pe din do que o bu ro crá ti co se so bre po nha ao po lí ti-
co nes te pro ces so, e, como a ma i or eco no mia do Mer -
co sul, apo i an do gran des in ves ti men tos de em pre sas
bra si le i ras na re gião com vis tas à ar ti cu la ção de uma
po lí ti ca in dus tri al re gi o nal. Ao mes mo tem po, nos pa -
re ce fun da men tal a pre ser va ção de um ní vel ade qua-
do de co or de na ção en tre os mem bros do blo co nas
ne go ci a ções da Alca – que ca rac te ri za ria como as
mais com ple xas e po li ti ca men te sen sí ve is das três
em an da men to.

Em 1º de no vem bro de 2002 – ain da no Go ver no
an te ri or – as su mi mos a co-Pre si dên cia das ne go ci a-
ções da ALCA (Área de Li vre Co mér cio das Amé ri-
cas) ao lado dos Esta dos Uni dos. O pro ces so ne go ci-
a dor obe de ce a um cro no gra ma in ten so e in gres sa
em fase de de fi ni ções, com o in ter câm bio de ofer tas e 
re vi são de ofer tas já apre sen ta das. O Mer co sul apre -
sen tou ofer tas em bens agrí co las e não agrí co las.
Bra sil e Argen ti na de ci di ram não apre sen tar ofer ta
em ser vi ços, em fun ção da ati tu de nor te-ame ri ca na
de “bi la te ra li zar” sua ofer ta em bens — com lis tas di -
fe ren ci a das para o Ca ri com, pa í ses cen tro-ame ri ca-
nos, Co mu ni da de Andi na e Mer co sul, re ser van-
do-nos as con di ções de aces so as me nos fa vo rá ve is.
Ne nhum dos qua tro só ci os do Mer co sul apre sen tou
ofer tas em in ves ti men tos ou com pras go ver na men ta-
is. Nes tas áre as como em pro pri e da de in te lec tu al ve -
ri fi ca-se gran de em pe nho nor te-ame ri ca no para ob ter
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dis ci pli nas mais am bi ci o sas do que as da OMC, pos -
tu ra que con tras ta com a re cu sa dos EUA em dis cu tir
sub sí di os agrí co las e ins tru men tos de de fe sa co mer-
ci al – de in te res se bra si le i ro. Cabe ter pre sen te que o
Bra sil não ne ces si ta ria de uma es tru tu ra ne go ci a do ra
como a da Alca para as so ci ar-se mais es tre i ta men te
às eco no mi as da Amé ri ca do Sul ou mes mo do Mé xi-
co – o que po de ria ser fe i to no âm bi to da Ala di. A pers -
pec ti va de ob ten ção de con di ções de aces so pri vi le gi-
a do ao mer ca do nor te-ame ri ca no é ob vi a men te atra -
en te para vá ri os se to res de nos sa in dús tria e do agro -
ne gó cio. Mas os con tor nos ge ra is da di nâ mi ca atu al
das ne go ci a ções não pode ser con si de ra da fa vo rá vel
aos nos sos in te res ses. As pers pec ti vas de me lho ria
de aces so em pro du tos de es pe ci al in te res se não são 
en co ra ja do ras, na me di da em que a ofer ta ini ci al nor -
te-ame ri ca na não ace na com re du ções de bar re i ras
para pro du tos de es pe ci al in te res se do Bra sil, como
suco de la ran ja, car nes, cal ça dos, têx te is. Ao mes mo
tem po as am bi ções nor te-ame ri ca nas em ma té ria de
ser vi ços, in ves ti men tos, com pras go ver na men ta is e
pro pri e da de in te lec tu al vão além do que está so bre a
mesa na OMC, en quan to nos sas pos tu la ções em ma -
té ria de an ti dum ping e sal va guar das e em re la ção a
sub sí di os agrí co las não são le va das em con ta.

Não che ga a sur pre en der que o pro ces so da
Alca sus ci te ex pec ta ti vas e in qui e ta ções jun to à opi -
nião pú bli ca. Par la men ta res, re pre sen tan tes do se tor
pri va do, sin di ca tos, or ga ni za ções não-go ver na men-
ta is de se jam co nhe cer os con tor nos es pe cí fi cos das
ne go ci a ções para po der ex pres sar pon tos de vis ta e
con tri bu ir para a de fi ni ção de po si ções ne go ci a do ras.
Por de ci são do Pre si den te Lula, o Go ver no tem bus -
ca do am pli ar o de ba te pú bli co so bre a Alca e suas im -
pli ca ções para o Bra sil. Um pas so ini ci al foi dado no
sen ti do de ga ran tir a trans pa rên cia do pro ces so, com
a co lo ca ção na pá gi na do lta ma raty na in ter net da ín -
te gra da ofer ta bra si le i ra. Te nho dis cu ti do com em pre-
sá ri os e sin di ca tos, com pa re cen do ao Con gres so Na -
ci o nal re gu lar men te em aten di men to ao in te res se
ma ni fes ta do no an da men to das ne go ci a ções. Esta-
mos dis pos tos a tra ba lhar com a so ci e da de ci vil e o
Po der Le gis la ti vo para ava li ar como me lhor aten der o
in te res se na ci o nal nes tas com ple xas ne go ci a ções.
Se gui re mos tra ba lhan do om bro a om bro com os só ci-
os do Mer co sul na cons tru ção de uma po si ção so li dá-
ria e fir me.

O Mer co sul bus ca for mar uma as so ci a ção iné di-
ta en tre dois blo cos eco nô mi cos nas ne go ci a ções
com a União Eu ro péia. O pra zo para a con clu são das
ne go ci a ções em 2005 co in ci de com o tér mi no pre vis-
to para os pro ces sos da OMC e da Alca, cons ti tu in do

fa tor de equi lí brio em re la ção a esta úl ti ma so bre tu do.
Até o fi nal do ano cor ren te de ve rão es tar de fi ni das as
li nhas ge ra is de um acor do. O Mer co sul está cum pri-
do sua par te da bar ga nha, ha ven do apre sen ta do
ofer ta re la ti va a 85% do va lor do co mér cio para fins de 
des gra va ção em dez anos. Aguar da mos da par te eu -
ro péia uma res pos ta cor res pon den te, com pro pos ta
de aces so sig ni fi ca ti vo, par ti cu lar men te em agri cul tu-
ra. Vale es cla re cer que, em bo ra os te mas “in ves ti-
men tos” e “ser vi ços” tam bém es te jam pre sen tes na
ne go ci a ção Mer co sul – União Eu ro péia, os pa râ me-
tros da ne go ci a ção são me nos am bi ci o sos do que
aque les le va dos à Alca pe los nor te-ame ri ca nos. Esta
cir cuns tân cia per mi te que com pa ti bi li ze mos nos sas
ofer tas nes ses ca pí tu los ao que está sen do ne go ci a-
do na OMC, des com pli can do, até cer to pon to, a ne go-
ci a ção que mais nos in te res sa –- que é aque la re la ci-
o na da a aces so. Com pras go ver na men ta is se gue
sen do um tema com ple xo, in clu si ve por cons ti tu ir um
pos sí vel ins tru men to de po lí ti ca in dus tri al e tec no ló gi-
ca. Ten ci o no pro mo ver uma re fle xão in ter na e com
nos sos só ci os do Mer co sul, ten do pre sen te a ne ces-
si da de de de sen vol ver mos uma pos tu ra ne go ci a do ra
co mum.

Não de ve mos es que cer que, além des tes três
exer cí ci os ne go ci a do res, es ta mos con ver san do com
ou tros par ce i ros com vis tas à con clu são de di fe ren tes
ti pos de acor dos de apro xi ma ção co mer ci al e eco nô-
mi ca. A es tra té gia de in ser ção glo bal não deve des -
pre zar os pa í ses do sul, onde as opor tu ni da des po-
dem ser ex tre ma men te atra en tes para o ex por ta dor
bra si le i ro. Na Amé ri ca do Sul, o pro je to de in te gra ção
saí do pla no da re tó ri ca. A ne go ci a ção de acor do Mer -
co sul – Co mu ni da de Andi na soma-se aos acor dos de
com ple men ta ção eco nô mi ca fir ma dos com Chi le e
Bo lí via e os en ten di men tos Mer go sul – Peru e Mer co-
sul – Ve ne zu e la, e vão con for man do um es pa ço de
co o pe ra ção com uma for te ra ti o na le ge o grá fi ca e po -
lí ti ca. Esta mos ex plo ran do ou tras pos si bi li da des de
apro xi ma ção eco nô mi co-co mer ci al com par ce i ros do
mun do em de sen vol vi men to, em par ti cu lar com o Mé -
xi co, Áfri ca do Sul, o mun do ára be, os pa í ses da
Asso ci a ção do Su des te Asiá ti co, Chi na e Índia. So bre
es tes dois úl ti mos mer ca dos, vale ter em men te que a
RPG pas sou à con di ção de quar to ma i or im por ta dor
de pro du tos bra si le i ros em 2002 e que o co mér cio bi -
la te ral com a lndia tri pli cou em va lor nos úl ti mos três
anos, al can çan do hoje 1,2 bi lhões de dó la res. Aca bo
de re gres sar de um pé ri plo ao sul da Áfri ca onde iden -
ti fi quei um enor me in te res se por ne gó ci os e em pre en-
di men tos con jun tos com o Bra sil em pa í ses como
Ango la, Na mí bia e Mo çam bi que. O Mer co sul está ne -
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go ci an do um acor do de pre fe rên ci as que de ve rá le var
à cons ti tu i ção de uma zona de li vre co mér cio com a
SAGU (South Afri can Cus toms Uni on) — for ma da
pela Áfri ca do Sul, Bot su a na, Le so to e Su a zi lân dia.

Como afir mou o Pre si den te Lula na aber tu ra do
Se mi ná rio Bra sil–Chi na re a li za do no Rio de Ja ne i ro,
em 30 de abril úl ti mo, “pre ci sa mos abrir fron te i ras e
não te mos o di re i to de fi car es pe ran do al guém nos
con vi dar”. Na re a li da de o apro fun da men to de nos sas
par ce ri as tra di ci o na is e a bus ca de no vas as so ci a-
ções re fle tem a vo ca ção uni ver sa lis ta de nos sa po lí ti-
ca ex ter na, sob for te im pul so no atu al Go ver no. A rota
de cre di bi li da de em que in gres sou a eco no mia bra si-
le i ra, o com pro mis so com o com ba te à po bre za e à
fome, a aten ção dada aos di re i tos hu ma nos e à con -
so li da ção da de mo cra cia são fa to res que tra çam um
qua dro de res pe i ta bi li da de in ter na ci o nal e au xi li am
enor me men te a ação ex ter na do Go ver no em suas
vá ri as ver ten tes, in clu si ve a do co mér cio ex te ri or. O
Bra sil se en con tra em con di ções ex cep ci o na is para
pro mo ver pro je tos eco nô mi co-co mer ci a is ca pa zes de 
in te grá-lo de for ma mais com pe ti ti va nos flu xos in ter-
na ci o na is, sem ter que ab di car de sua au to no mia na
de fi ni ção de um mo de lo de de sen vol vi men to pró prio,
ca paz de con ci li ar pro gres so eco nô mi co, ci en tí fi co e
tec no ló gi co e jus ti ça so ci al.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Ota vio) – V. Exª será
aten di do na for ma re gi men tal.

Se na dor Edu ar do Su plicy, há pou co, pe diu V.
Exª que fos se fe i ta uma per mu ta com o Se na dor Cé -
sar Bor ges para ter a opor tu ni da de de usar da pa la-
vra, mas o Se na dor Mag no Mal ta tem pre fe rên cia re -
gi men tal por ocu par a Li de ran ça do Par ti do Li be ral.

Com a pa la vra, o Se na dor Mag no Mal ta, do PL
do Espí ri to San to.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e 
Srs. Se na do res, que ro sa u dar a ju ven tu de que se en -
con tra nas ga le ri as da Casa, es tu dan tes que nos
pres ti gi am com a sua pre sen ça. Se jam bem-vin dos! É
ex tre ma men te sa u dá vel ter mos nes ta Casa, ain da
que no fi nal da ses são, a pre sen ça da ju ven tu de, que
par ti ci pa ati va men te da vida po lí ti ca do País e pode
per ce ber este mo men to novo que vive a Na ção bra si-
le i ra, que co me ça a pas sar pelo seu es tá gio ma i or de
mu ta ção, atin gin do a ma tu ri da de po lí ti ca.

Sr. Pre si den te, ve nho à tri bu na nes ta tar de para
fa zer dois re la tos. Um de les é re la ti vo ao agra de ci-
men to que que ro fa zer a mi lha res de pes so as no Bra -
sil que me têm en vi a do cen te nas de e-ma ils, fa zen do

coro com a luta que te mos tra va do nes te País no pla -
no da se gu ran ça pú bli ca e na im ple men ta ção de uma
le gis la ção di fe ren ci a da. De igual modo, a 41 Bis, a Lei
Anti má fia da Itá lia, que, a par tir do es ta be le ci men to
de pri são per pé tua para ma fi o sos, con se guiu ar re fe-
cer a vi o lên cia na que le país.

Pois bem, Sr. Pre si den te, com base nis so, a
Sub co mis são de Se gu ran ça, co man da da pelo Se na-
dor Tas so Je re is sa ti e que tem como Re la tor o Se na-
dor De mós te nes Tor res, me de le gou uma mis são que
re pu to es pi nho sa. Mas nun ca fui de fu gir ao de ver, Sr.
Pre si den te, e medo eu co nhe ço de ou vir fa lar por que
a ele nun ca fui apre sen ta do; não fui des ma ma do com
ga ra pa, ma mei no pe i to de Dona Dadá, mi nha mãe;
por tan to, medo é algo que eu não co nhe ço. A mim foi
dada a res pon sa bi li da de de con du zir, tra ba lhar e re la-
tar uma le gis la ção di fe ren ci a da para pu nir nar co trá fi-
co e cri me or ga ni za do no País, Se na dor Mão San ta. A
mim foi dada a res pon sa bi li da de da or ga ni za ção de
um se mi ná rio a ser pro mo vi do pelo Se na do da Re pú-
bli ca do Bra sil. Fiz to dos os con ta tos – eu já os ti nha;
pre vi a men te eu os ha via fe i to quan do es ti ve com os
pro mo to res an ti má fia da Itá lia para es ta be le cer a
data, a fim de que o pro mo tor ti tu lar, o pro mo tor an ti-
má fia da Itá lia es te ja co nos co nes sa oca sião, além do 
pro mo tor an ti má fia da Si cí lia, de Pa ler mo, es pe ci fi ca-
men te.

Cu ri o sa men te, Se na dor Su plicy, esse pro cu ra-
dor é ir mão da fa le ci da es po sa do Dr. Gi o van ni Fal co-
ne, que foi as sas si na do de ma ne i ra fria e bár ba ra pela 
má fia ita li a na. Ten do a irmã as sas si na da com Gi o van-
ni Fal co ne, esse moço, en tão, tor nou-se pro mo tor an -
ti má fia na Si cí lia e es ta rá co nos co nes te se mi ná rio no 
Se na do da Re pú bli ca. Co nos co tam bém es ta rão
aque les que co man dam os pre sí di os ou o pre sí dio
mais fa mo so da Itá lia, co nhe ci do como Rab bi bia. É o
pre sí dio onde par te sig ni fi ca ti va da má fia está apri si o-
na da des de a mor te de Fal co ne. O Par la men to Ita li a-
no, le va do pela opi nião pú bli ca – até por que o Par la-
men to não re u nia con di ções por que mem bros seus
es ta vam en vol vi dos com a má fia –, le va do pela pres -
são po pu lar, foi obri ga do a pro du zir uma le gis la ção
que pu des se dar se gu ran ça à so ci e da de da que le
país.

Eu di ria, Se na dor Ga ri bal di, com pa nhe i ro des sa
Sub co mis são, que em ma té ria de se gu ran ça pú bli ca,
a Itá lia já des co briu a roda. Nós so men te pre ci sa mos
ter a hu mil da de de co pi ar. Aque les que co man dam
ad mi nis tra ti va men te es ses pre sí di os ri ram de nós
quan do che ga mos na Itá lia di zen do que ago ra va mos
cons tru ir cin co pre sí di os de se gu ran ça má xi ma. Um
de les me per gun tou: “mas exis te pre sí dio que não
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seja de se gu ran ça má xi ma?” Por que todo pre sí dio
deve ser de se gu ran ça má xi ma. O pre sí dio pre ci sa ter 
con di ções de qua li da de de vida para que o pre so pos -
sa pa gar com dig ni da de a sua pena. 

Sr. Pre si den te, os pre sí di os na Itá lia são tão
bem cons tru í dos que a luz do sol en tra nas ce las e
não exis te o che i ro de ca de ia como exis te no Bra sil.
As ce las em que as pes so as es tão cum prin do as suas 
pe nas têm o mes mo odor que esta sala ou que a sala
do ga bi ne te de qual quer um ou da casa de qual quer
um de nós. E eles cum prem com dig ni da de as suas
pe nas. Cum prem de fato a pena e quem trans gri de a
lei e atin ge de for ma imo ral a so ci e da de paga e res -
pon de pelo seu cri me.

Eu en con trei lá um bra si le i ro pre so; ele foi
co-au tor de um cri me, es ta va na Rab bi bia, pe gou 15
anos de ca de ia; já ha via cum pri do 7 anos e tem mais
7 anos para cum prir.

Na Itá lia, por ca u sa da Lei 41 Bis, o ma fi o so tem
di re i to a um ad vo ga do que fala com ele pelo vi dro, dez 
mi nu tos por mês. Aqui, o mar gi nal tem di re i to a 23, 24,
25 ou quan tos ele pu der pa gar e pode fa lar com ele
uma hora por dia. Lá, é pro i bi do vi si ta ín ti ma para
qual quer tipo de pre so e não mor re ne nhum por ca u-
sa dis so. Até por que se fal ta de vi si ta ín ti ma ma tas se
al guém nos co lé gi os de pa dres to dos mor re ri am. E o
gran de pro ble ma da vi o lên cia que se es ta be le ceu
nes te País é a cha ma da vi si ta ín ti ma: um pre so, em
al guns Esta dos, che ga a cus tar R$1.500,00 ao Esta -
do, para pas sar o dia in te i ro com a men te va zia, sem
tra ba lhar, ma qui nan do hor ror, ma qui nan do ter ror, se -
qües tro, ati rar con tra o pa tri mô nio pú bli co, con tra o
pa tri mô nio de ter ce i ros e pode ter quan tas vi si tas ín ti-
mas qui ser por se ma na, com ga ro tas de pro gra ma
pa gas pelo cri me or ga ni za do. Assim é fá cil co man dar
o cri me no Bra sil.

Por isso as nos sas cri an ças e os nos sos jo vens
vi vem a in tran qüi li da de, Sr. Pre si den te, de não po de-
rem mais an dar nas ruas; os pais e as mães não têm
mais paz quan do os seus fi lhos se des lo cam para um
sim ples en con tro com os seus ami gos ou até para ir à
igre ja. Per de mos a paz nes te País! Esta be le ceu-se
aqui o dia do ju í zo, es ta be le ceu-se aqui, Se na dor He -
rá cli to For tes, um Esta do di fe ren ci a do: es ta mos vi-
ven do o es ta do do ter ror!

Re ce bi essa mis são. Esta mos con vi dan do a so -
ci e da de or ga ni za da para esse sim pó sio. Con vi da re-
mos o Mi nis tro da Jus ti ça e o Se cre tá rio Na ci o nal de
Se gu ran ça Pú bli ca, Luiz Edu ar do So a res; pes so as da 
te le vi são, prin ci pal men te aque las que são ân co ras e
que es tão a per se guir o cri me no Bra sil, como Caco
Bar ce los, José Luís Da te na, Wil li am Wack e Ale xan-

dre Gar cia, que são for ma do res de opi nião; con vi da-
re mos tam bém a OAB; es tu dan tes de Di re i to; e re pre-
sen tan tes das or ga ni za ções de di re i tos hu ma nos. Qu -
e re mos que to dos dis cu tam co nos co esse mo men to
de gra vi da de e de vi o lên cia ex tre ma em que vive o
povo bra si le i ro.

Há cin co anos, quan do eu pre si dia a CPI do
Nar co trá fi co, o De pu ta do Mo ro ni Tor gan e eu cha ma-
mos a aten ção para esse pro ble ma. Con se gui mos
ma pe ar o cri me no País, re ve lan do uma na ção cri mi-
no sa que sub ju gou e hu mi lhou uma na ção de di re i to.
Di zía mos que éra mos pior que a Co lôm bia.

Na pró xi ma quar ta-fe i ra, jun to com a co mi ti va da 
Po lí cia Fe de ral, o Se na dor Ro meu Tuma e eu ire mos
co nhe cer os ca mi nhos da Farc na Ama zô nia. A Farc
já está den tro do Bra sil, a ser vi ço do nar co trá fi co,
dan do tre i na men to para acin te vi o len to con tra a so ci-
e da de bra si le i ra.

Cada qual tem de cum prir o seu pa pel e o pa pel
de um par la men tar nada mais é que fis ca li zar e le gis-
lar. É pre ci so que ofe re ça mos um ins tru men to di fe ren-
te ao Po der Ju di ciá rio bra si le i ro. É ver da de que, nes te
mo men to, pre ci sa mos pro mo ver a re for ma e o con tro-
le ex ter no do Po der Ju di ciá rio, de que vol ta rei a fa lar.
Com mu i ta fe li ci da de, re ce bi do Pre si den te a res pon-
sa bi li da de de dis cu tir a nova lei so bre nar co trá fi co e
cri me or ga ni za do. Aqui es tou – o Pre si den te já o fez
de ofí cio – pe din do ao Mi nis té rio Pú bli co Esta du al e
Fe de ral a co la bo ra ção de seus ser vi do res qua li fi ca-
dos e afe i tos a essa luta. Co nhe ço vá ri os, mas não
que ro ci tar no mes para não co me ter in jus ti ças. Cer ta-
men te es ta rão à dis po si ção da nos sa Co mis são para
acom pa nhar esse de ba te. Ha ve re mos de pas sar e
en cer rar nos so man da to dan do uma res pos ta sig ni fi-
ca ti va à so ci e da de bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, esse é um as sun to por de ma is
ex ten so. Não vou me de lon gar, até por que o Se na dor
Edu ar do Su plicy de se ja fa lar. S. Exª sem pre co la bo ra
quan do de se jo usar da tri bu na. Fa rei o mes mo.

Gos ta ria de en cer rar di zen do que o meu Esta do
vive um mo men to ím par na sua his tó ria. A Pe tro bras
anun ci ou a des co ber ta de mais uma me ga ja zi da de
pe tró leo no li to ral do Espí ri to San to com re ser vas es -
ti ma das em 600 mi lhões de bar ris. A nova área per -
ten ce ao BC-60 e fica ao lado do cam po gi gan te de
Ju bar te e Cho co la te com re ser vas to ta is de 900 mi -
lhões de bar ris lo ca li za das a 84km do sul de Vi tó ria.
De acor do com a es ta tal, o poço 1SS121 foi per fu ra do
a 10km do sul de Ju bar te, em águas pro fun das, em lâ -
mi na d’água, dis tân cia en tre a su per fí cie e o fun do do
mar de 1,3 mil me tros. Com essa des co ber ta, o Esta -
do se con so li da como de ten tor da se gun da ma i or
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con cen tra ção de pe tró leo do País com re ser vas de
1,7 bi lhão de bar ris, con si de ran do as ja zi das em ter ra
e mar, ou seja, o Espí ri to San to tem mais de 15% das
re ser vas to ta is do Bra sil. Essa não é uma gran de des -
co ber ta e uma fe li ci da de para um Esta do que sem pre
es te ve mal nos no ti ciá ri os, aliás, sem pre es te ve nos
no ti ciá ri os po li ci a is por ca u sa do cri me or ga ni za do
que se es ta be le ceu no País? Gra ças a Deus, es ta-
mos man dan do to dos os res pon sá ve is pelo cri me or -
ga ni za do para a ca de ia sem medo de ser mos fe li zes.
Essa é mais uma no tí cia ma ra vi lho sa.

Por isso, o Esta do do Espí ri to San to está ha bi li-
ta do a ter a se gun da re fi na ria. Eu de fen di a cons tru-
ção da pri me i ra re fi na ria no nor des te, que me pa riu,
mas quem me cri ou foi o Espí ri to San to. Se na dor Mão 
San ta, eu fiz coro com os nor des ti nos para que a pri -
me i ra re fi na ria fos se cons tru í da no nor des te e es pe ro
que V.Exª, que é do Pi a uí, e os de ma is Se na do res do
nor des te fa çam coro co mi go para que a se gun da re fi-
na ria, por di re i to, por fato e por ló gi ca, seja ins ta la da
no Espí ri to San to, a fim de res ga tar mos o nos so Esta -
do, de pa u pe ra do e hu mi lha do pelo cri me or ga ni za do.
Entre tan to Deus nos aben ço ou com as ri que zas mi -
ne ra is.

Sr. Pre si den te, en cer ra rei o meu pro nun ci a men-
to fa zen do um ape lo aos Lí de res de Go ver no e aos
Srs. Mi nis tros e se cre tá ri os. Os Mi nis tros e se cre tá ri-
os do Go ver no Lula pre ci sam apren der a res pe i tar o
Par la men to, os Se na do res e os De pu ta dos Fe de ra is,
por que so mos nós que vo ta mos as re for mas; não são
os se cre tá ri os, nem os che fes de ga bi ne te, nem os
Mi nis tros. Os che fes de ga bi ne te e os Mi nis tros pre ci-
sam apren der a re tor nar as li ga ções e a aten der aos
pe di dos de au diên cia, por que não são ape nas eles
que tra ba lham; nós tam bém tra ba lha mos, e eu res-
pon do a to dos.

O se cre tá rio na ci o nal de pes ca irá ao Esta do do
Espí ri to San to. Sou o Lí der da Ban ca da e es tou re ce-
ben do re cla ma ção de to dos os in te gran tes dela por -
que esse re pre sen tan te do Go ver no Fe de ral irá ao
meu Esta do sem co mu ni car a Ban ca da, a qual vo ta rá
as re for mas. Co mu ni co aos Lí de res do Go ver no que,
se isso con ti nu ar a ocor rer, de ve rão tra zer es ses se -
cre tá ri os para vo tar as re for mas.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Luís Otá vio) – Re gi men-

tal men te, a ses são deve ter mi nar às 18h30. Con sul to
o Ple ná rio se po de mos pror ro gá-la por dez mi nu tos.
(Pa u sa.)

Pror ro go a ses são por dez mi nu tos para que o
Se na dor Edu ar do Su plicy pos sa usar da tri bu na.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Tem V. Exª a pa la vra.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pela or dem.) – Sr.Pre si den te, es tou ins cri to para fa lar
em sex to lu gar; no en tan to, até ago ra não fui cha ma-
do. Per gun to a V. Exª se ain da te rei opor tu ni da de de
fa lar.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Se na dor
Ga ri bal di Alves Fi lho, V. Exª que foi Go ver na dor de
seu Esta do, Rio Gran de do Nor te, e hoje é, mais uma
vez, Se na dor da Re pú bli ca, sabe que as ins cri ções
são fe i tas com 48 ho ras de an te ce dên cia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, per mi te-me fa zer uma su ges tão?

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Um mi nu to,
Se na dor.

O Se na dor Edu ar do Su plicy fez uma per mu ta
com o Se na dor Cé sar Bor ges. Ima gi no que S. Exª irá
pro por a di vi são do tem po res tan te da ses são en tre
ele e V. Exª. É isso, Se na dor Edu ar do Su plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, V. Exª es ta va ins cri to
em sex to lu gar, eu es ta va em nono e o Se na dor Cé sar
Bor ges ce deu-me o lu gar. Então é mais do que jus to
que eu di vi da o tem po com V. Exª. Só peço ao Pre si-
den te a gen ti le za de pror ro gar a ses são por quin ze
mi nu tos, pois ha ve ria mais tem po para am bos.

Se as sim V. Exª de ter mi nar, Sr. Pre si den te, fa la-
rei exa ta men te sete mi nu tos e en cer ra rei.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Aca to a
pro po si ção do Se na dor Edu ar do Su plicy e pror ro go a
pre sen te ses são por quin ze mi nu tos.

Com a pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy, do
Par ti do dos Tra ba lha do res do Esta do de São Pa u lo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT-SP. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do Ora dor.) – 
Sr. Pre si den te, veio ao Bra sil esta se ma na o Sr. Ro -
bert Zo el lick, re pre sen tan te de co mér cio dos Esta dos
Uni dos, para dis cu tir com o Go ver no bra si le i ro o cro -
no gra ma de im plan ta ção da Alca. De acor do com
suas de cla ra ções, o Go ver no ame ri ca no não tem in -
te res se em re i ni ci ar ne go ci a ções di re tas de li vre co -
mér cio com o Mer co sul, tal como é do in te res se do
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va. Ain da se gun do
Zo el lick, o Go ver no ame ri ca no pre fe re con cen trar
seus es for ços nas con ver sas so bre a área de li vre co -
mér cio das Amé ri cas.

O Go ver no bra si le i ro pre fe re ex plo rar a pos si bi li-
da de de um acor do “4 + 1” en tre o Mer co sul e os Esta -
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dos Uni dos como ma ne i ra de con se guir ma i or aces so
ao mer ca do nor te-ame ri ca no, sem pre ci sar en ca rar
as di fi cul da des do pro ces so da Alca. Por sua vez, o
Go ver no ame ri ca no, por meio de Zo el lick, de i xa cla ro
que o foco prin ci pal de sua vi a gem é ten tar ver como o 
Bra sil e os Esta dos Uni dos po dem avan çar no pro-
ces so de im plan ta ção da Alca. 

Zo el lick dis se que os Esta dos Uni dos tra ba lham
para con clu ir es sas ne go ci a ções até ja ne i ro de 2004,
ou seja, den tro do pra zo pre vi a men te acor da do, jus ti-
fi can do que a Alca é im por tan te para re du zir as in cer-
te zas eco nô mi cas que as so lam al gu mas eco no mi as
la ti no-ame ri ca nas.

Na for ma como está sen do pro pos ta, a Alca não
in te res sa ao povo bra si le i ro. O Mi nis tro Amo rim, em
di ver sas oca siões, tem afir ma do que os in te res ses
bra si le i ros po dem não ser aten di dos, caso as con ver-
sas con ti nu em como es tão.

O Pre si den te Lula de cla rou esta se ma na que
“os EUA que rem ne go ci ar seus te mas sen sí ve is na
OMC (Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio), mas ne-
go ci ar os te mas sen sí ve is para o Bra sil na Alca”. Isso
sig ni fi ca que os Esta dos Uni dos de se jam re me ter
para a OMC os te mas pri o ri tá ri os para o Bra sil, como,
por exem plo, o uso pro te ci o nis ta da le gis la ção
anti-dum ping e a po lí ti ca de de fe sa na agri cul tu ra.
Por ou tro lado, os ame ri ca nos in sis tem que, em as-
sun tos do seu in te res se, po rém in con ve ni en tes para o 
Bra sil – tais como ser vi ços, in ves ti men tos, com pras
go ver na men ta is e pro pri e da de in te lec tu al – as ne go-
ci a ções de vem se de sen vol ver no âm bi to da Alca.
Aliás, nes ses as sun tos, as ne go ci a ções na Alca de-
vem ir além da OMC.

Vi san do exem pli fi car o que es ta mos afir man do,
de se jo re gis trar o dis cur so pro fe ri do pelo Mi nis tro Cel -
so Amo rim no XV Fó rum Na ci o nal, re a li za do no
BNDES, no dia 21 de maio do cor ren te:

O pro ces so ne go ci a dor (da Alca) obe-
de ce a um cro no gra ma in ten so e in gres sa
em fase de de fi ni ções, com o in ter câm bio de 
ofer tas e re vi são de ofer tas já apre sen ta das.
O Mer co sul apre sen tou ofer tas em bens
agrí co las e não agrí co las. Bra sil e Argen ti na
de ci di ram não apre sen tar ofer ta em ser vi-
ços, em fun ção da ati tu de nor te-ame ri ca na
de “bi la te ra li zar” sua ofer ta em bens – com
lis tas di fe ren ci a das para o Ca ri com, pa í ses
cen tro-ame ri ca nos, Co mu ni da de Andi na e
Mer co sul, re ser van do-nos as con di ções de
aces so as me nos fa vo rá ve is. Ne nhum dos
qua tro só ci os do Mer co sul apre sen tou ofer -

tas em in ves ti men tos ou com pras go ver na-
men ta is. Nes tas áre as, como em pro pri e da-
de in te lec tu al, ve ri fi ca-se gran de em pe nho
nor te-ame ri ca no para ob ter dis ci pli nas mais
am bi ci o sas do que as da OMC, pos tu ra que
con tras ta com a re cu sa dos EUA em dis cu tir
sub sí di os agrí co las e ins tru men tos de de fe-
sa co mer ci al – de in te res se bra si le i ro. Cabe
ter pre sen te que o Bra sil não ne ces si ta ria
de uma es tru tu ra ne go ci a do ra como a da
Alca para as so ci ar-se mais es tre i ta men te às 
eco no mi as da Amé ri ca do Sul ou mes mo do 
Mé xi co – o que po de ria ser fe i to no âm bi to
da Ala di. A pers pec ti va de ob ten ção de con -
di ções de aces so pri vi le gi a do ao mer ca do
nor te-ame ri ca no é ob vi a men te atra en te
para vá ri os se to res de nos sa in dús tria e do
agro ne gó cio. Mas os con tor nos ge ra is da di -
nâ mi ca atu al das ne go ci a ções não po dem
ser con si de ra dos fa vo rá ve is aos nos sos in-
te res ses. As pers pec ti vas de me lho ria de
aces so em pro du tos de es pe ci al in te res se
não são en co ra ja do ras, na me di da em que
a ofer ta ini ci al nor te-ame ri ca na não ace na
com re du ções de bar re i ras para pro du tos de 
es pe ci al in te res se do Bra sil, como suco de
la ran ja, car nes, cal ça dos, têx te is. Ao mes mo
tem po as am bi ções nor te-ame ri ca nas em
ma té ria de ser vi ços, in ves ti men tos, com pras
go ver na men ta is e pro pri e da de in te lec tu al
vão além do que está so bre a mesa na
OMC, en quan to nos sas pos tu la ções em ma -
té ria anti-dum ping e sal va guar das e em re -
la ção a sub sí di os agrí co las não são le va das
em con ta.

O Sr. He rá cli to For tes (PFL – PI) – Con ce-
de-me V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Um mo men to, por fa vor, Se na dor He rá cli to For tes.

Em face des sas pa la vras e da im por tân cia do
tema, a so ci e da de bra si le i ra e, em es pe ci al, o Con-
gres so Na ci o nal, de vem es tar aten tos às ne go ci a-
ções que es tão se de sen ro lan do no âm bi to Alca. Qu e-
ro aqui ex pres sar o meu apo io às di re tri zes ex pres sas
pelo Mi nis tro Cel so Amo rim nes se im por tan te pro-
nun ci a men to, bem como pela ma ne i ra como o Pre si-
den te Lula vem con du zin do a po lí ti ca ex ter na bra si le i-
ra, es pe ci al men te ao co or de nar es for ços dos pre si-
den tes dos pa í ses da Amé ri ca do Sul vi san do o for ta-
le ci men to de nos sa in te gra ção.
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Con ce do o apar te ao Se na dor He rá cli to For tes,
que o ha via so li ci ta do.

Gos ta ria ain da de re gis trar a car ta que V. Exª
men ci o nou e res pe i tar o en ten di men to com o Se na-
dor Ga ri bal di Alves.

O Sr. He rá cli to For tes (PFL – PI) – Pro cu ra rei
ser bre ve, Se na dor Edu ar do Su plicy. Ape nas ape lo
para o co ra ção de di men são ma ra jo a ra do nos so Pre -
si den te Luiz Otá vio. Te nho cer te za de que irá co la bo-
rar de mo cra ti ca men te com este cair de tar de no ple -
ná rio do Se na do Fe de ral. No bre Se na dor Edu ar do
Su plicy, que ro pa ra be ni zar V. Exª, que é um dos par la-
men ta res com ma i or sen so de opor tu ni da de na es co-
lha dos te mas que esta Casa já viu. V. Exª trou xe,
hoje, dois te mas al ta men te atu a li za dos e de im por-
tân cia para o Bra sil. Mas o que que ro, na re a li da de, é
pa ra be ni zar o seu Par ti do, o PT. Cita V. Exª a pre sen-
ça do ne go ci a dor ame ri ca no, dis cu tin do de igual para
igual com o Go ver no bra si le i ro – esse mes mo ne go ci-
a dor que, há me ses, no ca lor de uma cam pa nha, era
acu sa do de ser o sub do sub da bu ro cra cia ame ri ca-
na. E mos tra o ama du re ci men to de Sua Exce lên cia, o
Se nhor. Pre si den te Lula. Veja só: as duas gran des
pre o cu pa ções, não só dos bra si le i ros, mas tam bém
dos es tran ge i ros que ob ser va vam o re sul ta do ele i to-
ral no Bra sil, eram com a po lí ti ca eco nô mi ca e com a
po lí ti ca in ter na ci o nal que se ria im plan ta da pelo Pre si-
den te en tão ele i to. E, para a sur pre sa de to dos nós
bra si le i ros, são os dois seg men tos que me lhor es tão
com por tan do-se no atu al go ver no. A eco no mia vai
bem, e a di plo ma cia, até o mo men to, com a aju da efe -
ti va des se ex tra or di ná rio Mi nis tro, o Emba i xa dor Cel -
so Amo rim, evi tan do, in clu si ve, em al guns mo men tos,
de li ca da men te, a du pli ci da de das suas fun ções, vai
bem. Na re a li da de, no bre Se na dor Edu ar do Su plicy,
gos ta ria de pa ra be ni zá-lo e de di zer que, como
ex-Pre si den te e fun da dor da Co mis são Espe ci al da
Alca na Câ ma ra dos De pu ta dos, o iní cio está bom.
Não po de mos ter pres sa e nem pre dis po si ção para
com esse tema. São trin ta e três pa í ses en vol vi dos,
cada um com seus in te res ses. O iní cio do diá lo go e a
dis po si ção já in di cam um gran de co me ço. Não va mos
ter pres sa. A Alca só será im por tan te para o Bra sil se
for co mer ci al men te in te res san te aos bra si le i ros. Caso 
con trá rio, te re mos tem po de di zer não. Mas de ve mos
ne go ci ar até o úl ti mo mo men to, até por que as ne go ci-
a ções en vol vem um con tin gen te he mis fé ri co. E a ver -
da de é que o ame ri ca no, o ca na den se, to dos vão
que rer o me lhor para si. Mas, no mo men to cer to das
de ci sões, cada um terá que abrir mão de algo. Nin-
guém vai que rer de i xar de par ti ci par des se mer ca do
ex tra or di ná rio que é a Alca, até mes mo por que já

exis te o exem plo do que vem sen do o for ta le ci men to
da União Eu ro péia. V. Exª, como in ter na ci o na lis ta,
sabe mu i to bem dis so. E te nho cer te za, com o ama -
du re ci men to ad qui ri do ao lon go do pe río do que exer -
ce man da to nes ta Casa, será um gran de co la bo ra dor
no sen ti do de que o Bra sil che gue a um de no mi na dor
co mum na ques tão da Alca. Era o meu apar te. Agra -
de ço a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Mu i to obri ga do, Se na dor He rá cli to For tes. Cer ta-
men te, o Go ver no do Pre si den te Lula e o Mi nis tro
Cel so Amo rim es tão di a lo gan do, com toda a se re ni-
da de e res pe i to, com o Sr. Ro bert Zo el lick, ex pon do
os pon tos aos qua is me re fe ri, no sen ti do de que ve -
nha mos a ter o in te res se do Bra sil e do Mer co sul
res pe i ta do. Se for para in gres sar mos na Alca, em
ter mos que re al men te...

O Sr. He rá cli to For tes (PFL – PI) – São 15 mil 
itens em dis cus são.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Exa to. Por tan to, será mu i to im por tan te ter mos o in-
te res se do povo bra si le i ro res pe i ta do. E o pas so de
in te gra ção com a Amé ri ca do Sul e Amé ri ca La ti na é 
pri o ri tá rio; nes se pon to, es ta mos de acor do.

Sr. Pre si den te, peço tam bém a trans cri ção da
car ta en vi a da ao Sr. Sér gio Vi e i ra de Mel lo com as as -
si na tu ras de to dos os mem bros da Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal. Hoje, pela ma nhã,
re sol ve ram to dos con cor dar e as si nar a car ta.

Faço uma sa u da ção aos es tu dan tes de Cam pi-
nas que nos vi si tam. Gos ta ria de di zer-lhes que, na
car ta ao Sr. Sér gio Vi e i ra de Mel lo, es ta mos pro pon-
do que no Ira que si gam o exem plo do Alas ka, por-
que há pe tró leo em am bos os lu ga res, de ma ne i ra
tal a as se gu rar o di re i to de to dos par ti lha rem da ri -
que za da que la re gião. No Alas ka, isso acon te ce há
mais de 20 anos, e po de rão os ira qui a nos fa zer o
mes mo, es tu dan do e se guin do o exem plo. É o que
está su ge ri do nes ta car ta ao Sr. Sér gio Vi e i ra de
Mel lo, cujo con te ú do peço que seja trans cri to na ín-
te gra.

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no)
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CARTA ABERTA

Bra sí lia, 26 de maio de 2003.

Sr. Sér gio Vi e i ra de Mel lo
Alto Co mis sá rio das Na ções Uni das para Di re i tos
Hu ma nos e
Re pre sen tan te Espe ci al da ONU para Ira que
Nova Ior que

Caro Sr. Sér gio Vi e i ra de Mel lo:
Con gra tu la ções pela sua no me a ção como Re -

pre sen tan te Espe ci al das Na ções Uni das para o Ira -
que. Te nho cer te za de que após vá ri as mis sões
bem-su ce di das cum pri das por V.Sa, como na Bos-
nia-Her ze go vi na e em Ti mor Les te, V.Sa. terá tam-
bém um pa pel re le van te na re cons tru ção do Ira que e
na aju da ao de sen vol vi men to das ins ti tu i ções de mo-
crá ti cas que pos sam sig ni fi car no vas es pe ran ças
para a po pu la ção da que la na ção.

É so bre o de sen vol vi men to das for mas de com -
par ti lha men to das ri que zas do Ira que en tre a sua po -
pu la ção que eu gos ta ria de pe dir a sua aten ção, le-
van do em con si de ra ção uma pro pos ta que tem fun da-
men tos nas an ti gas es cri tu ras do Ve lho Tes ta men to e
do Novo Tes ta men to da Bí blia Sa gra da, nos en si na-
men tos do Alco rão e no Li vro de Ha dis e dos Bu dis-
tas, nos en si na men tos de Tho mas More e de Tho mas
Pa i ne, e nos es tu dos re cen tes bem ela bo ra dos pe los
bri lhan tes eco no mis tas como Ja mes Edward Me a de,
Ja mes To bin e Phi lip pe Van Pa rijs.

Num ar ti go pu bli ca do em 9 de abril de 2003, no
jor nal The New York Ti mes, Sha ring, Alas ka Style,
Ste ven C. Cle mons pro pôs que os Esta dos Uni dos, e
é cla ro, a ONU, con si de rem a pos si bi li da de de tra ba-
lhar com o pe tró leo do Ira que, não só para a re cons-
tru ção do que foi des tru í do pela guer ra re cen te, mas
tam bém como uma for ma de aju dar a pro du zir uma
de mo cra cia es tá vel, ex pan din do o nú me ro de par ti ci-
pan tes eco nô mi cos na eco no mia da que la na ção.

Acre di to que se ria um exem plo pro mis sor para o 
mun do que V.Sa. pro po nha ao Ira que que eles si gam
o exem plo mu i to bem su ce di do do Alas ca, es pe ci al-
men te por que eles têm um abun dan te re cur so na tu ral
sob a for ma de pe tró leo, ape sar de ser pos sí vel se guir
este pro ce di men to com base em qual quer ri que za cri -
a da pela na ção.

Per mi ta-me re lem brar como aque la idéia sur giu
no Alas ca. No iní cio dos anos ses sen ta, o pre fe i to de
uma pe que na vila de pes ca do res, Bris tol Bay, no
Alas ca, no tou a gran de ri que za ge ra da pela pes ca,
mas que mu i tos de seus mo ra do res con ti nu a vam po -
bres. Pro pôs, en tão, a cri a ção de um im pos to de 3%

so bre o va lor da pes ca para cri ar um fun do que per -
ten ce ria a to dos. Ele en fren tou mu i ta re sis tên cia ao
ten tar con ven cer a po pu la ção a ace i tar a idéia. O tra -
ba lho de per su a são le vou cin co anos. A idéia deu tão
cer to que, dez anos de po is, Jay Ham mond tor nou-se
o go ver na dor do Esta do de Alas ca.

Em 1976, o Go ver na dor Ham mond dis se aos
300.000 re si den tes do Alas ca: “de ve mos pen sar não
só na nos sa ge ra ção, mas tam bém nas fu tu ras ge ra-
ções. Uma vez que o pe tró leo e ou tros re cur sos na tu-
ra is não são re no vá ve is, va mos se pa rar 50% dos ro-
yal ti es ge ra dos atra vés da ex plo ra ção des ses re cur-
sos para um fun do que será acu mu la do e per ten ce rá
a to dos”. A pro pos ta foi apro va da não só pela Assem -
bléia Esta du al, mas tam bém pelo re fe ren do po pu lar,
76.000 vo tos a fa vor e 38.000 vo tos con tra.

Hoje é con si de ra do um su i cí dio po lí ti co para
qual quer li de ran ça se co lo car con tra o sis te ma de di -
vi den dos do Fun do Per ma nen te do Alas ca. Tem sido
um gran de su ces so. Aque les ro yal ti es têm sido apli -
ca dos em tí tu los de ren da fixa dos Esta dos Uni dos,
ações de em pre sas do Alas ca, dos Esta dos Uni dos,
em pre sas in ter na ci o na is e em in ves ti men tos imo bi liá-
ri os. Des de 1980 o pa tri mô nio lí qui do do Fun do au-
men tou de US$1 bi lhão para US$25 bi lhões de hoje.
Cada re si den te no Alas ca há um ano ou mais tem o
di re i to de re ce ber um di vi den do anu al que au men tou
de apro xi ma da men te US$300,00 no iní cio dos anos
oi ten ta para US$1.550,00 no ano pas sa do.

O Fun do Per ma nen te do Alas ca fez do país o
es ta do com mais igua li tá ria dis tri bu i ção de ren da dos
Esta dos Uni dos. Du ran te o pe río do de 1989-1999 o
Alas ca dis tri bu iu os 6% do seu PIB igual men te para
to dos os ci da dãos, hoje em tor no de 626.000. Como
re sul ta do, du ran te a úl ti ma dé ca da, en quan to a ren da
mé dia das fa mí li as 20% mais po bres dos Esta dos
Uni dos cres ceu 12% e das fa mí li as 20% mais ri cas
cres ceu 26%, no Alas ca, a ren da mé dia das fa mí li as
20% mais po bres cres ceu 28% en quan to que das fa -
mí li as 20% mais ri cas cres ceu 7%.

Este é um exem plo para to das as na ções do
mun do e é es pe ci al men te vá li do para pa í ses como o
Bra sil e a Áfri ca do Sul, que têm gran de ne ces si da de
de er ra di car a po bre za e me lho rar a sua dis tri bu i ção
de ren da em di re ção a me lhor jus ti ça so ci al. Os eco -
no mis tas e os ci en tis tas so ci a is da Rede Eu ro péia de
Ren da Bá si ca (Ba sic Inco me Eu ro pe an Net work,
BIEN), fun da da em 1986, e a USBIG, têm de mons tra-
do mais e mais a sua ra ci o na li da de.

No dia 29 de abril de 2003, pe ran te o Co mi tê de
Re la ções Exte ri o res do Se na do, o Se cre tá rio de
Esta do Col lin Po well res pon deu a uma per gun ta do
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se na dor Ge or ge Allen so bre a pro pos ta que su ge re
ao povo ira qui a no para or ga ni zar um tipo de re fe ren-
do ou ple bis ci to para se guir o exem plo do Fun do Per -
ma nen te do Alas ca:

“Acho que vou apos tar nis so”.
Gos ta ria de con fir mar o con vi te da Co mis são de 

Re la ções Exte ri o res do Se na do Fe de ral do Bra sil
para V.Sa. ex pla nar a sua fu tu ra mis são no Ira que.

Cor di al men te, Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo
Su plicy (PT/SP), Pre si den te da Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res e da De fe sa Na ci o nal do Se na do Fe -
de ral do Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – A Mesa
aten de rá a so li ci ta ção de V. Exª.

Com a pa la vra o Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho,
do PMDB do Rio Gran de do Nor te.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
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, eu pre ten dia, se 
ti ves se mais tem po, fa zer um re la to da vi a gem que em -
pre en de mos, eu e o Se na dor João Ba tis ta Mot ta, à Rús -
sia, numa mis são co mer ci al que foi che fi a da pelo Mi nis-
tro Luiz Fer nan do Fur lan. Mas, den tro des sa li mi ta ção
de tem po – agra de ço a com pre en são de V.Exª –, que ro
di zer do meu en tu si as mo por con ta de tudo que vi na
Rús sia, não ape nas com re la ção à nos sa mis são, mas
tam bém com o que está acon te cen do com aque le país.
Um país que co me ça a se re er guer, cres cer, che gan do
a al can çar um PIB de 4% ao ano, um país que tem as
suas es tru tu ras po lí ti cas, a sua so ci e da de ci vil ain da em 
re or ga ni za ção, mas um país que já co me ça a des pon tar
no va men te no ce ná rio mun di al, tan to que está par ti ci-
pan do do cha ma do Gru po G-8, que é o gru po dos gran -
des pa í ses do mun do.

Mas, no que toca à nos sa mis são, o que se viu
foi que o Bra sil pre ten de tri pli car suas ex por ta ções, a
ba lan ça co mer ci al, não ape nas as ex por ta ções do
nos so lado, mas as ex por ta ções do lado da Rús sia,
pre ten de mos tri pli cá-las, che gan do ao va lor de US$5
bi lhões. Para isso, é pre ci so, pri me i ro, re ver con fli tos
ain da exis ten tes nes sa pa u ta de ex por ta ções. O es ta-
be le ci men to de co tas para a im por ta ção, por exem-
plo, de fran gos com re la ção à pro du ção de San ta Ca -
ta ri na. É pre ci so, além des sa re vi são, am pli ar a pa u ta
de for ma que os pro du tos como car ne, fran go, se jam
a eles agre ga dos ou tros pro du tos de ma i or va lor para
que o país pos sa ser mais bem–su ce di do nes se co -
mér cio in ter na ci o nal.

Acre di to que foi dado um pas so im por tan te du -
ran te al guns dias de pre sen ça des sa mis são, que foi
não ape nas go ver na men tal, cla ro, mas uma mis são
co mer ci al, com a pre sen ça de 34 em pre sá ri os, sen do

que es ses ti ve ram pela fren te um nú me ro su pe ri or a
100 em pre sá ri os rus sos, que se efe ti vou por meio de
uma ro da da de ne go ci a ções.

Sr. Pre si den te, vol tei des sa vi a gem com uma
cla ra no ção de que a po lí ti ca de ex por ta ção do Bra -
sil está no rumo cer to, não ape nas con tem plan do as 
cha ma das ne go ci a ções em blo cos co mer ci a is, como 
a Alca, o Mer co sul, de que fa la va há pou co o Se na-
dor Edu ar do Su plicy, mas uma po lí ti ca que pos sa
en xer gar ni chos, opor tu ni da des. Pa í ses como a
Rús sia, cha ma dos pa í ses gran des e, na lin gua gem
da di plo ma cia co mer ci al, pa í ses cha ma dos “ba le i-
as”, uma lin gua gem in te res san te, como a Chi na, a
Rús sia, a Áfri ca do Sul e como tan tos ou tros pa í ses
que pos sam ser al can ça dos por essa po lí ti ca de ex -
por ta ções. A re for ma tri bu tá ria tem que vir ao en-
con tro dis so, como está no tex to, de so ne ran do as
ex por ta ções. E o que é cer to é que eu e o Se na dor
João Ba tis ta da Mot ta e os De pu ta dos Car li to Merss, 
de San ta Ca ta ri na, e Lu pér cio Ra mos, do Ama zo-
nas, vol ta mos com a cla ra no ção de que des sa vez
va mos, com re la ção às ex por ta ções, por que já se
anun ci ou tan tas ve zes que a ex por ta ção pre ci sa va
ser di na mi za da. O pró prio Pre si den te Fer nan do
Hen ri que che gou a di zer, de uma for ma pa té ti ca, ex-
por tar ou mor rer. Pen so, Sr. Pre si den te, que não va-
mos mor rer, va mos ex por tar. Foi que eu vi.

Eu gos ta ria de ter a opor tu ni da de de fa lar mais
so bre isso, mas o tem po não per mi te, e agra de ço a V.
Exª e aos Se na do res que es tão aqui me ou vin do.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – So bre a

mesa, ofí ci os do 1º Se cre tá rio da Câ ma ra dos De pu-
ta dos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí-
cio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes

PS-GSE nº 453

 Bra sí lia, 23 de maio de 2003

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, o in-
clu so Pro je to de Lei de Con ver são nº 17, de 2003, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 114/03), que
“Dis põe so bre a re pac tu a ção e o alon ga men to de di -
vi das ori un das de ope ra ções de cré di to ru ral, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.”, con for me o dis pos to no art. 62 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.
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PS–GSE nº 454

Bra sí lia, 23 de maio de 2003.

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in-
clu sa Me di da Pro vi só ria nº 115, de 2003, do Po der
Exe cu ti vo, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor
dos Mi nis té ri os do Meio Ambi en te; da De fe sa; e da
Inte gra ção Na ci o nal, no va lor de R$12.000.000,00,
para os fins que es pe ci fi ca.”, con for me o dis pos to no
art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada
pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Res sal to que, em re la ção às Emen das apre sen-
ta das à Me di da Pro vi só ria nº 115, de 2003, a Sua
Exce lên cia o Se nhor De pu ta do Bis marck Maia re ti rou
a Emen da nº 1, e as Emen das de nºs 2 a 27 fo ram re -
je i ta das pelo Ple ná rio des ta Casa.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, – Pri me i ro  Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Com re fe-
rên cia às Me di das Pro vi só ri as nº 114 e 115, de 2003,
a Pre si dên cia co mu ni ca que o pra zo de 45 dias para
apre ci a ção das ma té ri as pelo Con gres so Na ci o nal já
se en con tra es go ta do. Uma vez re ce bi das for mal-
men te pelo Se na do Fe de ral, nes ta data, as pro po si-
ções pas sam a so bres tar ime di a ta men te as de ma is
de li be ra ções le gis la ti vas des ta Casa até que se ul ti-
me suas vo ta ções.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, a Pre si dên cia
co mu ni ca ao Ple ná rio que as me di das pro vi só ri as cons -
ta rão da pa u ta da pró xi ma ter ça-fe i ra, dia 3 de ju nho.

São as se guin tes as Me di das re ce bi das:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
 Nº 17, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 114, de 2003)

Dis põe so bre a re pac tu a ção e o
alon ga men to de dí vi das ori un das de ope -
ra ções de cré di to ru ral, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

ESTE AVULSO CONTÉM OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

Pg.

– Pro je to de Lei de Con ver são..................................
– Me di da Pro vi só ria ori gi nal.......................................
– Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca nº 108/03
– Expo si ção de Mo ti vos nº 5/2003,  dos Mi nis tros de 
Esta do da Fa zen da, da Inte gra ção Na ci o nal, da

Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to, e do De sen-
vol vi men to Agrá rio.....................................................
– Ofí cio nº 453/03 da Câ ma ra dos De pu ta dos en ca-
mi nhan do a ma té ria  ao Se na do................................
– Ca len dá rio de tra mi ta ção da Me di da Pro vi só ria...........
– Emen das apre sen ta das pe ran te a Co mis são Mis ta.....
– Nota Téc ni ca nº 35/03, da Con sul to ria de Orça men to,
Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do Fe de ral...................
– Pa re ce res so bre a Me di da Pro vi só ria, em subs ti tu-
i ção à Co mis são Mis ta, pro fe ri do no Ple ná rio  da
Câ ma ra dos De pu ta dos – Rela tor: De pu ta do João
Gran dão (PT/ MS).....................................................
– Emen da de re da ção apre sen ta da pelo Re la tor no
Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos..........................
– Fo lha de si nop se de tra mi ta ção  da ma té ria na Câ -
ma ra dos De pu ta dos..................................................
– Le gis la ção Ci ta da ...................................................

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 17, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 114, de 2003)

Dis põe so bre a re pac tu a ção e o
alon ga men to de di vi das ori un das de ope -
ra ções de cré di to ru ral, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam au to ri za dos a re pac tu a ção e o

alon ga men to de di vi das ori un das de ope ra ções de
cré di to ru ral con tra ta das ao abri go do Pro gra ma
Espe ci al de Cré di to para a Re for ma Agrá ria –
PROCERA, cu jos mu tuá ri os es te jam adim plen tes
com suas obri ga ções ou as re gu la ri zem até no ven ta
dias após a data em que for pu bli ca da a re gu la men ta-
ção des ta lei, ob ser va das as se guin tes con di ções:

I – re pac tu a ção, pelo pra zo de até de zo i to anos,
to man do-se o sal do de ve dor atu a li za do pe los en car-
gos pac tu a dos para si tu a ção de nor ma li da de até a
data da re pac tu a ção, in cor po ran do-se os ju ros de
que tra ta o in ci so II, e cal cu lan do-se pres ta ções anu a-
is, igua is e su ces si vas, ven cen do a pri me i ra em 30 de
ju nho de 2006;

II – a par tir da data da re pac tu a ção, as ope ra-
ções fi ca rão su je i tas à taxa efe ti va de ju ros de um in -
te i ro e quin ze cen té si mos por cen to ao ano;

III – os mu tuá ri os fa rão jus, nas ope ra ções re -
pac tu a das, a bô nus de adim plên cia de se ten ta por
cen to so bre cada unia das par ce las, des de que o pa -
ga men to ocor ra até a data apra za da;

IV – os agen tes fi nan ce i ros te rão até cen to e oi -
ten ta dias após a data em que for pu bli ca da a re gu la-
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men ta ção des ta lei para for ma li za ção do ins tru men to
da re pac tu a ção.

Art. 2º Os mu tuá ri os adim plen tes que não op ta-
rem pela re pac tu a ção fa rão jus ao bô nus de adim-
plên cia de no ven ta por cen to, no caso de pa ga men to
to tal de seus dé bi tos até cen to e vin te dias após a
data em que for pu bli ca da a re gu la men ta ção des ta
lei.

Art. 3º Os mu tuá ri os com pres ta ções ven ci das a
par tir de 2001 po de rão ser be ne fi ciá ri os da re pac tu a-
ção nas con di ções des cri tas nos in ci sos do art. 1º.

Art. 4º Os mu tuá ri os com obri ga ções ven ci das
em anos an te ri o res a 2001 te rão duas al ter na ti vas
para en qua dra men to nas dis po si ções do art. 1º:

I – re pac tu a ção do so ma tó rio das pres ta ções in -
te gra is ven ci das, to ma das sem bô nus e sem en car-
gos adi ci o na is de ina dim ple men to; ou

II – pa ga men to das pres ta ções in te gra is ven ci-
das, to ma das sem en car gos adi ci o na is de ina dim ple-
men to e apli can do-se o bô nus de que tra ta o in ci so III
do art. 1º so bre o mon tan te em atra so.

Art. 5º Fica au to ri za da a in di vi du a li za ção das
ope ra ções co le ti vas ou gru pa is ao am pa ro do Pro ce-
ra, in clu si ve as re a li za das por as so ci a ções e co o pe ra-
ti vas, para pos si bi li tar o aten di men to a cada mu tuá rio
iso la da men te.

§ 1º Os mu tuá ri os in te gran tes de con tra tos co le-
ti vos ou gru pa is, quan do op ta rem pela ope ra ção in di-
vi du a li za da de que tra ta o ca put, po de rão va ler-se:

I – da fa cul da de pre vis ta no art. 1º, se es ti ve rem
adim plen tes com suas obri ga ções ven ci das em anos
an te ri o res a 2001;

II – de uma das al ter na ti vas cons tan tes do art.
4º, se es ti ve rem ina dim plen tes com suas obri ga ções
ven ci das em anos an te ri o res a 2001.

§ 2º Apli ca-se às ope ra ções in di vi du a li za das o
dis pos to nos arts. 2º, ca put, e 3º, ca put e § 1º da Lei
nº 10.186, de 12 de fe ve re i ro de 2001, e man tém-se a
ga ran tia ori gi nal men te vin cu la da ao con tra to co le ti vo
ou gru pal quan do to dos os mu tuá ri os op ta rem pela in -
di vi du a li za ção.

§ 3º Nos ca sos em que pelo me nos um dos mu -
tuá ri os in te gran tes de con tra to co le ti vo ou gru pal não
op tar pela in di vi du a li za ção:

I – o agen te fi nan ce i ro fica au to ri za do a con tra-
tar ope ra ção de as sun ção de dí vi das com co o pe ra ti va
ou as so ci a ção de cujo qua dro so ci al os mu tuá ri os
par ti ci pem, man ten do – se a ga ran tia ori gi nal men te
vin cu la da ao con tra to co le ti vo ou gru pal, para fins de
as se gu rar que o bem em ga ran tia per ma ne ça ser vin-
do às ati vi da des ru ra is dos agri cul to res; ou

II – fora da hi pó te se a que se re fe re o in ci so I, ha -
ven do pelo me nos um mu tuá rio ina dim plen te que não 
op tou pela in di vi du a li za ção até o en cer ra men to do
pra zo fi xa do no ca put do art. 1º, para re gu la ri za ção
das obri ga ções, o agen te fi nan ce i ro ini ci a rá, no dia
útil se guin te, as pro vi dên ci as re la ti vas ao en ca mi nha-
men to do con tra to para co bran ça dos cré di tos pen-
den tes e sua ins cri ção em Dí vi da Ati va da União, ob -
ser va da a le gis la ção em vi gor.

§ 4º Se hou ver exe cu ção da ga ran tia vin cu la da
ao con tra to co le ti vo ou gru pal, em de cor rên cia do que
dis põe o § 3º, in ci so II, even tu al so bra de re cur sos,
de po is de li qui da das as obri ga ções dos mu tuá ri os
que não op ta ram pela in di vi du a li za ção, será car re a da
à amor ti za ção, pro por ci o nal men te, das ope ra ções in -
di vi du a li za das na for ma des te ar ti go.

Art. 6º Cum pre aos agen tes fi nan ce i ros:
I – dar iní cio às pro vi dên ci as re la ti vas ao en ca-

mi nha men to dos con tra tos ao am pa ro do Pro ce ra
para co bran ça de cré di tos e sua ins cri ção em Di vi da
Ati va da União, ob ser va da a le gis la ção em vi gor:

a) em 30 de se tem bro de 2003, no caso dos mu -
tuá ri os com obri ga ções ven ci das em anos an te ri o res
a 2001 que não se va le rem de uma das al ter na ti vas
pre vis tas no art. 4º;

b) após cen to e oi ten ta dias do ven ci men to de
pres ta ção não paga; e

II – in for mar, no pra zo de até cen to e vin te dias
após a data em que for pu bli ca da a re gu la men ta ção
des ta Lei, a Se cre ta ria de Agri cul tu ra Fa mi li ar do Mi -
nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio e à Se cre ta ria do 
Te sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen da, os mon -
tan tes en vol vi dos nas re pac tu a ções e nas li qui da ções
de obri ga ções.

Art. 7º Fica au to ri za da a re ne go ci a ção de dí vi-
das ori un das de ope ra ções de cré di to ru ral con tra ta-
das por agri cul to res fa mi li a res, mini e pe que nos pro -
du to res e de suas co o pe ra ti vas e as so ci a ções, no va -
lor to tal ori gi nal men te fi nan ci a do de até R$35.000,00
(trin ta e cin co mil re a is) em uma ou mais ope ra ções
do mes mo be ne fi ciá rio, cu jos mu tuá ri os es te jam
adim plen tes com suas obri ga ções ou as re gu la ri zem
se gun do as re gras con tra tu a is cen to e vin te dias após 
a data em que for pu bli ca da a re gu la men ta ção des ta
Lei, ob ser va das as se guin tes ca rac te rís ti cas e con di-
ções:

I – nos fi nan ci a men tos de cus te io e in ves ti men to
con ce di dos até 31 de de zem bro de 1997, com re cur-
sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do 
Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te, do Fun do de Ampa -
ro ao Tra ba lha dor – FAT, no caso de ope ra ções clas si-
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fi ca das como “Pro ger Ru ral”, ou equa li za dos pelo Te-
sou ro Na ci o nal, no va lor to tal ori gi nal men te con tra ta-
do de até R$15.000,00 (quin ze mil re a is), para in ves ti-
men to, e até R$5.000,00 (cin co mil re a is), para cus te-
io, em uma ou mais ope ra ções do mes mo be ne fi ciá-
rio, que não fo ram re ne go ci a dos com base na Lei nº
9.138, de 29 de no vem bro de 1995, e pela Re so lu ção
nº 2.765, de 10 de agos to de 2000:

a) re ba te no sal do de ve dor das ope ra ções de in -
ves ti men to equi va len te a oito in te i ros e oito dé ci mos
por cen to, na data da re pac tu a ção;

b) bô nus de adim plên cia de trin ta por cen to so -
bre cada par ce la da dí vi da paga até a data do res pec-
ti vo ven ci men to, no caso das ope ra ções de cus te io e
in ves ti men to no âm bi to dos Fun dos Cons ti tu ci o na is, e 
de vin te por cen to nas ope ra ções de cus te io e in ves ti-
men to nas de ma is re giões do País, sen do que nas re -
giões do Semi-Ári do e nor te do Espí ri to San to o bô -
nus será de se ten ta por cen to para cus te io e in ves ti-
men to;

c) apli ca ção de taxa efe ti va de ju ros de três por
cen to ao ano, a par tir da data da re pac tu a ção nas
ope ra ções de in ves ti men to, e de qua tro por cen to ao
ano nas de cus te io;

d) no caso das ope ra ções de in ves ti men to, o
sal do de ve dor apu ra do na data da re pac tu a ção será
pror ro ga do pelo pra zo de dez anos, in clu í dos dois
anos de ca rên cia, a ser li qui da do em par ce las igua is,
anu a is e su ces si vas, sen do que as ope ra ções re pac-
tu a das de cus te io se rão li qui da das em três par ce las
anu a is, igua is e su ces si vas, após um ano de ca rên cia
con ta do da data da re pac tu a ção;

e) no caso de fi nan ci a men tos com re cur sos dos
men ci o na dos Fun dos Cons ti tu ci o na is, a ade são à re -
pac tu a ção dis pen sa rá con tra par ti da fi nan ce i ra por
par te do mu tuá rio, exi gin do- se, nos de ma is ca sos, o
pa ga men to, no ato da for ma li za ção do ins tru men to de 
re pac tu a ção, do va lor cor res pon den te a dez por cen to
do so ma tó rio das pres ta ções ven ci das, to ma das sem
bô nus e sem en car gos adi ci o na is de ina dim ple men to;

II – nos fi nan ci a men tos de cus te io e in ves ti men-
to con ce di dos no pe río do de 2 de ja ne i ro de 1998 a 31 
de de zem bro de 2000, ao abri go do Pro gra ma Na ci o-
nal de For ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa mi li ar –
PRONAF, com re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is
de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes-
te, do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor – FAT, no
caso de ope ra ções clas si fi ca das como “PROGER
Ru ral”, ou equa li za dos pelo Te sou ro Na ci o nal, no va -
lor to tal ori gi nal men te con tra ta do de até R$15.000,00
(quin ze mil re a is), para in ves ti men to, e até

R$5.000,00 (cin co mil re a is) para cus te io, em uma ou
mais ope ra ções do mes mo be ne fi ciá rio:

a) re ba te de oito in te i ros e oito dé ci mos por cen -
to no sal do de ve dor das ope ra ções de in ves ti men to,
na po si ção de 1º de ja ne i ro de 2002, des de que se tra -
te de ope ra ção con tra ta da com en car gos pós-fi xa dos;

b) no caso das ope ra ções de in ves ti men to, o
sal do de ve dor apu ra do na data da re pac tu a ção será
pror ro ga do pelo pra zo de dez anos, in clu í dos dois
anos de ca rên cia, a ser li qui da do em par ce las igua is,
anu a is e su ces si vas, sen do que as ope ra ções re pac-
tu a das de cus te io se rão li qui da das em três par ce las
anu a is, igua is e su ces si vas, após um ano de ca rên cia
con ta do da data da re pac tu a ção;

c) apli ca ção de taxa efe ti va de ju ros de três por
cen to ao ano a par tir de 10 de ja ne i ro de 2002, com as 
con di ções di fe ren ci a das para o semi-ári do pre vis tas
na alí nea b do in ci so I.

III – nos fi nan ci a men tos de in ves ti men to con ce-
di dos nos pe río dos re fe ren ci a dos nos in ci sos I e II, ao
am pa ro de re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de
Fi nan ci a men to do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te,
com va lor to tal ori gi nal men te con tra ta do aci ma de
R$15.000,00 (quin ze mil re a is) e até R$35.000,00
(trin ta e cin co mil re a is) , ob ser va das as se guin tes
con di ções:

a) apli ca-se o dis pos to no in ci so I ou II, con for me
a data da for ma li za ção da ope ra ção ori gi nal, para a
par ce la do sal do de ve dor, ou da pres ta ção, que cor -
res pon da ao li mi te de R$15.000,00 (quin ze mil re a is)
na data do con tra to ori gi nal;

b) para a par ce la do sal do de ve dor, ou da pres -
ta ção, que diz res pe i to ao cré di to ori gi nal ex ce den te
ao li mi te de R$15.000,00 (quin ze mil re a is), man-
tém-se os en car gos con tra tu a is vi gen tes para si tu a-
ção de nor ma li da de.

§ 1º No caso de ope ra ções re fe ren ci a das no ca-
put des te ar ti go for ma li za das com co o pe ra ti va ou as -
so ci a ção de pro du to res, con si de rar-se-á:

I - cada cé du la-fi lha ou ins tru men to de cré di to
in di vi du al ori gi nal men te fir ma do por be ne fi ciá rio fi nal
do cré di to;

II – como li mi te in di vi du al, no caso de ope ra ção
que não en vol veu re pas se de re cur sos a co o pe ra dos
ou as so ci a dos, o re sul ta do da di vi são do va lor ori gi-
nal men te fi nan ci a do pelo nú me ro to tal de co o pe ra dos
ou as so ci a dos da en ti da de que se en qua dra rem
como agri cul to res fa mi li a res, res pe i ta do o mes mo
teto de R$35.000,00 (trin ta e cin co mil re a is) para en -
qua dra men to.
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§ 2º Na hi pó te se de li qui da ção an te ci pa da e to -
tal do sal do de ve dor das ope ra ções a que se re fe re o
ca put des te ar ti go até 31 de de zem bro de 2006, apli -
car-se-á bô nus adi ci o nal de dez por cen to so bre o
mon tan te de vi do.

§ 3º Para efe i to do dis pos to nos in ci sos II e III do
ca put des te ar ti go, fi cam os ges to res dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is au to ri za dos a re clas si fi car as ope ra-
ções re a li za das si mul ta ne a men te com re cur sos do
FAT e de um dos Fun dos Cons ti tu ci o na is para a car te-
i ra do res pec ti vo Fun do, bem como, nes se caso, a as -
su mir o ônus de cor ren te das dis po si ções des te ar ti go.

§ 4º Apli cam-se as con di ções pre vis tas no in ci so
I, do ca put des te ar ti go, aos mu tuá ri os que te nham
re ne go ci a do as suas di vi das com base em le gis la-
ções pos te ri o res à Re so lu ção nº 2.765, de 10 de
agos to de 2000, ex clu si va men te nas áre as de abran -
gên cia dos Fun dos Cons ti tu ci o na is, não sen do cu mu-
la ti vos os be ne fí ci os pre vis tos nes ta lei com os an te ri-
or men te re pac tu a dos.

Art. 8º Fica au to ri za da, para os fi nan ci a men tos
até o va lor de R$15.000,00 (quin ze mil re a is) con ce di-
dos aos pro du to res ru ra is que se jam las tre a dos por
re cur sos de ou tras fon tes que não os Fun dos Cons ti-
tu ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor des te e
Cen tro-Oes te, no caso de frus tra ção de sa fra por fe -
nô me nos cli má ti cos em mu ni cí pi os de cre ta dos em si -
tu a ção de emer gên cia ou es ta do de ca la mi da de pú -
bli ca, com re co nhe ci men to do Go ver no Fe de ral, a
con ver são das ope ra ções para o âm bi to do Fun do
Cons ti tu ci o nal res pec ti vo, man ten do-se in te gral men-
te as con di ções fi nan ce i ras do Pro naf, nos ca sos de
agri cul to res fa mi li a res, mini e pe que nos pro du to res e, 
para os de ma is ca sos, as con di ções pre vis tas no art.
10 da Lei nº 10.177, de 12 de ja ne i ro de 2001, com
ab sor ção dos res pec ti vos ônus pelo Fun do Cons ti tu-
ci o nal.

Art. 9º Fica o Mi nis té rio do De sen vol vi men to
Agrá rio en car re ga do das pro vi dên ci as le ga is e ad mi-
nis tra ti vas ne ces sá ri as à no me a ção de li qui dan te
para con du zir os tra ba lhos de en cer ra men to das ati vi-
da des do Fun do Con tá bil do Pro ce ra.

Pa rá gra fo úni co. Fica a Se cre ta ria Fe de ral de
Con tro le Inter no in cum bi da de cer ti fi car os va lo res
dos ati vos e pas si vos do Fun do Con tá bil do Pro ce ra.

Art. 10. Fi cam os ges to res dos Fun dos Cons ti tu-
ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oes te au to ri za dos a con ce der bô nus de adim-
plên cia so bre cada par ce la da dí vi da paga até o ven -
ci men to, nas pro por ções e con di ções a se guir ex pli ci-
ta das, no caso de ope ra ções de cré di to ao se tor ru ral

ao am pa ro de re cur sos des ses Fun dos, cu jos mu tuá-
ri os es te jam adim plen tes com suas obri ga ções ou as
re gu la ri zem até no ven ta dias após a data em que for
pu bli ca da a re gu la men ta ção des ta lei:

I – ope ra ções de va lor ori gi nal men te fi nan ci a do
de até R$200.000,00 (du zen tos mil re a is):

a) nas dí vi das con tra í das até 31 de de zem bro
de 1994: trin ta e cin co por cen to;

b) nas dí vi das con tra í das no ano de 1995: vin te
e cin co por cen to;

c) nas dí vi das con tra í das no ano de 1996: de ze-
no ve por cen to;

d) nas dí vi das con tra í das no ano de 1997: de-
zes se te por cen to;

e) nas dí vi das con tra í das no ano de 1998: qua -
tor ze por cen to;

II – ope ra ções de va lor ori gi nal men te fi nan ci a do
aci ma de R$200.000,00 (du zen tos mil re a is):

a) para a fra ção de cada par ce la que cor res pon-
da ao cré di to ori gi nal de R$200.000,00 (du zen tos mil
re a is) apli ca- se o dis pos to nas alí ne as do in ci so I;

b) para a fra ção da par ce la que diz res pe i to ao
cré di to ori gi nal ex ce den te ao li mi te de R$200.000,00
(du zen tos mil re a is) são man ti dos os en car gos fi nan-
ce i ros pac tu a dos sem apli ca ção do bô nus aqui es ta-
be le ci do;

§ 1º Para apli ca ção do dis pos to nes te ar ti go,
con si de rar-se-á o so ma tó rio das ope ra ções exis ten-
tes em nome do mes mo emi ten te do ins tru men to de
cré di to, iden ti fi ca do pelo res pec ti vo Ca das tro de Pes -
soa Fí si ca – CPF ou Ca das tro Na ci o nal da Pes soa
Ju rí di ca - CNPJ.

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se so men te
às ope ra ções que não fo ram con tem pla das com os
be ne fí ci os es ta be le ci dos no art. 7º des ta lei.

Art. 11. O pra zo es ta be le ci do pelo § 3ºdo art. 3º da
Lei nº 10.177, de 12 de ja ne i ro de 2001, para o en cer ra-
men to das re ne go ci a ções, pror ro ga ções e com po si-
ções de dí vi das am pa ra das em re cur sos dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is, fica al te ra do para até no ven ta dias
após a data em que for pu bli ca da a re gu la men ta ção
des ta lei, sem que essa di la ção de pra zo al can ce a for -
ma al ter na ti va de que tra ta o art. 4º da re fe ri da lei.

Art. 12. Para efe i to do dis pos to no art. 2º da Lei
nº 10.437, de 25 de abril de 2002, ad mi te-se que a re -
gu la ri za ção das par ce las em atra so até 28 de fe ve re i-
ro de 2003, ex clu si va men te das ope ra ções ad qui ri-
das pela União sob a égi de da Me di da Pro vi só ria nº
2.196-3, de 24 de agos to de 2001, ocor ra me di an te a
con tra ta ção de nova ope ra ção re a li za da pelo mu tuá-
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rio, até no ven ta dias após a re gu la men ta ção des ta lei, 
ob ser va das as se guin tes con di ções:

I – pa ga men to, em es pé cie, de dez por cen to do
sal do de ve dor em atra so;

II – re fi nan ci a men to em qua tor ze anos do sal do
de ve dor re ma nes cen te, me di an te re pac tu a ção vin cu-
la da à aqui si ção de Tí tu los Pú bli cos Fe de ra is equi va-
len tes a de zo i to vír gu la qua ren ta e dois por cen to des -
se sal do re ma nes cen te, a se rem en tre gues em ga-
ran tia ao cre dor.

Pa rá gra fo úni co. Para as ope ra ções re fi nan ci a-
das nos ter mos do in ci so II des te ar ti go, apli cam-se os 
be ne fí ci os pre vis tos nos in ci sos I e II, do art. 2º da Lei
nº 10.437, de 25 de abril de 2002, so bre as par ce las
de ju ros pa gas até o ven ci men to.

Art. 13. O in ci so I do art. 2º da Lei nº 10.437, de
25 de abril de 2002, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 2º ..................................................
I – zero vír gu la se te cen tos e cin qüen ta

e nove por cen to ao mês so bre o sal do prin -
ci pal, para a va ri a ção IGPM do mês ime di a-
ta men te an te ri or ao de in ci dên cia;
..............................................................“(NR)

Art. 14. Fica au to ri za da, para as ope ra ções ad qui-
ri das pela União sob a égi de da Me di da Pro vi só ria nº
2.196-3, de 24 de agos to de 2001, que são pas sí ve is de 
en qua dra men to no art. 2º da Lei nº 10.437, de 25 de
abril de 2002, a subs ti tu i ção dos en car gos fi nan ce i ros
pac tu a dos, no pe río do que se ini cia em 28 de ou tu bro
de 2002 até ses sen ta dias após a data da pu bli ca ção
des ta lei, pe los en car gos es ta be le ci dos nos ter mos dos
in ci sos I e II do ca put do re fe ri do art. 2º.

§ 1º As pres ta ções que es ta vam ven ci das em 28 
de ou tu bro de 2002 são cor ri gi das da se guin te for ma:

I – dos res pec ti vos ven ci men tos até o dia 27 de
ou tu bro de 2002, pe los en car gos fi nan ce i ros de fi ni-
dos no art. 5º da Me di da Pro vi só ria nº 2.196-3, de 24
de agos to de 2001;

II – de 28 de ou tu bro de 2002 até ses sen ta dias
após a data da pu bli ca ção des ta lei, pe los en car gos
es ta be le ci dos no art. 2º da Lei nº 10.437, de 25 de
abril de 2002.

§ 2º Apli cam-se as dis po si ções do ca put des te ar-
ti go às par ce las com ven ci men to a par tir de 28 de ou tu-
bro de 2002 até ses sen ta dias após a data da pu bli ca-
ção des ta Lei, des de que pa gas até o ven ci men to.

Art. 15. Os ban cos ofi ci a is fe de ra is po de rão, a
seu ex clu si vo cri té rio, re tar dar a pro po si tu ra ou sus -
pen der pro ces so de exe cu ção ju di ci al de dí vi das de

ope ra ções de cré di to ru ral, no caso de agri cul to res fa -
mi li a res, e pe que nos pro du to res e de suas co o pe ra ti-
vas e as so ci a ções, quan do en vol ve rem va lor ori gi nal-
men te fi nan ci a do de até R$35.000,00 (trin ta e cin co
mil re a is) em pro je tos lo ca li za dos em áre as de abran -
gên cia dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to
do Nor te, Nor des te ou Cen tro-Oes te, des de que haja
re co nhe ci men to da ne ces si da de de re con ver são de
ati vi da des para res ga te ou am pli a ção da ca pa ci da de
de ge ra ção de ren da dos agri cul to res.

§ 1º Para efe i to de re co nhe ci men to da ne ces si-
da de de re con ver são de ati vi da des, os ban cos ofi ci a is
fe de ra is po de rão se va ler de es tu dos re a li za dos por
en ti da des de pes qui sa e de pres ta ção de as sis tên cia
téc ni ca e ex ten são ru ral.

§ 2º Exclu em-se do dis pos to nes te ar ti go as
ope ra ções ad qui ri das sob a égi de da Me di da Pro vi só-
ria nº 2.196-3, de 24 de agos to de 2001, as re ne go ci a-
das com base na Lei nº 9.138, de 29 de no vem bro de
1995, as con tem pla das pelo art. 7º des ta lei e aque las
for ma li za das após 30 de ju nho de 2000.

§ 3º Apli cam-se as dis po si ções des te ar ti go às
ope ra ções las tre a das por re cur sos dos Fun dos Cons -
ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor des te ou
Cen tro-Oes te.

Art. 16. Os cus tos de cor ren tes des ta Lei, no âm -
bi to do PROCEPA, dos Fun dos Cons ti tu ci o na is e das
Ope ra ções Ofi ci a is de Cré di to, se rão com pen sa dos
com o re sul ta do de cor ren te do con tin gen ci a men to es -
ta be le ci do pelo Po der Exe cu ti vo nes te exer cí cio, nos
ter mos do art. 67 da Lei nº 10.524, de 25 de ju lho de
2002, e do art. 9º da Lei Com ple men tar nº 101, de 4
de maio de 2000, que po de rá ser li be ra do para es tas
ou ou tras fi na li da des.

Art. 17. Para efe i to do dis pos to no art. 1º, in ci so I, 
alí nea a, da Lei nº 10.177, de 12 de ja ne i ro de 2001,
são con si de ra dos com po nen tes dos en car gos fi nan-
ce i ros os re ba tes e os bô nus por adim ple men to que
fo rem apli ca dos aos fi nan ci a men tos con ce di dos aos
be ne fi ciá ri os do PRONAF, con so an te re so lu ção do
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, ca ben do o ônus des -
ses be ne fí ci os ao res pec ti vo Fun do Cons ti tu ci o nal de
Fi nan ci a men to do Nor te, Nor des te ou Cen tro-Oes te.

Art. 18. O § 1º do art. 9º da Lei nº 8.723, de 28 de
ou tu bro de 1993, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 9º. .................................................
§ 1º O Po der Exe cu ti vo po de rá ele var o

re fe ri do per cen tu al até o li mi te de vin te e cin -
co por cen to ou re du zi-lo a vin te por cen to.

..................................................... “(NR)
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Art. 19. Fica ins ti tu i do o Pro gra ma de Aqui si-
ção de Ali men tos com a fi na li da de de in cen ti var a
agri cul tu ra fa mi li ar, com pre en den do ações vin cu la-
das à dis tri bu i ção de pro du tos agro pe cu a ri os para
pes so as em si tu a ção de in se gu ran ça ali men tar e à
for ma ção de es to ques es tra té gi cos.

§ 1º Os re cur sos ar re ca da dos com a ven da de es -
to ques es tra té gi cos for ma dos nos ter mos des te ar ti go
se rão des ti na dos in te gral men te às ações de com ba te à
fome e à pro mo ção da se gu ran ça ali men tar.

§ 2º O Pro gra ma de que tra ta o ca put será des ti-
na do àa qui si ção de pro du tos agro pe cuá ri os pro du zi-
dos por agri cul to res fa mi li a res que se en qua drem no
Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to da Agri cul tu ra
Fa mi li ar – PRONAF, fi can do dis pen sa da a li ci ta ção
para essa aqui si ção des de que os pre ços não se jam
su pe ri o res aos pra ti ca dos nos mer ca dos re gi o na is.

§ 3º o Po der Exe cu ti vo cons ti tu i rá Gru po Ges tor,
for ma do por re pre sen tan tes dos Mi nis té ri os do De-
sen vol vi men to Agrá rio; da Agri cul tu ra, Pe cuá ría e
Abas te ci men to; da Fa zen da; do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão; e do Ga bi ne te do Mi nis tro Extra or di-
ná rio de Se gu ran ça Ali men tar e Com ba te à Fome,
para a ope ra ci o na li za ção do Pro gra ma de que tra ta o
ca put.

§ 4º A aqui si ção de pro du tos na for ma do ca put
so men te po de rá ser fe i ta nos li mi tes das dis po ni bi li-
da des or ça men tá ri as e fi nan ce i ras.

Art. 20. O Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, no que
cou ber, dis ci pli na rá o cum pri men to do dis pos to nes ta lei.

Art. 21. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 22. Re vo gam-se as Leis nº 10.464, de 24 de
maio de 2002, e 10.646, de 28 de mar ço de 2003.

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 114, DE 2003

Dis põe so bre a re pac tu a ção e o
alon ga men to de dí vi das ori un das de ope -
ra ções de cré di to ru ral con tra ta das sob a 
égi de do Pro gra ma es pe ci al de Cré di to
para a Re for ma Agrá ria – Pro ce ra, do
Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to da
Agri cul tu ra Fa mi li ar – PRONAF, ou de ou -
tras fon tes de re cur sos, por agri cul to res
fa mi li a res, mini e pe que nos agri cul to res,
suas as so ci a ções e co o pe ra ti vas, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º Fi cam au to ri za dos a re pac tu a ção e o
alon ga men to de dí vi das ori un das de ope ra ções de
cré di to ru ral con tra ta das ao abri go do Pro gra ma
Espe ci al de Cré di to para a Re for ma Agrá ria –
PROCERA, cu jos mu tuá ri os es te jam adim plen tes
com suas obri ga ções ou as re gu la ri zem até no ven ta
dias após a data em que for pu bli ca da a re gu la men ta-
ção des ta Me di da Pro vi só ria, ob ser va das as se guin-
tes con di ções:

I – re pac tu a ção, pelo pra zo de até de zo i to anos,
to man do-se o sal do de ve dor atu a li za do pe los en car-
gos pac tu a dos para si tu a ção de nor ma li da de até a
data da re pac tu a ção, in cor po ran do-se os ju ros de
que tra ta o in ci so II, e cal cu lan do-se pres ta ções anu a-
is, igua is e su ces si vas, ven cen do a pri me i ra em 30 de
ju nho de 2006;

II – a par tir da data da re pac tu a ção, as ope ra-
ções fi ca rão su je i tas à taxa efe ti va de ju ros de um in -
te i ro e quin ze cen té si mos por cen to ao ano;

III – os mu tuá ri os fa rão jus, nas ope ra ções re -
pac tu a das, a bô nus de adim plên cia de se ten ta por
cen to so bre cada uma das par ce las, des de que o pa -
ga men to ocor ra até a data apra za da;

IV – os agen tes fi nan ce i ros te rão até cen to e oi -
ten ta dias após a data em que for pu bli ca da a re gu la-
men ta ção des ta Me di da Pro vi só ria para for ma li za ção
do ins tru men to da re pac tu a ção.

Art. 2º Os mu tuá ri os adim plen tes que não op ta-
rem pela re pac tu a ção fa rão jus ao bô nus de adim-
plên cia de que tra ta o in ci so III do art. 1º, no caso de
pa ga men to to tal de seus dé bi tos até no ven ta dias
após a data em que for pu bli ca da a re gu la men ta ção
des ta Me di da Pro vi só ria.

Art. 3º Os mu tuá ri os com pres ta ções ven ci das a
par tir de 2001 po de rão ser be ne fi ciá ri os da re pac tu a-
ção nas con di ções des cri tas nos in ci sos do art. 1º.

Art. 4º Os mu tuá ri os com obri ga ções ven ci das
em anos an te ri o res a 2001 te rão duas al ter na ti vas
para en qua dra men to nas dis po si ções do art. 1º:

I – re pac tu a ção do so ma tó rio das pres ta ções in -
te gra is ven ci das, to ma das sem bô nus e sem en car-
gos adi ci o na is de ina dim ple men to; ou

II – pa ga men to das pres ta ções in te gra is ven ci-
das, to ma das sem en car gos adi ci o na is de ina dim ple-
men to e apli can do-se o bô nus de que tra ta o in ci so III
do art. 1º so bre o mon tan te em atra so

Art. 5º Fica au to ri za da a in di vi du a li za ção das
ope ra ções co le ti vas ou gru pa is ao am pa ro do Pro ce-
ra, in clu si ve as re a li za das por as so ci a ções e co o pe ra-
ti vas, para pos si bi li tar o aten di men to a cada mu tuá rio
iso la da men te.
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§ 1º Os mu tuá ri os in te gran tes de con tra tos co le-
ti vos ou gru pa is, quan do op ta rem pela ope ra ção in di-
vi du a li za da de que tra ta o ca put, po de rão va ler-se:

I – da fa cul da de pre vis ta no art. 1º, se es ti ve rem
adim plen tes com suas obri ga ções ven ci das em anos
an te ri o res a 2001;

II – de uma das al ter na ti vas cons tan tes do art.
4º, se es ti ve rem ina dim plen tes com suas obri ga ções
ven ci das em anos an te ri o res a 2001.

§ 2º Apli ca-se às ope ra ções in di vi du a li za das o
dis pos to nos arts. 2º, ca put, e 3º, ca put e § 1º da Lei
nº 10.186, de 12 de fe ve re i ro de 2001, e man tém-se a
ga ran tia ori gi nal men te vin cu la da ao con tra to co le ti vo
ou gru pal quan do to dos os mu tuá ri os op ta rem pela in -
di vi du a li za ção.

§ 3º Nos ca sos em que pelo me nos um dos mu -
tuá ri os in te gran tes de con tra to co le ti vo ou gru pal não
op tar pela in di vi du a li za ção:

I – o agen te fi nan ce i ro fica au to ri za do a con tra-
tar ope ra ção de as sun ção de dí vi das por co o pe ra ti va
ou as so ci a ção de cujo qua dro so ci al os mu tuá ri os
par ti ci pem, man ten do-se a ga ran tia ori gi nal men te
vin cu la da ao con tra to co le ti vo ou gru pal, para fins de
as se gu rar que o bem em ga ran tia per ma ne ça ser vin-
do às ati vi da des ru ra is dos agri cul to res; ou

II – fora da hi pó te se a que se re fe re o in ci so I, ha -
ven do pelo me nos um mu tuá rio ina dim plen te que não 
op tou pela in di vi du a li za ção até o en cer ra men to do
pra zo fi xa do no ca put do art. 1º, para re gu la ri za ção
das obri ga ções, o agen te fi nan ce i ro ini ci a rá, no dia
útil se guin te, as pro vi dên ci as re la ti vas ao en ca mi nha-
men to do con tra to para co bran ça dos cré di tos pen-
den tes e sua ins cri ção em Dí vi da Ati va da União, ob -
ser va da a le gis la ção em vi gor.

§ 4º Se hou ver exe cu ção da ga ran tia vin cu la da
ao con tra to co le ti vo ou gru pal, em de cor rên cia do que
dis põe o § 3º, in ci so II, even tu al so bra de re cur sos,
de po is de li qui da das as obri ga ções dos mu tuá ri os
que não op ta ram pela in di vi du a li za ção, será car re a da
à amor ti za ção, pro por ci o nal men te, das ope ra ções in -
di vi du a li za das na for ma des te ar ti go.

Art. 6º Cum pre aos agen tes fi nan ce i ros:
I – dar iní cio às pro vi dên ci as re la ti vas ao en ca-

mi nha men to dos con tra tos ao am pa ro do Pro ce ra
para co bran ça de cré di tos e sua ins cri ção em Dí vi da
Ati va da União, ob ser va da a le gis la ção em vi gor:

a) em 30 de se tem bro de 2003, no caso dos mu -
tuá ri os com obri ga ções ven ci das em anos an te ri o res
a 2001 que não se va le rem de uma das al ter na ti vas
pre vis tas no art. 4º;

b) após cen to e oi ten ta dias do ven ci men to de
pres ta ção não paga; e

II – in for mar, no pra zo de até cen to e vin te dias
após a data em que for pu bli ca da a re gu la men ta ção
des ta Me di da Pro vi só ria, à Se cre ta ria de Agri cul tu ra
Fa mi li ar do Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio e à 
Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa-
zen da, os mon tan tes en vol vi dos nas re pac tu a ções e
nas li qui da ções de obri ga ções.

Art. 7º Fica au to ri za da a re ne go ci a ção de dí vi-
das ori un das de ope ra ções de cré di to ru ral de in ves ti-
men to con tra ta das por agri cul to res fa mi li a res, mini e
pe que nos pro du to res e de suas co o pe ra ti vas e as so-
ci a ções, no va lor to tal ori gi nal men te fi nan ci a do de até 
R$35.000,00 (trin ta e cin co mil re a is) em uma ou mais 
ope ra ções do mes mo be ne fi ciá rio, cu jos mu tuá ri os
es te jam adim plen tes com suas obri ga ções ou as re -
gu la ri zem se gun do as re gras con tra tu a is até no ven ta
dias após a data em que for pu bli ca da a re gu la men ta-
ção des ta Me di da Pro vi só ria, ob ser va das as se guin-
tes ca rac te rís ti cas e con di ções:

I – fi nan ci a men tos de in ves ti men to con ce di dos
até 31 de de zem bro de 1997, com re cur sos dos Fun -
dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor -
des te e Cen tro-Oes te, do Fun do de Ampa ro ao Tra ba-
lha dor – FAT, no caso de ope ra ções com re cur sos
mis tos des se Fun do e de um dos três Fun dos Cons ti-
tu ci o na is e da que las clas si fi ca das como “Pro ger Ru -
ral”, ou equa li za dos pelo Te sou ro Na ci o nal, no va lor
to tal ori gi nal men te con tra ta do de atéR$ 15.000,00
(quin ze mil re a is) em uma ou mais ope ra ções do mes -
mo be ne fi ciá rio, que não fo ram re ne go ci a dos com
base na Re so lu ção nº 2.765, de 10 de agos to de
2000, do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, e na Lei nº
9.138, de 29 de no vem bro de 1995:

a) re ba te no sal do de ve dor equi va len te a oito in -
te i ros e oito dé ci mos por cen to, na data da re ne go ci a-
ção;

b) bô nus de adim plên cia de trin ta por cen to so -
bre cada par ce la da dí vi da paga até a data do res pec-
ti vo ven ci men to;

c) apli ca ção de taxa efe ti va de ju ros de três por
cen to ao ano, a par tir da data da re ne go ci a ção;

d) ma nu ten ção do cro no gra ma ori gi nal de pa ga-
men tos;

e) no caso de fi nan ci a men tos com re cur sos dos
men ci o na dos Fun dos Cons ti tu ci o na is, não será obri -
ga tó ria a re gu la ri za ção das pres ta ções in te gra is ven -
ci das até 26 de maio de 2002, as qua is, to ma das sem
en car gos adi ci o na is de ina dim ple men to, po de rão
com por o sal do de ve dor a ser re pac tu a do, com o
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mon tan te em atra so dis tri bu í do de for ma pro por ci o nal
en tre as par ce las re ma nes cen te do cro no gra ma ori gi-
nal de pa ga men tos;

II – fi nan ci a men tos de in ves ti men to con ce di dos
no pe río do de 2 de ja ne i ro de 1998 a 30 de ju nho de
2000, ao abri go do Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci-
men to da Agri cul tu ra Fa mi li ar – PRONAF, com re cur-
sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do 
Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te, do FAT, no caso de
ope ra ções com re cur sos mis tos des se Fun do e de um 
dos três Fun dos Cons ti tu ci o na is e da que las clas si fi-
ca das como “Pro ger Ru ral”, ou equa li za dos pelo Te-
sou ro Na ci o nal, no va lor to tal ori gi nal men te con tra ta-
do de até R$15.000,00 (quin ze mil re a is) em uma ou
mais ope ra ções do mes mo be ne fi ciá rio: re ba te de
oito in te i ros e oito dé ci mos por cen to no sal do de ve-
dor exis ten te em 1º de ja ne i ro de 2002, des de que se
tra te de ope ra ção con tra ta da com en car gos pós-fi xa-
dos, e apli ca ção de taxa efe ti va de ju ros de três por
cen to ao ano a par tir da mes ma data;

III – fi nan ci a men tos de in ves ti men to con ce di dos
nos pe río dos re fe ren ci a dos nos in ci sos I e II, ao am -
pa ro de re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi -
nan ci a men to do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te,
com va lor to tal ori gi nal men te con tra ta do aci ma de
R$15.000,00 (quin ze mil re a is) e até R$35.000,00
(trin ta e cin co mil re a is), ob ser va das as se guin tes
con di ções:

a) apli ca-se o dis pos to no in ci so I ou II, con for me
a data da for ma li za ção da ope ra ção ori gi nal, para a
par ce la do sal do de ve dor, ou da pres ta ção, que cor -
res pon da ao li mi te de R$15.000,00 (quin ze mil re a is)
na data do con tra to ori gi nal;

b) para a par ce la do sal do de ve dor, ou da pres -
ta ção, que diz res pe i to ao cré di to ori gi nal ex ce den te
ao li mi te de R$15.000,00 (quin ze mil re a is), man-
têm-se os en car gos con tra tu a is vi gen tes para si tu a-
ção de nor ma li da de.

§ 1º No caso de ope ra ções re fe ren ci a das no ca-
put des te ar ti go for ma li za das com co o pe ra ti va ou as -
so ci a ção de pro du to res, con si de rar-se-á:

I – cada cé du la-fi lha ou ins tru men to de cré di to
in di vi du al ori gi nal men te fir ma do por be ne fi ciá rio fi nal
do cré di to;

II – como li mi te in di vi du al, no caso de ope ra ção
que não en vol veu re pas se de re cur sos a co o pe ra dos
ou as so ci a dos, o re sul ta do da di vi são do va lor ori gi-
nal men te fi nan ci a do pelo nú me ro to tal de co o pe ra dos
ou as so ci a dos da en ti da de que se en qua dra rem
como agri cul to res fa mi li a res, res pe i ta do o mes mo

teto de R$35.000,00 (trin ta e cin co mil re a is) para en -
qua dra men to.

§ 2º Na hi pó te se de li qui da ção an te ci pa da e to -
tal do sal do de ve dor das ope ra ções a que se re fe re o
ca put des te ar ti go até 31 de de zem bro de 2006, apli -
car-se-á bô nus adi ci o nal de dez por cen to so bre o
mon tan te de vi do.

§ 3º Para efe i to do dis pos to nes te ar ti go, são
con si de ra das ope ra ções de cré di to ru ral de in ves ti-
men to las tre a das por re cur sos do FAT:

I – ope ra ções clas si fi ca das pe las ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras como “FAT/Pro ger Ru ral” con tra ta das na
área de abran gên cia de um dos três Fun dos Cons ti tu-
ci o na is de Fi nan ci a men to;

II – ope ra ções con tra ta das si mul ta ne a men te
por um mes mo mu tuá rio en vol ven do re cur sos do FAT
e de um dos três Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a-
men to.

Art. 8º Fica au to ri za da, para os fi nan ci a men tos
con ce di dos a agri cul to res fa mi li a res que se jam las tre-
a dos por re cur sos de ou tras fon tes que não os Fun -
dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor -
des te e Cen tro-Oes te, no caso de frus tra ção de sa fra
por fe nô me nos cli má ti cos em mu ni cí pi os de cre ta dos
em si tu a ção de emer gên cia ou es ta do de ca la mi da de
pú bli ca, com re co nhe ci men to do Go ver no Fe de ral, a
con ver são das ope ra ções para o âm bi to do Fun do
Cons ti tu ci o nal res pec ti vo, man ten do-se in te gral men-
te as con di ções fi nan ce i ras do Pro naf, com ab sor ção
dos res pec ti vos ônus pelo Fun do Cons ti tu ci o nal.

Art. 9º Fica o Mi nis té rio do De sen vol vi men to
Agrá rio en car re ga do das pro vi dên ci as le ga is e ad mi-
nis tra ti vas ne ces sá ri as à no me a ção de li qui dan te
para con du zir os tra ba lhos de en cer ra men to das ati vi-
da des do Fun do Con tá bil do Pro ce ra.

Pa rá gra fo úni co. Fica a Se cre ta ria Fe de ral de
Con tro le Inter no in cum bi da de cer ti fi car os va lo res
dos ati vos e pas si vos do Fun do Con tá bil do Pro ce ra.

Art. 10. Fi cam os ges to res dos Fun dos Cons ti tu-
ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oes te au to ri za dos a con ce der bô nus de adim-
plên cia so bre cada par ce la da dí vi da paga até o ven -
ci men to, nas pro por ções e con di ções a se guir ex pli ci-
ta das, no caso de ope ra ções de cré di to ao se tor ru ral
ao am pa ro de re cur sos des ses Fun dos, cu jos mu tuá-
ri os es te jam adim plen tes com suas obri ga ções ou as
re gu la ri zem até no ven ta dias após a data em que for
pu bli ca da a re gu la men ta ção des ta Me di da Pro vi só-
ria:

I – ope ra ções de va lor ori gi nal men te fi nan ci a do
de até R$200.000,00 (du zen tos mil re a is):
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a) dí vi das con tra í das até 31 de de zem bro de
1994: trin ta e cin co por cen to;

b) dí vi das con tra í das no ano de 1995: vin te e
cin co por cen to;

c) dí vi das con tra í das no ano de 1996: de ze no ve
por cen to;

d) dí vi das con traí das no ano de 1997: de zes se-
te por cen to;

e) dí vi das con tra í das no ano de 1998: ca tor ze
por cen to;

II – ope ra ções de va lor ori gi nal men te fi nan ci a do
aci ma de R$200.000,00 (du zen tos mil re a is):

a) para a fra ção de cada par ce la que cor res pon-
da ao cré di to ori gi nal de R$200.000,00 (du zen tos mil
re a is) apli ca-se o dis pos to nas alí ne as do in ci so I;

b) para a fra ção da par ce la que diz res pe i to ao
cré di to ori gi nal ex ce den te ao li mi te de R$200.000,00
(du zen tos mil re a is) são man ti dos os en car gos fi nan-
ce i ros pac tu a dos sem apli ca ção do bô nus aqui es ta-
be le ci do;

III – para apli ca ção do dis pos to nes te ar ti go con -
si de rar-se-á o so ma tó rio das ope ra ções exis ten tes
em nome do mes mo emi ten te do ins tru men to de cré -
di to, iden ti fi ca do pelo res pec ti vo Ca das tro de Pes soa
Fí si ca – CPF, ou Ca das tro Na ci o nal da Pes soa Ju rí di-
ca – CNPJ.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go apli-
ca-se so men te às ope ra ções que não fo ram con tem-
pla das com os be ne fí ci os es ta be le ci dos no art. 7º
des ta Me di da Pro vi só ria.

Art. 11. O pra zo es ta be le ci do pelo § 3º do art. 3º
da Lei nº 10.177, de 12 de ja ne i ro de 2001, para o en -
cer ra men to das re ne go ci a ções, pror ro ga ções e com -
po si ções de dí vi das am pa ra das em re cur sos dos
Fun dos Cons ti tu ci o na is, fica al te ra do para até no ven-
ta dias após a data em que for pu bli ca da a re gu la men-
ta ção des ta Me di da Pro vi só ria, sem que essa di la ção
de pra zo al can ce a for ma al ter na ti va de que tra ta o
art. 4º da re fe ri da lei.

Art. 12. O in ci so I do art. 2º da Lei nº 10.437, de
25 de abril de 2002, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“I – zero vír gu la se te cen tos e cin qüen ta e nove
por cen to ao mês so bre o sal do prin ci pal, para a va ri a-
ção IGP-M do mês ime di a ta men te an te ri or ao de in ci-
dên cia;” (NR)

Art. 13. Fica au to ri za da, para as ope ra ções ad -
qui ri das pela União sob a égi de da Me di da Pro vi só ria
nº 2.196-3, de 24 de agos to de 2001, que são pas sí-
ve is de en qua dra men to no art. 2º da Lei nº 10.437, de
2002, a subs ti tu i ção dos en car gos fi nan ce i ros pac tu-

a dos, no pe río do que se ini cia em 28 de ou tu bro de
2002 até ses sen ta dias após a data da pu bli ca ção
des ta Me di da Pro vi só ria, pe los en car gos es ta be le ci-
dos nos ter mos dos in ci sos I e II do ca put do re fe ri do
art. 2º.

§ 1º As pres ta ções que es ta vam ven ci das em 28 
de ou tu bro de 2002 são cor ri gi das da se guin te for ma:

I – dos res pec ti vos ven ci men tos até o dia 27 de
ou tu bro de 2002, pe los en car gos fi nan ce i ros de fi ni-
dos no art. 5º da Me di da Pro vi só ria nº 2.196-3, de
2001;

II – de 28 de ou tu bro de 2002 até ses sen ta dias
após a data da pu bli ca ção des ta Me di da Pro vi só ria,
pe los en car gos es ta be le ci dos no art. 2º da Lei nº
10.437, de 2002.

§ 2º Apli cam-se as dis po si ções do ca put des te
ar ti go às par ce las com ven ci men to a par tir de 28 de
ou tu bro de 2002 até ses sen ta dias após a data da pu -
bli ca ção des ta Me di da Pro vi só ria, des de que pa gas
até o ven ci men to.

Art. 14. Os ban cos ofi ci a is fe de ra is po de rão, a
seu ex clu si vo cri té rio, re tar dar a pro po si tu ra ou sus -
pen der pro ces so de exe cu ção ju di ci al de dí vi das de
ope ra ções de cré di to ru ral, no caso de agri cul to res fa -
mi li a res, mini e pe que nos pro du to res e de suas co o-
pe ra ti vas e as so ci a ções, quan do en vol ve rem va lor
ori gi na ri a men te fi nan ci a do de até R$35.000,00 (trin ta
e cin co mil re a is) em pro je tos lo ca li za dos em áre as de 
abran gên cia dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci-
a men to do Nor te, Nor des te ou Cen tro-Oes te, des de
que haja re co nhe ci men to da ne ces si da de de re con-
ver são de ati vi da des para res ga te ou am pli a ção da
ca pa ci da de de ge ra ção de ren da dos agri cul to res.

§ 1º Para efe i to de re co nhe ci men to da ne ces si-
da de de re con ver são de ati vi da des, os ban cos ofi ci a is
fe de ra is po de rão se va ler de es tu dos re a li za dos por
en ti da des de pes qui sa e de pres ta ção de as sis tên cia
téc ni ca e ex ten são ru ral.

§ 2º Exclu em-se do dis pos to nes te ar ti go as
ope ra ções ad qui ri das sob a égi de da Me di da Pro vi só-
ria nº 2.196-3, de 2001, as re ne go ci a das com base na 
Lei nº 9.138, de 29 de no vem bro de 1995, as con tem-
pla das pelo art. 7º des ta Me di da Pro vi só ria e aque las
for ma li za das após 30 de ju nho de 2000.

§ 3º Apli cam-se as dis po si ções des te ar ti go às
ope ra ções las tre a das por re cur sos dos Fun dos Cons -
ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor des te ou
Cen tro-Oes te.

Art. 15. Os cus tos de cor ren tes des ta Me di da
Pro vi só ria, no âm bi to do Pro ce ra, dos Fun dos Cons ti-
tu ci o na is e das Ope ra ções Ofi ci a is de Cré di to se rão
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com pen sa dos com o re sul ta do de cor ren te do con tin-
gen ci a men to es ta be le ci do pelo Po der Exe cu ti vo nes -
te exer cí cio, nos ter mos do art. 67 da Lei nº 10.524, de 
25 de ju lho de 2002, e do art. 9º da Lei Com ple men tar
nº 101, de 4 de maio de 2000, que po de rá ser li be ra do
para es tas ou ou tras fi na li da des.

Art. 16. Para efe i to do dis pos to no art. 1º, in ci so
I, alí nea a, da Lei nº 10.177, de 12 de ja ne i ro de
2001, são con si de ra dos com po nen tes dos en car gos
fi nan ce i ros os re ba tes e os bô nus por adim ple men to
que fo rem apli ca dos aos fi nan ci a men tos con ce di dos
aos be ne fi ciá ri os do Pro naf, con so an te re so lu ção do 
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, ca ben do o ônus des -
ses be ne fí ci os ao res pec ti vo Fun do Cons ti tu ci o nal
de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor des te ou Cen-
tro-Oes te.

Art. 17. O § 1º do art. 9º da Lei nº 8.723, de 28 de
ou tu bro de 1993, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“§ 1º O Po der Exe cu ti vo po de rá ele var o re fe ri do
per cen tu al até o li mi te de vin te e cin co por cen to ou
re du zi-lo a vin te por cen to.” (NR)

Art. 18. O Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, no que
cou ber, dis ci pli na rá o cum pri men to do dis pos to nes ta
Me di da Pro vi só ria.

Art. 19. Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Art. 20. Re vo gam-se as Leis nºs 10.464, de 24
de maio de 2002, e 10.646, de 28 de mar ço de
2003.

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003; 182º da Inde-
pen dên cia e 115º da Re pú bli ca. – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

MENSAGEM Nº 108 DE 2003

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci-
as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 114, de 31 de mar -
ço de 2003, que “Dis põe so bre a re pac tu a ção e o
alon ga men to de dí vi das ori un das de ope ra ções de
cré di to ru ral con tra ta das sob a égi de do Pro gra ma
Espe ci al de Cré di to para a Re for ma Agrá ria – Pro ce-
ra, do Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to da Agri -
cul tu ra Fa mi li ar – Pro naf, ou de ou tras fon tes de re -
cur sos, por agri cul to res fa mi li a res, mini e pe que nos
agri cul to res, suas as so ci a ções e co o pe ra ti vas, e dá
ou tras pro vidên ci as”.

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

E.M. Inter mi nis te ri al nº 5 – MF/MI/MAPA/MDA

Em, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
1. Sub me te mos à apre ci a ção de Vos sa Exce lên-

cia a ane xa pro pos ta de me di da pro vi só ria, que tem
por ob je ti vo mo di fi car dis po si ções da Lei nº 10.464,
de 24 de maio de 2002, vi san do pro mo ver al guns
ajus tes para ma i or abran gên cia de seus pre ce i tos e
con ce der pra zos adi ci o na is para re pac tu a ção e alon -
ga men to de dí vi das ori un das de ope ra ções de cre di to
ru ral, em es pe ci al as en qua dra das no Pro gra ma
Espe ci al de Cré di to para a Re for ma Agrá ria – Pro ce ra
e as con tra ta das por agri cul to res fa mi li a res ou ou tros
pro du to res ru ra is de me nor por te.

2. Essa ini ci a ti va res ga ta com pro mis so as su mi-
do por Vos sa Exce lên cia no sen ti do de pro pi ci ar aos
pe que nos agri cul to res con di ções de equa ci o na men-
to, em de fi ni ti vo, do acú mu lo de dí vi das, com ple men-
tar men te às ações ado ta das a par tir da edi ção da Lei
nº 9.138, de 29 de no vem bro de 1995, cujo prin ci pal
des do bra men to é res ta u rar-lhes o aces so a no vos fi -
nan ci a men tos, para fo men to de suas ati vi da des: Res -
sal te-se que são be ne fi ciá ri os das me di das ora co gi-
ta das cer ca de 330.000 agri cul to res, en vol ven do vo -
lu me de re cur sos da or dem de R$1,8 bi lhão.

3. As prin ci pa is mo di fi ca ções so bre o tex to da
re fe ri da Lei nº 10.464, de 2002, con sis tem em:

a) pror ro gar, de 31-3-03 para no ven ta dias após
a data em que pu bli ca da a re gu la men ta ção da pre-
sen te me di da pro vi só ria, os pra zos es ta be le ci dos na
Lei nº 10.464, de 2002, e no art. 3º da Lei nº 10.177,
de 12 de ja ne i ro de 2001, para o en cer ra men to das
re ne go ci a ções das dí vi das e re gu la ri za ção de obri ga-
ções em atra so;

b) es ten der, de quin ze para de zo i to anos, o pra -
zo do alon ga men to das dí vi das do Pro ce ra, es pe ci al-
men te para adi ar para 30 de ju nho de 2006 o ven ci-
men to da pri me i ra pres ta ção que es ta va fi xa do em 30
de ju nho de 2003;

c) apli car às ope ra ções in di vi du a li za das de con -
tra tos co le ti vos ou gru pa is ao am pa ro do Pro ce ra o
dis pos to nos arts.2º, ca put, e 3º, ca put e § 1º, da Lei
nº 10.186, de 12 de fe ve re i ro de 2001, o que pos si bi li-
ta a re a li za ção de ope ra ções com ris co para o Te sou-
ro Na ci o nal e sem a exi gên cia de ou tras ga ran ti as que 
não a obri ga ção pes so al do de ve dor;

d) ad mi tir a con tra ta ção de ope ra ção de as sun-
ção de dí vi das por co o pe ra ti va ou as so ci a ção de cujo
qua dro so ci al os mu tuá ri os par ti ci pem, nos ca sos em
que pelo me nos um dos mu tuá ri os in te gran tes de
con tra to co le ti vo ou gru pal não op tar pela in di vi du a li-
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za ção, man ten do se a ga ran tia ori gi nal men te vin cu la-
da ao con tra to co le ti vo ou gru pal, para fins de as se gu-
rar que o bem em ga ran tia per ma ne ça ser vin do às
ati vi da des ru ra is dos agri cul to res;

e) in clu ir, como be ne fi ciá ri as do con ti do no art.
8º da Lei nº 10.464, de 2002. as ope ra ções las tre a das
com re cur sos do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor  –
FAT, no caso da que las clas si fi ca das como Pro ger Ru -
ral” ou quan do en vol vi dos re cur sos mis tos des se Fun -
do e de um dos três Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan-
ci a men to;

f) ex pli ci tar que, nas ope ra ções re fe ren ci a das
no in ci so II do art. 8º da Lei nº 10.464, de 2002, além
do re ba te de 8,8% no sal do de ve dor em 1º de ja ne i ro
de 2002, a par tir da que la mes ma data in ci de a taxa
efe ti va de ju ros de 3% ao ano;

g) ex pli ci tar que, no caso de ope ra ção com co o-
pe ra ti va ou as so ci a ção de pro du to res que não en vol-
veu re pas se de re cur sos a co o pe ra dos ou as so ci a-
dos, a de fi ni ção do li mi te in di vi du al para en qua dra-
men to no con ti do no art. 8º da Lei nº 10.464, de 2002,
ocor re em fun ção do nú me ro to tal de co o pe ra dos ou
as so ci a dos que se en qua dra rem como agri cul to res
fa mi li a res;

h) dis pen sar os mu tuá ri os, em ge ral, de fi nan ci-
a men tos com re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is
de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor des te ou Cen tro-Oes-
te, da exi gên cia do pa ga men to mí ni mo de dez por
cen to das pres ta ções ven ci das até 26 de maio de
2002 (dia an te ri or ao da pu bli ca ção da Lei nº 10.464,
de 2002), de que tra ta o art. 8º, in ci so I, alí nea e, da
Lei nº 10.464, de 2002, re pac tu an do-se, por tan to, o
to tal das obri ga ções ven ci das;

i) di la tar, até ses sen ta dias após a data da pu bli-
ca ção da pre sen te Me di da Pro vi só ria, o pra zo au to ri-
za do para que as ope ra ções ad qui ri das pela União
sob a égi de da Me di da Pro vi só ria nº 2.196-3, de 24 de 
agos to de 2001, que se en qua dram no art. 2º da Lei nº 
10.437, de 25 de abril de 2002, te nham subs ti tu í dos
os en car gos fi nan ce i ros pac tu a dos pe los en car gos
es ta be le ci dos nos ter mos do ca put do re fe ri do art.2º,
a par tir de 28 de ou tu bro de 2002, apli can do-se esta
dis ci pli na tam bém às pres ta ções ven ci das.

4. O im pac to fis cal re la ti vo à im ple men ta ção das 
me di das ora pro pos tas está es ti ma do em R$102.043
mil, em 2003. Re la ti va men te aos cus tos de cor ren tes
da me di da no âm bi to do Pro ce ra, dos Fun dos Cons ti-
tu ci o na is, do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor – FAT
e das Ope ra ções Ofi ci a is de Cré di to, in for ma mos que
de ve rão ser com pen sa dos com re sul ta do de cor ren te
do con tin gen ci a men to, nes te exer cí cio, das des pe sas
dos de ma is po de res da União, nos ter mos do art. 67
da Lei nº 10.524, de 25 de ju lho de 2002 (LDO/2003)
e do art. 911 da Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de
maio de 2000, uma vez que os va lo res ge ra dos por

esse con tin gen ci a men to, no va lor de R$277.460,1
ha vi am sido con si de ra dos como des pe sa do Po der
Exe cu ti vo no ra te io pro por ci o nal da li mi ta ção por oca -
sião do De cre to nº 4.591, de 10 de fe ve re i ro de 2003,
os qua is po de rão ser li be ra dos para es tas e ou tras fi -
na li da des.

5. O Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio, o
Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to,
o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, o Mi nis té rio da
Fa zen da e os Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a-
men to do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te de ve rão
su por tar os im pac tos or ça men tá ri os e fi nan ce i ros de -
cor ren tes da me di da pro vi só ria ora pro pos ta, nos
exer cí ci os de 2003 a 2005, con for me a na tu re za da
me di da.

6. A ne ces si da de de pro pi ci ar aos pe que nos
pro du to res con di ções de equa ci o na men to de suas dí -
vi das, res ta u ran do-lhes o aces so a no vos fi nan ci a-
men tos, ali a da ao fato de que os pra zos es ta be le ci-
dos para re ne go ci a ção se es go tam em 31 de mar ço
de 2003, con fi gu ra a ur gên cia e re le vân cia do as sun to
sob en fo que, a jus ti fi car a edi ção de me di da pro vi só-
ria.

São es sas, Se nhor Pre si den te, as ra zões que
nos le vam a pro por a Vos sa Exce lên cia a edi ção da
pre sen te me di da pro vi só ria.

Res pe i to sa men te, – Anto nio Pa loc ci Fi lho, Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da – Ciro Go mes, Mi nis tro
de Esta do da Inte gra ção Na ci o nal – Ro ber to Ro dri-
gues, Mi nis tro de Esta do da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e
Abas te ci men to – Mi guel Ros set to, Mi nis tro de Esta -
do do De sen vol vi men to Agrá rio.

PS-GSE nº 453

Bra sí lia, 23 de maio de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, o in-
clu so Pro je to de Lei de Con ver são nº 17, de 2003, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 114/03), que
“Dis põe so bre a re pac tu a ção e o alon ga men to de dí -
vi das ori un das de ope ra ções de cré di to ru ral, e dá ou -
tras pro vi dên ci as”, con for me o dis pos to no art. 62 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro Se cre tá rio.
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13626 Sex ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    409ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 
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13628 Sex ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    411ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 
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13630 Sex ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    413ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 
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13634 Sex ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    417ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 
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13636 Sex ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    419ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  30 13637MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL420     



13638 Sex ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    421ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  30 13639MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL422     



13640 Sex ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    423ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  30 13641MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL424     



13642 Sex ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    425ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  30 13643MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL426     



13644 Sex ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    427ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 
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13646 Sex ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    429ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 
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13648 Sex ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    431ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 
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13650 Sex ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    433ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  30 13651MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL434     



13652 Sex ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    435ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  30 13653MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL436     



13654 Sex ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    437ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  30 13655MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL438     



13656 Sex ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    439ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  30 13657MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL440     



13658 Sex ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    441ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  30 13659MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL442     



13660 Sex ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    443ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  30 13661MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL444     



13662 Sex ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    445ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  30 13663MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL446     



13664 Sex ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    447ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  30 13665MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL448     



13666 Sex ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    449ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  30 13667MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL450     



13668 Sex ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    451ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  30 13669MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL452     



13670 Sex ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    453ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 
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Con sul to ria de Orça men tos,
Fis ca li za ção e Con tro le

NOTA TÉCNICA Nº 35/2003

Em 8-4-2003

Assun to: Sub sí di os à apre ci a ção da
Me di da Pro vi só ria nº 114, de 2003, quan to
à ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra.

Inte res sa da: Co mis são Mis ta do Con gres so Na -
ci o nal, in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a Me di da
Pro vi só ria nº 114, de 2003.

I – Intro du ção

Esta Nota Téc ni ca tem por fi na li da de for ne cer
sub sí di os para a apre ci a ção da Me di da Pro vi só ria nº
114, de 31 de mar ço de 2003, no que con cer ne à ade -
qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra. Essa Me di da Pro -
vi só ria “tem por ob je ti vo mo di fi car dis po si ções da Lei
nº 10.464, de 24 de maio de 2002, vi san do pro mo ver
al guns ajus tes para ma i or abran gên cia de seus pre-
ce i tos e con ce der pra zos adi ci o na is para re pac tu a ção
e alon ga men to de di vi das ori un das de ope ra ções de
cré di to ru ral, em es pe ci al as en qua dra das no Pro gra-
ma Espe ci al de Cré di to para a Re for ma Agrá ria -
PROCERA e as con tra ta das por agri cul to res fa mi li a-
res ou ou tros pro du to res ru ra is de me nor por te.”

O exa me da com pa ti bi li da de e ade qua ção or ça-
men tá ria das Me di das Pro vi só ri as, con so an te o dis-
pos to no art. 5º, § 1º, da Re so lu ção nº 1, de 2002–CN, 
“abran ge a aná li se da re per cus são so bre a re ce i ta ou
a des pe sa pú bli ca da União e da im pli ca ção quan to
ao aten di men to das nor mas or ça men tá ri as e fi nan ce-
i ras vi gen tes, em es pe ci al a con for mi da de com a Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei do
pla no plu ri a nu al, a lei de di re tri zes or ça men tá ri as e a
lei or ça men tá ria da União”.

II – SÍNTESE DA MEDIDA PROVISÓRIA

Con for me cons ta na Expo si ção de Mo ti vos
Inter mi nis te ri al no 05 -MF/MI/MAPA/MDA de 31 de
mar ço de 2003, as prin ci pa is mo di fi ca ções so bre o
tex to da Lei nº 10.464 de 2002 são:

a) pror ro gar, de 31.3.2003 para no ven ta dias
após a data em que pu bli ca da a re gu la men ta ção da
pre sen te Me di da Pro vi só ria, os pra zos es ta be le ci dos
na Lei nº 10.464, de 2002, e no art. 3º. da Lei nº
10.177, de 12 de ja ne i ro de 2001, en cer ra men to das
re ne go ci a ções das dí vi das e re gu la ri za ção de obri ga-
ções em atra so;

b) es ten der, de quin ze para de zo i to anos, o pra -
zo do alon ga men to das dí vi das do Pro ce ra, es pe ci al-
men te para adi ar para 30 de ju nho de 2006 o ven ci-
men to da pri me i ra pres ta ção que es ta va fi xa do em 30
de ju nho de 2003;

c) apli car às ope ra ções in di vi du a li za das de con -
tra tos co le ti vos ou gru pa is ao am pa ro do Pro ce ra o
dis pos to nos arts.2º, ca put, e 3º, ca put e § 1º, da Lei
nº 10.186, de 12 de fe ve re i ro de 2001, o que pos si bi li-
ta a re a li za ção de ope ra ções com ris co para o Te sou-
ro Na ci o nal e sem a exi gên cia de ou tras ga ran ti as que 
não a obri ga ção pes so al do de ve dor;

d) ad mi tir a con tra ta ção de ope ra ção de as sun-
ção de dí vi das por co o pe ra ti vas ou as so ci a ção de
cujo qua dro so ci al os mu tuá ri os par ti ci pem, nos ca-
sos em que pelo me nos um dos mu tuá ri os in te gran tes
de con tra to co le ti vo ou gru pal não op tar pela in di vi du-
a li za ção, man ten do-se a ga ran tia ori gi nal men te vin-
cu la da ao con tra to co le ti vo ou gru pal, para fins de as -
se gu rar que o bem em ga ran tia per ma ne ça ser vin do
às ati vi da des ru ra is dos agri cul to res;

e) in clu ir, como be ne fi ciá ri as do con ti do no art.
81 da Lei nº 10.464, de 2002, as ope ra ções las tre a-
das com re cur sos do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha-
dor FAT, no caso da que las clas si fi ca das como “Pro ger
Ru ral” ou quan do en vol vi dos re cur sos mis tos des se
Fun do e de um dos três Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi -
nan ci a men to;

f) ex pli ci tar que, nas ope ra ções re fe ren ci a das
no in ci so II do art. 8º da Lei nº 10.464, de 2002, além
do re ba te de 8,8% no sal do de ve dor em lº de ja ne i ro
de 2002, a par tir da que la mes ma data in ci de a taxa
efe ti va de ju ros de 3% ao ano;

g) ex pli ci tar que, no caso de ope ra ção com co o-
pe ra ti va ou as so ci a ção de pro du to res que não en vol-
veu re pas se de re cur sos a co o pe ra dos ou as so ci a-
dos, a de fi ni ção do li mi te in di vi du al para en qua dra-
men to no con ti do no art. 8º da Lei nº 10.464, de 2002,
ocor re em fun ção do nú me ro to tal de co o pe ra dos ou
as so ci a dos que se en qua dra rem como agri cul to res
fa mi li a res;

h) dis pen sar os mu tuá ri os, em ge ral, de fi nan ci-
a men tos com re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is
de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor des te ou Cen tro-Oes-
te, da exi gên cia do pa ga men to mí ni mo de dez por
cen to das pres ta ções ven ci das até 26 de maio de
2002 (dia an te ri or ao da pu bli ca ção da Lei nº 10.464,
de 2002), de que tra ta o art. 8º, in ci so I alí nea “e” da
Lei nº 10.464, de 2002, re pac tu an do se, por tan to o to -
tal das obri ga ções ven ci das; e
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i) di la tar, até ses sen ta dias após a data da pu bli-
ca ção da pre sen te Me di da Pro vi só ria, o pra zo au to ri-
za do para que as ope ra ções ad qui ri das pela União
sob a égi de Me di da Pro vi só ria nº 2.196-3, de 24 de
agos to de 2001, que se en qua dram no art. 2º da Lei nº 
10.437, de 2002, te nham subs ti tu í dos os en car gos fi -
nan ce i ros pac tu a dos pe los en car gos es ta be le ci dos
nos ter mos do ca put do re fe ri do art. 2º, a par tir de 28
de ou tu bro de 2002, apli can do-se esta dis ci pli na tam -
bém às pres ta ções ven ci das.

A EM nº 5, de 31 de mar ço de 2003, que acom -
pa nha a Me di da Pro vi só ria, in for ma que a al te ra ção
pro pi ci a rá, aos pe que nos agri cul to res, con di ções de
equa ci o na men to, em de fi ni ti vo, do acú mu lo de dí vi-
das, com ple men tar men te às ações ado ta das a par tir
da edi ção da Lei nº 9.138, de 29 de no vem bro de
1995, cujo prin ci pal des do bra men to é res ta u rar-lhes
o aces so a no vos fi nan ci a men tos, para fo men to de
suas ati vi da des.

A Expo si ção de Mo ti vos apre sen ta, em seu item
4, a es ti ma ti va do im pac to fis cal, para o ano 2003, no
mon tan te de R$ 102.043 mil, in di can do como fon te de 
com pen sa ção “o re sul ta do de cor ren te do con tin gen-
ci a men to, nes te exer cí cio, das des pe sas dos de ma is
po de res da União” es ti ma dos em 277.460,1 mil. Para
os ou tros anos, 2003 a 2005, de acor do com o item 5,
os Mi nis té ri os do De sen vol vi men to Agrá rio, da Inte-
gra ção Na ci o nal, da Fa zen da, e os Fun dos de Fi nan-
ci a men to do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te de ve rão
“su por tar os im pac tos or ça men tá ri os e fi nan ce i ros
de cor ren tes da me di da pro vi só ria, ora pro pos ta, con -
for me a na tu re za da me di da”.

III – SUBSÍDIOS ACERCA DA ADEQUAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Na ex po si ção de mo ti vos que acom pa nha a MP
114 há a in for ma ção de que, para o ano de 2003, ha -
ve rá um im pac to (ge ra ção de des pe sa) de R$
102.043 mil, que se rão com pen sa das com o sal do
po si ti vo para o Po der Exe cu ti vo, re fe ren te ao con tin-
gen ci a men to dos Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio, de
va lo res an te ri or men te con tin gen ci a dos ape nas pelo
Po der Exe cu ti vo.

O con tin gen ci a men to efe tu a do pelo Po der Exe -
cu ti vo, por meio do De cre to nº 4591 de 10 de fe ve re i ro
de 2003, em ba sa va-se no au men to do su pe rá vit pri -
má rio de 3,75% do PIB (LDO 2003) para 4,25% do
PIB, além de, se gun do o Po der Exe cu ti vo, ter ha vi do
su bes ti ma ção de al gu mas des pe sas obri ga tó ri as na
LOA 2003. Por meio do De cre to, ape nas os ór gãos do 
Po der Exe cu ti vo ha vi am sido con tin gen ci a dos.

Obser ve-se que, di fe ren te men te do que pre co ni za a
LRF, não foi em fun ção de frus tra ção de re ce i tas que
foi fe i to o con tin gen ci a men to, o que de i xa a cri té rio do
Po der Exe cu ti vo a pro pos ta de uti li za ção de even tu a is
re ce i tas ex tra or di ná ri as ou de ex ces so de ar re ca da-
ção.

Os de ma is Po de res, por tan to, não es ta vam in -
clu í dos, ori gi nal men te, no con tin gen ci a men to, o que
ape nas re cen te men te foi pro pos to pelo Po der Exe cu-
ti vo. Po rém, con tin gen ci ar não sig ni fi ca eli mi nar a do -
ta ção or ça men tá ria, isto é, esta even tu al trans fe rên-
cia de va lo res con tin gen ci a dos do Po der Exe cu ti vo
para os ou tros Po de res (que ain da es tão em aná li se)
fl. 4 sig ni fi ca que hou ve uma eli mi na ção de des pe sas,
nem um au men to de re ce i ta, para com por tar a nova
des pe sa pro pos ta pela MP 114, o que pode com pro-
me ter o ple no al can ce da nova meta de su pe rá vit pri -
má rio.

Além dis so, não há,  ne nhu ma es pe ci fi ca ção de
qua is ru bri cas, do Po der Exe cu ti vo, fo ram re com pos-
tas com a nova si tu a ção pro pos ta por aque le Po der. A
LRF em seu art. 9º § 1º es ta be le ce cri té ri os de re com-
po si ção das do ta ções em caso de res ta be le ci men to
da re ce i ta pre vis ta, que em tese de ve ri am ori en tar a
re com po si ção das do ta ções dos ór gãos an te ri or men-
te con tin gen ci a dos.

Não há ne nhu ma me mó ria de cál cu lo de mons-
tran do os va lo res apre sen ta dos, isto é, o quan to vai de i-
xar de ser ar re ca da do este ano, a di fe ren ça de re ce i tas
em re la ção à nova taxa de ju ros, os im pac tos, ano a
ano, para cada um dos ór gãos ci ta dos na ex po si ção de
mo ti vos, que da ria mais trans pa rên cia e sub si di a ria o
Con gres so Na ci o nal em seu pa pel fis ca li za dor.

Níl ton Cé sar Ro dri gues So a res – Con sul to ra
de Orça men tos.

1º Pro nun ci a men to:

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT – MS. Para emi tir
pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs

e Srs. De pu ta dos, es ta mos che gan do a um mo men to
mu i to im por tan te da po lí ti ca na ci o nal para a agri cul tu-
ra fa mi li ar, para os as sen ta dos, para a agri cul tu ra de
ex por ta ção. Com a von ta de po lí ti ca do novo Go ver no,
con se gui mos, com mu i tas dis cus sões, re a li zar um
acor do mí ni mo para a vo ta ção da Me di da Pro vi só ria
nº 114.

Não pou pa mos tem po na dis cus são com gran -
des pro du to res, re pre sen tan tes da agri cul tu ra fa mi li ar
e pos tu lan tes da re for ma agrá ria. Com isto, che ga-
mos a um con sen so, ain da que sem aten der, evi den-
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te men te, a to dos os an se i os des te im por tan te seg-
men to do nos so povo. Nas ne go ci a ções fe i tas até en -
tão nes ta Casa, o se tor não ha via sido con tem pla do
em pra ti ca men te nada.

Con se gui mos – re pi to –, após mu i tos de ba tes,
pro du zir um pa re cer que não é do De pu ta do João
Gran dão, mas de to dos os en vol vi dos no en ca mi nha-
men to da ma té ria.

É cla ro, Sr. Pre si den te, que há al gu mas dú vi das
e al guns des con ten ta men tos dos gran des pro du to res
com o pa re cer, mas te nho cer te za de que a ma i o ria
ab so lu ta dos que es tão so fren do, dos que es tão ven -
den do seus bens para pa gar dí vi das será por ele be -
ne fi ci a da. Re fi ro-me es pe ci al men te aos que de vem
até 25 mil re a is. Esses, com cer te za, fo ram con tem-
pla dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. De pu ta dos, se o pa re-
cer não con ten ta a to dos, se não che ga a este ple ná-
rio para ser vo ta do por una ni mi da de, por cer to não foi
por omis são ou por fal ta de von ta de des te Par la men-
tar, por que nós ten ta mos en vol ver to das as for ças
para a ela bo ra ção de um do cu men to con sen su al.

Pas so a ler o pa re cer, Sr. Pre si den te.

A Me di da Pro vi só ria nº 114, de 2003, dis põe
so bre a re pac tu a ção e alon ga men to de dí vi das ori -
un das de ope ra ções de cré di to ru ral con tra ta das sob 
a égi de do Pro gra ma de Cré di to Espe ci al para a Re -
for ma Agrá ria – PROCERA, do Pro gra ma Na ci o nal
de For ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa mi li ar –
PRONAF, ou de ou tras fon tes de re cur sos, por agri -
cul to res fa mi li a res, mini e pe que nos agri cul to res,
suas as so ci a ções e co o pe ra ti vas, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

Antes de ini ci ar a le i tu ra do re la tó rio, Sr. Pre si-
den te, de se jo as si na lar que o Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va, no úl ti mo Gri to da Ter ra pro mo vi do
pela Con tag, com pro me teu-se a dar tra ta men to di fe-
ren ci a do ao semi-ári do e a es ten der o Pro ger Ru ral
a todo o ter ri tó rio na ci o nal, bem como o pra zo para
o pa ga men to des sa dí vi da. Ago ra, o Pre si den te da
Re pú bli ca cum pre o com pro mis so as su mi do nas ne -
go ci a ções com os mo vi men tos so ci a is.

Co mu ni co, por tan to, aos re pre sen tan tes do Nor-
des te que esse tra ta men to di fe ren ci a do abran geu Esta-
dos como Espí ri to San to e Mi nas Ge ra is e o Po lí go no
da Seca. O semi-ári do nor des ti no terá re ba te dos 70%
re i vin di ca dos pe los mo vi men tos so ci a is e o Pro ger Ru-
ral será es ten di do a todo o ter ri tó rio na ci o nal, al can çan-
do tam bém os que já ha vi am re ne go ci a do suas dí vi das
com base em ou tras leis, não es pe ci fi ca men te os que o 
fa zem na for ma da Re so lu ção nº 2.657.

Leio o re la tó rio.
A me di da pro vi só ria em apre ço foi pu bli ca da no

Diá rio Ofi ci al da União de 1º de abril de 2003 e ver sa
so bre pro ce di men tos de re pac tu a ção e alon ga men to
de dí vi das ori un das de ope ra ções de cré di to ru ral
con tra ta das sob a égi de de vá ri os pro gra mas e fon tes
de re cur sos que in te gram essa po lí ti ca.

Por meio des te di plo ma le gal, pre ten de-se a re -
vo ga ção das Leis nºs 10.464, de 2002, e 10.646, de
2003, com a re va li da ção dos seus tex tos acres ci dos
de nove dis po si ti vos em fa vor dos tra ba lha do res as -
sen ta dos em pro je to de re for ma agrá ria em todo o
Bra sil e dos agri cul to res fa mi li a res, mini e pe que nos
pro du to res ru ra is, lo ca li za dos nas Re giões Nor te,
Nor des te e Cen tro-Oes te.

Di an te des sa con fi gu ra ção da me di da pro vi só-
ria, jul ga mos des ne ces sá ria nova ma ni fes ta ção de
mé ri to so bre o tex to re ma nes cen te das re fe ri das leis.

Em de cor rên cia, o pre sen te pa re cer es ta rá cir -
cuns cri to ao exa me dos pre ce i tos in tro du zi dos na le -
gis la ção e das emen das apre sen ta das pe los se nho-
res mem bros do Con gres so Na ci o nal.

Vale es cla re cer que a me di da pro vi só ria sob
aná li se foi re gu la men ta da pela Re so lu ção nº 3.079,
edi ta da pelo Ban co Cen tral do Bra sil, na data de 24
de abril de 2003.

Nos ter mos aci ma, o art. 1º da me di da pro vi só ria
di la ta o pra zo de re pac tu a ção das dí vi das de ope ra-
ções fir ma das ao abri go do PROCERA (Pro gra ma
Espe ci al de Cré di to para a Re for ma Agrá ria) para até
90 dias após a data da pu bli ca ção do re gu la men to
des sa me di da pro vi só ria. O pe río do de alon ga men to
des sas dí vi das pas sa de 15 anos para 18 anos e al te-
ra-se a data de ven ci men to da pri me i ra par ce la de 30
de ju nho de 2003 para 30 de ju nho de 2006.

Os agen tes fi nan ce i ros te rão até 180 dias após
a data da pu bli ca ção no re gu la men to da me di da pro -
vi só ria para a for ma li za ção do ins tru men to da re pac-
tu a ção.

Para os mu tuá ri os que op ta rem pela li qüi da ção
to tal das dí vi das jun to ao Pro ce ra, o art. 2º ofe re ce
novo pra zo de até 90 dias após a data da pu bli ca ção
do re gu la men to da me di da pro vi só ria, man ti dos os
bô nus, ori gi nal men te pre vis tos, de 70% so bre o sal do
de ve dor.

No art. 5º, a me di da pro vi só ria de ta lha os pro ce di-
men tos para in di vi du a li za ção das ope ra ções de re pac-
tu a ção das di vi das gru pa is ou co le ti vas con tra ta das ao
abri go do Pro ce ra, sa nan do-se, as sim, os im pas ses ju -
rí di cos que nes se caso im pe di ram a efi cá cia da Lei nº
10.464, de 2002, que não per mi tia esse fe i to.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  30 13675MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL458     



O art. 7º am plia os be ne fí ci os da re pac tu a ção
das dí vi das dos agri cul to res fa mi li a res, mi nis e pe-
que nos pro du to res ru ra is, suas as so ci a ções e co o pe-
ra ti vas, es pe ci al men te jun to aos Fun dos Cons ti tu ci o-
na is do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te.

Entre os no vos be ne fí ci os, des ta ca mos:
1) pos si bi li da de de re pac tu a ção de mais de uma 

ope ra ção de in ves ti men tos, no va lor de até R$ 35 mil,
com am pli a ção do pra zo para a re ne go ci a ção para
até 90 dias após a data da pu bli ca ção do re gu la men to
da me di da pro vi só ria;

2) au to ri za ção para re ne go ci a ção de dí vi da de
in ves ti men tos de até R$15 mil em ope ra ções que en -
vol ve ram com po si ções de re cur sos dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is, FAT e Pro ger Ru ral, com base nas
con di ções di fe ren ci a das, de acor do com o pe río do de
for ma li za ção do con tra to ori gi nal, até de zem bro de
1997 e 2 de ja ne i ro de 1998 a 30 de ju nho de 2000;

3) com as res sal vas fi xa das, es sas ca te go ri as
de pro du to res, em con tra to jun to aos Fun dos Cons ti-
tu ci o na is, ao Pro naf e ou tras ope ra ções, com re cur-
sos equa li za dos pelo Te sou ro Na ci o nal, no va lor de
R$35 mil, dis po rão de novo pra zo para re pac tu a ção
das dí vi das até 90 dias após a data da pu bli ca ção do
re gu la men to des sa me di da pro vi só ria;

4) a me di da pro vi só ria dis pen sa os agri cul to res
fa mi li a res, mi nis e pe que nos pro du to res das Re giões
Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te de con tra par ti da das
ope ra ções de re ne go ci a ção de dí vi das com re cur sos
dos res pec ti vos Fun dos Cons ti tu ci o na is in te gral men-
te ou em com bi na ção com re cur sos do FAT. Foi de fi ni-
da tam bém a taxa de ju ros de 3% ao ano para re pac-
tu a ção das ope ra ções de in ves ti men to de até R$15
mil, con ce di da de 2 de ja ne i ro de 1998 a 30 de ju nho
de 2000, atra vés do Pro naf, des de que las tre a das
com re cur sos des sa fon te ou com re cur sos equa li za-
dos pelo Te sou ro Na ci o nal, o que ob vi a men te in clui o
Pro gra ma Na ci o nal de Agri cul tu ra Fa mi li ar, o Pro naf;

5) o art. 11 con ce de novo pra zo de até 90 dias
após a pu bli ca ção do re gu la men to da me di da pro vi só-
ria para o en cer ra men to das re ne go ci a ções, pror ro ga-
ções e com po si ções de dí vi das, sob o am pa ro dos
Fun dos Cons ti tu ci o na is, nas con di ções fi xa das pela
Re so lu ção nº 2.471, de 1998, e suas al te ra ções. Pro vi-
den cia si mi lar con fe ri da pelo art. 13, no caso das ope -
ra ções ad qui ri das pela União, sob a égi de da Me di da
Pro vi só ria nº 2.196, de 2001, aci ma de 200 mil. Subs ti-
tu i ção dos en car gos para os mes mos do Pesa, no pra -
zo que se es ten de de 28 de ou tu bro de 2002 até 60
dias após a data da pu bli ca ção da me di da pro vi só ria.

Fo ram ofe re ci das 55 emen das à me di da pro vi só-
ria de ini ci a ti va de 18 mem bros ilus tres des te Po der Le -
gis la ti vo, dos qua is 16 de pu ta dos e 2 se na do res. O le-
van ta men to das emen das com os res pec ti vos co men tá-
ri os cons ta do do cu men to ane xo a este pa re cer.

Do pa re cer.
Em con so nân cia com o que dis põe os §§ 5º, 8º e

9º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral e os arts. 5º e 6º da
Re so lu ção nº 1, de 2002, do Con gres so Na ci o nal, tra-
tan do-se da me di da pro vi só ria, cabe ao Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos de li be rar so bre o mé ri to e o aten -
di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is e le ga is.

Re le vân cia e ur gên cia.
O tema ob je to da Me di da Pro vi só ria nº 114, de

2003, in ci de so bre de man das emer gen ci a is dos agri -
cul to res bra si le i ros, fato que as se gu ra as pre mis sas
de ur gên cia e re le vân cia da ma té ria e, por con se guin-
te, res pal da a ad mis si bi li da de da apre ci a ção da mes -
ma pelo Po der Le gis la ti vo.

Sem as pro vi dên ci as cons tan tes da me di da pro -
vi só ria, cen te nas de mi lha res de agri cul to res do Bra -
sil, no ta da men te as sen ta dos em pro gra mas de re for-
ma agrá ria e agri cul to res fa mi li a res, se man te ri am em 
con di ções de ina dim plên cia jun to ao cré di to ru ral e,
des sa for ma, sem aces so a no vos fi nan ci a men tos e
com pers pec ti vas ir re cu pe rá ve is de in sol vên cia e
com pro me ti men to pa tri mo ni al.

Esse fato, além de po ten ci al men te ero si vo no já
dra má ti co qua dro so ci al bra si le i ro, re sul ta ria em pre -
ju í zos imi nen tes ao di na mis mo da agri cul tu ra na ba -
lan ça co mer ci al, es sen ci al para o pro ces so em cur so
de re ver são da si tu a ção eco nô mi ca caó ti ca her da da
pelo Go ver no Lula.

Por tan to, ava li a mos ple na men te aten di das as
pre mis sas de re le vân cia e ur gên cia da ma té ria tra ta-
da pela MP nº 114, de 2003.

Cons ti tu ci o na li da de, Ju ri di ci da de e Téc ni ca Le -
gis la ti va.

Qu an to ao con te ú do nor ma ti vo, não se vis lum-
bra qua is quer ví ci os de ini ci a ti va ou de com pe tên cia,
tam pou co ve ri fi ca mos al guns ou tros obs tá cu los no
pla no das de ma is dis po si ções cons ti tu ci o na is apli ca-
das à ma té ria, em es pe ci al ao que tan ge aos arts. 150 
e 195 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Ne nhum im pe di men to de hi e rar quia le gal co lo-
ca em dú vi da a va li da de ju rí di ca do con te ú do apre-
sen ta do. A Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i-
ro de 1998, en con tra-se per fe i ta men te aten di da, fato
que va li da a téc ni ca le gis la ti va uti li za da no di plo ma.
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Des sa for ma, so mos pela cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e boa téc ni ca le gis la ti va da me di da pro vi-
só ria em aná li se.

Ade qua ção Fi nan ce i ra e Orça men tá ria.
Fo ram apre sen ta das 55 emen das à Me di da

Pro vi só ria nº 114, de 2003. Na ma i or par te, com im pli-
ca ções fi nan ce i ras e or ça men tá ri as so bre as fi nan ças
pú bli cas fe de ra is. Há emen das que pre ten dem al te ra-
ções no que con cer ne a pra zos e cri té ri os de re ne go-
ci a ção, com im pac tos po si ti vos so bre a re ce i ta da
União, à me di da que am pli am as con di ções de sol -
vên cia do se tor ru ral.

Di an te do ex pos to, voto pela com pa ti bi li da de e
ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra da Me di da Pro -
vi só ria nº 114, de 2003.

Mé ri to.
Os dis po si ti vos in for ma dos no re la tó rio que mo -

ti va ram a edi ção da Me di da Pro vi só ria nº 114, de
2003, re sul ta ram de acor do po lí ti co fir ma do en tre as
Li de ran ças par ti dá ri as e a Li de ran ça do Go ver no no
Con gres so, por oca sião da vo ta ção do PLV nº 33/03,
de ri va do da MP nº 77, de 2002, que ge rou a Lei nº
10.646, de 2003.

O acor do de mons trou o em pe nho do Go ver no,
cor ro bo ra do pelo Con gres so, na re so lu ção de pro ble-
mas emer gen ci a is, re cla ma dos pe los as sen ta dos de
re for ma agrá ria do Bra sil e por mi lha res de agri cul to-
res fa mi li a res, mini e pe que nos pro du to res ru ra is do
Bra sil, em es pe ci al aque les lo ca li za dos nas Re giões
Nor te, Nor des te, e Cen tro-Oes te.

No pri me i ro caso, ao pro ver efi cá cia ao dis pos to
no art. 5º da Lei nº 10.464, de 2002, por meio da ex pli-
ci ta ção das re gras para a in di vi du a li za ção de con tra-
tos gru pa is ou co le ti vos, fir ma dos jun to ao Pro ce ra, a
MP tor nou pos sí vel, en fim, a re pac tu a ção das dí vi das
dos usuá ri os do cha ma do Teto 2. Se gun do o Mi nis té-
rio da Fa zen da, cer ca de 100 mil fa mí li as, com dé bi to
to tal de 600 mi lhões, se rão be ne fí ci a das com essa
me di da pro vi só ria.

De ou tra par te, con for me o ex pos to no re la tó rio,
a me di da pro vi só ria in clui con quis tas im por tan tes
para os agri cul to res fa mi li a res, mini e pe que nos pro -
du to res ru ra is, com di vi das jun to aos Fun dos Cons ti-
tu ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, do Nor des te e
do Cen tro-Oes te. Esti ma ti vas do Mi nis té rio da Fa zen-
da in di cam que cer ca de 230 mil mu tuá ri os de ope ra-
ções com re cur sos dos Fun dos, em com po si ção com
fon tes do FAT, Pro ger Ru ral, até en tão ex clu i dos do
pro ces so de pro gra ma de re ne go ci a ção de dí vi das
ru ra is, fi nal men te con quis ta ram essa prer ro ga ti va. O

im pac to des se dis po si ti vo é es pe ci al men te am plo na
Re gião Nor des te.

A me di da pro vi só ria hon rou ain da ou tro com pro-
mis so as su mi do pela Li de ran ça do Go ver no no Con -
gres so, ao di la tar por 60 dias o pra zo para re ne go ci a-
ção de dí vi das de ma i or por te, com vis tas a pos si bi li-
tar a ne go ci a ção so bre o tra ta men to a ser dis pen sa do
ao va lor de ina dím plên cia das ope ra ções fir ma das ou
ajus ta das por con di ções pre vis tas pelo Pro gra ma
Espe ci al de Sa ne a men to de Ati vos, o PESA. Nes te
caso, atin gin do de for ma di re ta os gran des pro du to res
ru ra is.

A ri gor, a Me di da Pro vi só ria nº 114/03 in se re-se
na re cor rên cia dos de ba tes po lí ti cos so bre a ne ces si-
da de da as sis tên cia do Te sou ro Na ci o nal ao pro ble-
ma do en di vi da men to agrí co la que ocor re des de o
ano de 1993, com a CPMI do en di vi da men to e, mais
in ten sa men te, des de a edi ção do pro gra ma de se cu-
ra ti za ção, em 1995. Com efe i to, des de en tão, pas sou
a cons ti tu ir pon to fre qüen te da pa u ta do Con gres so a
dis cus são e de li be ra ção acer ca de pro po si ções re la ti-
vas a dí vi das agrí co las.

Por con ta des se pro ces so, o Te sou ro vem des -
pen den do ci fras fa bu lo sas para sus ten ta ção dos inú -
me ros ins tru men tos cri a dos para re pac tu a ção de dí -
vi das ru ra is. To da via, em que pese a tais cus tos para
o con jun to da so ci e da de, a re ni tên cia das de man das
nes se tema acu sa a ine fi cá cia dos nor ma ti vos até en -
tão ins ti tu i dos.

O en di vi da men to agrí co la tem sido, ao mes mo
tem po, de ter mi nan te e sub pro du to da re i fi ca ção de
um qua dro so ci al de so la dor no se tor agrá rio bra si le i-
ro, am pli a do no pe río do re cen te pela in te ra ção de
ten dên ci as ge ra is da in dús tria agro a li men tar mun di al
com o ci clo lon go de de se qui lí bri os na eco no mia bra -
si le i ra.

No pla no es pe cí fi co, o en di vi da men to e a cri se
so ci al no agrá rio têm sido im pul si o na dos pe los pro-
ces sos in fla ci o ná ri os, des de a dé ca da de 80, pe los
efe i tos co la te ra is dos pro gra mas cri a dos na bus ca da
es ta bi li da de dos pre ços, pe las con se qüen tes po lí ti-
cas agrí co las ne ga ti vas e pe los efe i tos da des re gu la-
men ta ção e da li be ra ção uni la te ral da eco no mia agrí -
co la. O pe río do de so bre va lo ri za ção cam bi al do Pla no
Real, que per du rou até ja ne i ro de 1999, fo men tou ain -
da mais a cri se na agri cul tu ra.

A tra je tó ria de pres si va dos pre ços agrí co las ao
pro du tor, cons tras ta da pela cur va as cen den te de cus -
tos de pro du ção e pela fal ta de po lí ti cas de sus ten ta-
ção de ren da, le vou ao co lap so da ati vi da de pro du ti va
de con ti gen te sig ni fi ca ti vo de pe que nos e mé di os
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agri cul to res, e mes mo de agri cul to res de gran de por -
te com ma i or vín cu lo ao mer ca do do més ti co.

No en tan to, as me di das dis pen sa das ao tra ta-
men to da dí vi da, em par ti cu lar, ba se a das na fo ca li za-
ção ge né ri ca aos pro gra mas ins ti tu í dos, tra du zem di -
ag nós ti co equi vo ca do e so ci al men te per ver so, ao su -
ge rir a in ca pa ci da de ge ral de pa ga men to de to dos os
agri cul to res bra si le i ros, in dis tin ta men te. Fa to res ex-
ter nos, e no âm bi to da eco no mia do més ti ca, man têm
a pu jan ça ou a si tu a ção de es ta bi li da de eco nô mi ca e
fi nan ce i ra de par ce la ra zoá vel dos agri cul to res bra si-
le i ros.

Ain da que, em par te fi nan ci a da pelo mer ca do,
“a rica agri cul tu ra”, en tre as pas, de vas tos seg men tos
do agro ne gó cio ex por ta dor, em vez de ex por a im pro-
bi da de do tra to ge ral, ir res tri to e li ne ar dos be ne fí ci os
con ce di dos pe los di plo mas re la ti vos ao en di vi da men-
to agrí co la, tem sido uti li za da para a con so li da ção
des se des vio.

Em ou tros ter mos, a agri cul tu ra rica tem sido ex -
plo ra da como fa tor de pres são so bre o Go ver no Fe -
de ral por ge ne ro sas me di das ge né ri cas de sub ven-
ção e alon ga men to de dí vi das ru ra is, “sob pena do
com pro me ti men to da per for man ce da agri cul tu ra na
ba lan ça co mer ci al”.

O fato é que a agri cul tu ra bra si le i ra não é um mo -
nó li to. Ra zões di ver si fi ca das, com des ta que para a ini -
qüi da de his tó ri ca das po lí ti cas agrí co la e agrá ria, ge ra-
ram am plo mo sa i co de re a li da des so ci a is na agri cul tu-
ra bra si le i ra nas vá ri as re giões do Bra sil. Nos ex tre-
mos, con vi vem por ten to sos em pre en di men tos ca pi ta-
lis tas, com pa drões téc ni cos equi pa rá ve is às agri cul tu-
ras mais di nâ mi cas do mun do, com gran de pro fu são
de em pre en di men to de sub sis tên cia ni ve la do pela pre -
ca ri e da de das con di ções téc ni cas e ma te ri a is.

Em suma, pre ten de-se afir mar que é ex pres si va
e la men tá vel, sim, a con di ção de em po bre ci men to e
in sol vên cia na ati vi da de agrí co la pro du ti va, em es pe-
ci al en tre os seg men tos da pe que na pro du ção.

No en tan to, a re a li da de bra si le i ra com por ta agri -
cul to res fa mi li a res com ní ve is de ren da nada des pre-
zí ve is, bem como, e des ta ca da men te, a mag ni fi cên-
cia de am plos se to res do agro bu si ness.

Daí re sul ta o im pe ra ti vo de se es ta be le cer tra ta-
men tos di fe ren ci a dos e es pe cí fi cos para a te má ti ca do
en di vi da men to agrí co la. Do con trá rio, os par cos re cur-
sos pú bli cos con ti nu a rão a flu ir em be ne fí cio in de vi do
de se to res que não pre ci sam de so cor ro pú bli co, em
pre ju í zo da re cu pe ra ção eco nô mi ca dos seg men tos in -
fe ri o ri za dos nas re la ções eco nô mi cas e de po der.

Note-se que, de 1998 a 2000, fo ram edi ta das 15
re so lu ções do Ban co Cen tral do Bra sil so bre as sis-
tên cia aos ma i o res de ve do res do Cré di to Ru ral – in -
clu si ve que ro fa zer essa res sal va –, en quan to os as -
sen ta dos em pro je to de re for ma agrá ria com dí vi das
jun to ao Pro ce ra, a ri gor, so men te com a Lei nº
10.464, de 2002, e com a me di da pro vi só ria sob aná li-
se, pas sa ram a con tar com a pos si bi li da de de re pac-
tu a çào das dí vi das, o que não foi di fe ren te tam bém
com a agri cul tu ra fa mi li ar com re cur sos de pro gra mas
es pe cí fi cos para essa área.

De i xe mos cla ro que a crí ti ca aci ma não ex pres-
sa ju í zo mo ral so bre con du tas de agen tes po lí ti cos e
eco nô mi cos. Pre ten de-se tão-so men te cha mar a
aten ção con tra o ca rá ter ge né ri co e pri vi le gi a dor dos
nor ma ti vos so bre as dí vi das agrí co las que de sa fi am a 
ne ces sá ria ra ci o na li za ção da alo ca ção de es cas sos
re cur sos pú bli cos en quan to vis lum bra mos a mag ni tu-
de das de man das so ci a is re pre sa das.

As 55 emen das apre sen ta das à me di da pro vi só-
ria, no ge ral, re pro du zem os ví ci os aci ma co men ta-
dos. Tan to as emen das fo ca li za das para dí vi das ru ra-
is dos agri cul to res fa mi li a res como aque las vol ta das
para os ma i o res de ve do res es tão pa u ta das por cri té ri-
os ge ra is li ne a res e pou co par ci mo ni o sos com que
bus cam in ter vir na pro ble má ti ca.

De cer to, há emen das cri te ri o sas que re i vin di-
cam o apo io do se tor pú bli co para si tu a ções es pe cí fi-
cas ine ga vel men te gra ves, sem ig no rar o de li ca do pa -
no ra ma fis cal do País. To da via, con for me de mons tra
o ane xo, há emen das que pro põem novo pro gra ma de 
se cu ri ti za ção, al can çan do até as ope ra ções já ad qui-
ri das pela União. Pro põe-se a re pac tu a ção das dí vi-
das ven ci das jun to ao Pesa e a re pac tu a ção de ope -
ra ções já re ne go ci a das com base na Re so lu ção nº
2.765, de 2000.

Ou tras emen das pro põem a re du ção de en car-
gos para ope ra ções de vul to jun to ao Cré di to Ru ral.
Exis te pro pos ta de con ces são de sub sí di os en tre
60% e 90% para to das as ope ra ções de cus te io até
35 mil re a is jun to ao BNB ce le bra das no ano de 1998.
Há emen das que pos tu lam a pror ro ga ção por 15 anos 
de to dos os con tra tos de agri cul to res fa mi li a res, qual -
quer que seja a fon te, com ta xas de 1,15% e 70% de
sub sí di os in dis tin ta men te.

Com re la ção aos Fun dos Cons ti tu ci o na is do Nor -
te, Nor des te e Cen tro-Oes te, a ace i ta ção de al gu ma
das emen das apre sen ta das acar re ta ria subs tan ci al ero -
são pa tri mo ni al da que les ins tru men tos re gi o na is.
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Há caso em que a exor bi tân cia che ga ao pon to
de se pro por a pror ro ga ção de dí vi das re la ti vas a ope -
ra ções re cém-con tra ta das ain da em ple na ca rên cia.

Con for me fri sa mos an tes, a li be ra li da de das
pro pos tas no con tex to da es cas sez de re cur sos re sul-
ta em pre ju í zo para os que mais ne ces si tam da aju da
pú bli ca.

Obser ve-se que, em con tras te com a idéia de
pe nú ria ge ral es bo ça da para a agri cul tu ra quan do se
tra ta de ava li ar a ca pa ci da de de pa ga men to para hon -
rar dí vi das ru ra is, a CNA – Con fe de ra ção da Agri cul-
tu ra e Pe cuá ria do Bra sil, exal ta a ex pan são de 8,65% 
do PIB da agro pe cuá ria de 2000 para 2001.

No ano de 2002, o PIB da agro pe cuá ria pas sou
de 95 bi lhões de re a is, re gis tra dos em 2002, para
125,8 bi lhões em va lo res cor ren tes. Para 2003, a
CNA pro je ta esse PIB, em va lo res de 2002, para
127,2 bi lhões, ou seja, 1,4 bi lhão su pe ri or, em ter mos
re a is.

Por ou tro lado, ava li an do-se a ren da agrí co la
pelo con ce i to de VPB – Va lor Bru to da Pro du ção,
cons ta ta-se tra je tó ria con sis ten te com a evo lu ção do
PIB da agro pe cuá ria. Ain da de acor do com a pró pria
CNA, após o de clí nio de 2% no ano de 2000, o de-
sem pe nho dó Va lor Bru to da Pro du ção agro pe cuá ria
cres ceu 5,5%, em 2001; 11,2%, em 2002, e, para
2003, pro je ta-se o cres ci men to de 9,1%.

Na mes ma di re ção, to man do-se o caso da re-
gião Nor te como re fe ren ci al apro xi ma do da per for-
man ce re cen te da agri cul tu ra fa mi li ar nas três re giões
dos Fun dos Cons ti tu ci o na is, a re a li da de de sa u to ri za
o su pos to qua dro uni ver sal de cri se.

De acor do com as con clu sões de pes qui sa so -
bre o FNO de sen vol vi da por Fran cis co Cos ta, um dos
mais res pe i ta dos es tu di o sos da agri cul tu ra fa mi li ar na 
Ama zô nia, “nas uni da des pro du ti vas que ti ve ram
aces so ao FNO, a es pe ran ça de ren da bru ta anu al
mé dia, em 2002, es ta rá um pou co aci ma de 8 mil re a-
is, mais de três ve zes a ren da de 1995”, em va lo res
re a is, ob vi a men te.

Por tan to, sem pre ten der mi ni mi zar a di men são
da cri se no se tor agrá rio, não se pode ne gar a exis -
tên cia de vas tos seg men tos que ex pe ri men tam di nâ-
mi ca eco nô mi ca nada des pre zí vel. To da via, exa ge ros
à par te, isso não in va li da de man das efe ti va men te
per ti nen tes dos agri cul to res con tem pla dos nas pró-
pri as emen das, cu jos en ten di men tos jul ga mos im-
pres cin dí ve is.

Nes tes ter mos e con si de ran do ra zões como a
im pos si bi li da de de dis por mos, nes te cur to es pa ço de
tem po, de um di ag nós ti co mais qua li ta ti vo e de ta lha-

do do pa no ra ma da cri se e do en di vi da men to, pro po-
mos o aco lhi men to de al gu mas des sas de man das
ain da na for ma con ven ci o nal.

Assim e após pro ces so de con sul ta aos mo vi-
men tos so ci a is e sin di ca is, de tra ba lha do res e as li de-
ran ças da Fren te Par la men tar de Agri cul tu ra, es ta-
mos su ge rin do a am pli a ção do tex to ori gi nal da Me di-
da Pro vi só ria nº 114, de 2003.

A pro po si ção re sul ta de um exer cí cio de me di a-
ção po lí ti ca en tre as pro po si ções apre sen ta das pe los
se to res aci ma nos li mi tes das pos si bi li da des de as si-
mi la ção dos im pac tos fi nan ce i ros pelo Te sou ro e pe -
los Fun dos Cons ti tu ci o na is.

Essa pro pos ta in clui ain da a ins ti tu i ção no Pro -
gra ma de Aqui si ção de Ali men tos dos agri cul to res fa -
mi li a res que se en qua drem no Pro naf, com vis tas a in -
cen ti var a base pro du ti va des ses se to res, for mar os
es to ques pú bli cos es tra té gi cos e dar su por te às
ações go ver na men ta is de com ba te à fome e à pro mo-
ção de se gu ran ça ali men tar.

Tra ta-se de ini ci a ti va do mais re le van te des ta-
que na agen da so ci al do Go ver no Fe de ral.

Por fim, re co men da mos ao Go ver no e aos se -
nho res mem bros do Con gres so que do ra van te seja
de fi ni ti va men te en cer ra da a lon ga ro ti na dos nor ma ti-
vos ge ra is e ir res tri tos apli ca dos ao en di vi da men to
agrí co la.

Esta é a nos sa su ges tão. Evi den te men te, o que
que re mos nes sa me di da pro vi só ria é que os no vos
ca sos so bre a ma té ria apre sen tem for ma to es pe cí fi co
e mais cri te ri o so, vi san do res guar dar a jus ti ça so ci al,
a de fe sa efe ti va da agri cul tu ra bra si le i ra e o de vi do
zelo da dis tri bu i ção dos re cur sos pú bli cos.

Do voto
Ante o ex pos to, voto pela apro va ção do Pro je to

de Lei de Con ver são a se guir apre sen ta do como
subs ti tu ti vo da re da ção ori gi nal da Me di da Pro vi só ria
nº 114, de 2003, por sua con for mi da de com a or dem
ju rí di ca cons ti tu ci o nal.

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2003. 

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 17, DE 2003

Dis põe so bre a re pac tu a ção, o alon -
ga men to de dí vi das ori un das de ope ra-
ções de cré di to ru ral e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:
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Art. 1º Fi cam au to ri za dos a re pac tu a ção e o
alon ga men to de dí vi das ori un das de ope ra ções de
cré di to ru ral con tra ta das ao abri go do Pro gra ma
Espe ci al de Cré di to para a Re for ma Agrá ria –
PROCERA, cu jos mu tuá ri os es te jam adim plen tes
com suas obri ga ções ou as re gu la ri zem até 90 dias
após a data em que foi pu bli ca da a re gu la men ta ção
des ta lei, ob ser va das as se guin tes con di ções:

I – re pac tu a ção, pelo pra zo de até de zo i to anos,
to man do-se o sal do de ve dor atu a li za do pe los en car-
gos pac tu a dos para si tu a ção de nor ma li da de até a
data da re pac tu a ção, in cor po ran do-se os ju ros de
que tra ta o in ci so II, e cal cu lan do-se pres ta ções anu a-
is, igua is e su ces si vas, ven cen do a pri me i ra em 30 de
ju nho de 2006;

II – a par tir da data da re pac tu a ção, as ope ra-
ções fi ca rão su je i tas à taxa efe ti va de ju ros de um in -
te i ro e quin ze cen té si mos por cen to ao ano;

III – os mu tuá ri os fa rão jus, nas ope ra ções re -
pac tu a das, a bô nus de adim plên cia de 70% so bre
cada uma das par ce las, des de que o pa ga men to
ocor ra até a data apra za da;

IV – os agen tes fi nan ce i ros te rão até 180 dias
após a data que for pu bli ca da a re gu la men ta ção des ta
lei para for ma li za ção do ins tru men to da re pac tu a ção.

Art. 2º Os mu tuá ri os adim plen tes que não op ta-
rem pela re pac tu a ção fa rão jus ao bô nus de adim-
plên cia de 90%, no caso de pa ga men to to tal de seus
dé bi tos até 120 dias após a data em que for pu bli ca da
a re gu la men ta ção des ta lei.

Art. 3º Os mu tuá ri os com pres ta ções ven ci das a
par tir de 2001 po de rão ser be ne fi ciá ri os da re pac tu a-
ção nas con di ções des cri tas nos in ci sos do Art. 1º.

Art. 4º Os mu tuá ri os com obri ga ções ven ci das
em anos an te ri o res a 2001 te rão duas al ter na ti vas
para en qua dra men to nas dis po si ções do Art. 1º:

I – re pac tu a ção do so ma tó rio das pres ta ções in -
te gra is ven ci das, to ma das sem bô nus e sem en car-
gos adi ci o na is de ina dim plên cia, ou

II – pa ga men to das pres ta ções in te gra is ven ci-
das, to ma das sem en car gos adi ci o na is de ina dim ple-
men to e apli can do-se o bô nus de que tra ta o in ci so III
do Art. 1º so bre o mon tan te em atra so.

Art. 5º Fica au to ri za da a in di vi du a li za ção das
ope ra ções co le ti vas ou gru pa is ao am pa ro do Pro ce-
ra, in clu si ve as re a li za das por as so ci a ções e co o pe ra-
ti vas, para pos si bi li tar o aten di men to a cada mu tuá rio
iso la da men te.

§ 1º Os mu tuá ri os in te gran tes de con tra tos co le-
ti vos ou gru pa is, quan do op ta rem pela ope ra ção in di-
vi du a li za da de que tra ta o ca put, po de rão va ler-se:

I – da fa cul da de pre vis ta no art. 1º se es ti ve rem
adim plen tes com suas obri ga ções ven ci das em anos
an te ri o res a 2001;

II – de uma das al ter na ti vas cons tan tes do art.
4º, se es ti ve rem ina dim plen tes com suas obri ga ções
ven ci das em anos an te ri o res a 2001.

§ 2º Apli ca-se às ope ra ções in di vi du a li za das o
dis pos to no art. 2º, ca put, e 3º ca put, e § 1º, da Lei nº
10.186, de 12 de fe ve re i ro de 2001, e man tém-se a
ga ran tia ori gi nal men te vin cu la da ao con tra to co le ti vo
ou gru pal quan do to dos os mu tuá ri os op ta rem pela in -
di vi du a li za ção.

§ 3º Nos ca sos em que pelo me nos um dos mu -
tuá ri os in te gran tes de con tra to co le ti vo ou gru pal não
op tar pela in di vi du a li za ção:

I – o agen te fi nan ce i ro fica au to ri za do a con tra-
tar ope ra ção de as sun ção de dí vi das com co o pe ra ti va
ou as so ci a ção de cujo qua dro so ci al os mu tuá ri os
par ti ci pem, man ten do-se a ga ran tia orí gi nal men te
vin cu la da ao con ta to co le ti vo gru pal, para fins de as -
se gu rar que o bem em ga ran tia per ma ne ça ser vin do
às ati vi da des ru ra is dos agri cul to res; ou

II – fora da hi pó te se a que se re fe re o in ci so I, ha -
ven do pelo me nos um mu tuá rio ina dim plen te que não 
op tou pela in di vi du a li za ção até o en cer ra men to do
pra zo fi xa do no ca put do art. 1º para re gu la ri za ção
das obri ga ções, o agen te fi nan ce i ro ini ci a rá, no dia
útil se guin te, as pro vi dên ci as re la ti vas ao en ca mi nha-
men to do con tra to para co bran ça dos cré di tos pen-
den tes e sua ins cri ção em Dí vi da Ati va da União, ob -
ser va da a le gis la ção em vi gor.

§ 4º Se hou ver exe cu ção da ga ran tia vin cu la da
ao con tra to co le ti vo ou gru pal em de cor rên cia do que
dis põe o § 3º, in ci so II, even tu al so bra de re cur sos,
de po is de li qui da das as obri ga ções dos mu tuá ri os
que não op ta ram pela in di vi du a li za ção, será car re a da
à amor ti za ção pro por ci o nal men te das ope ra ções in -
dí ví du a li za das, na for ma des te ar ti go;

Art. 6º Cum pre aos agen tes fi nan ce i ros:
I – dar iní cio às pro vi dên ci as re la ti vas ao en ca-

mi nha men to dos con tra tos ao am pa ro do Pro ce ra
para co bran ça de cré di tos e sua ins cri ção em Dí vi da
Ati va da União, ob ser va da a le gis la ção em vi gor:

a – em 30 de se tem bro de 2003, no caso dos
mu tuá ri os com obri ga ções ven ci das em anos an te ri o-
res a 2001 que não se va le rem de uma das al ter na ti-
vas pre vis tas no art. 4º.

b – após 180 dias do ven ci men to de pres ta ção
paga;

II – in for mar, no pra zo de até 120 dias após a
data em que for pu bli ca da a re gu la men ta ção des ta
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me di da pro vi só ria, à Se cre ta ria de Agri cul tu ra Fa mi li-
ar do Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá ria e à Se -
cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa zen-
da os mon tan tes en vol vi dos nas re pac tu a ções e nas
li qui da ções de obri ga ções.

Vou ler ago ra a par te do pa re cer que dis cor re
so bre a ques tâo da agri cul tu ra fa mi li ar e dos mini e
pe que nos pro du to res.

Art. 7º Fica au to ri za da a re ne go ci a ção de dí vi da
ori un das de ope ra ções de cré di to ru ral con tra ta das
por agri cul to res fa mi li a res,  e pe que nos pro du to res e
de seus co o pe ra ti vas e as so ci a ções, no va lor to tal ori -
gi nal men te fi nan ci a do de até 35 mil re a is, em uma ou
mais ope ra ções do mes mo be ne fi ciá rio, cu jos mu tuá-
ri os es te jam adim plen tes com suas obri ga ções ou as
re gu la ri zem se gun do as re gras con tra tu a is 120 dias
após a data em que for pu bli ca da a re gu la men ta ção
des ta lei, ob ser va das as se guin tes ca rac te rís ti cas e
con di ções:

I – fi nan ci a men tos de cus te io e in ves ti men to
con ce di dos até 31 de de zem bro de 1997 com re cur-
sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do 
Nor te, Nor des te Cen tro-Oes te, do Fun do de Ampa ro
ao Tra ba lha dor, FAT, no caso de ope ra ções clas si fi ca-
das como Pro ger Ru ral ou equa li za das pelo Te sou ro
Na ci o nal no va lor to tal ori gi nal men te con tra ta dos de
até 15 mil re a is para in ves ti men tos e até 5 mil re a is
para cus te io em uma ou mais ope ra ções do mes mo
be ne fi ciá rio, que não fo ram re ne go ci a das na Lei nº
9.138, de 1995, e pela Re so lu ção 2.765, de 10 de
agos to de 2000.

a) re ba te no sal do de ve dor das ope ra ções de in -
ves ti men to equi va len tes a oito in te i ros e oito dé ci mos
por cen to na data da re pac tu a ção. Bô nus de adim-
plên cia de 30% so bre cada par ce la da dí vi da paga até 
a data do res pec ti vo ven ci men to, no caso das ope ra-
ções de cus te io e in ves ti men to no âm bi to dos fun dos
cons ti tu ci o na is e de 20% nas ope ra ções de cus te io e
in ves ti men to nas de ma is re giões do País, sen do que
nas re giões do Semi-Ári do e nor te do Espí ri to San to o 
bô nus será de 70% para cus te io e in ves ti men to.

Essa foi uma re i vin di ca ção fe i ta por vá ri os De -
pu ta dos e Se na do res li ga dos ao Nor des te. Esta mos
aten den do tam bém a uma re i vin di ca ção dos mo vi-
men tos so ci a is com re fe rên cia à si tu a ção do povo
nor des ti no, prin ci pal men te do Semi-Ári do e do Po lí-
go no das Se cas.

b) apli ca ção de ta xas efe ti vas de ju ros de 3% ao
ano, a par tir da data da re pac tu a ção, nas ope ra ções
de in ves ti men to, e de 4% ao ano nas de cus te io;

c) no caso das ope ra ções de in ves ti men to, o
sal do de ve dor apu ra do na data da re pac tu a ção será
pror ro ga do pelo pra zo de dez anos, in clu í dos dois
anos de ca rên cia, a ser li qui da do em par ce las igua is,
anu a is e su ces si vas, sen do que as ope ra ções re pac-
tu a das de cus te io se rão li qui da das em três par ce las
anu a is, igua is e su ces si vas, após um ano de ca rên-
cia, con ta do da data da re pac tu a ção;

d) no caso de fi nan ci a men tos com re cur sos dos
men ci o na dos Fun dos Cons ti tu ci o na is, a ade são à re -
pac tu a ção dis pen sa rá a con tra par ti da fi nan ce i ra por
par te dos mu tuá ri os, exi gin do-se, nos de ma is ca sos,
o pa ga men to, no ato da for ma li za ção do ins tru men to
de re pac tu a ção, do va lor cor res pon den te a 10% do
so ma tó rio das pres ta ções ven ci das, to ma das sem
bô nus e sem en car gos adi ci o na is de ina dim ple men to.

Cha mo a aten ção dos co le gas para o se guin te
de ta lhe, ci ta do pelo De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra: no
caso de fi nan ci a men to com re cur sos dos men ci o na-
dos Fun dos Cons ti tu ci o na is, a ade são à re pac tu a ção
dis pen sa rá a con tra par ti da fi nan ce i ra por par te do
mu tuá rio.

II – fi nan ci a men tos de cus te io e in ves ti men tos
con ce di dos no pe río do de 2 de ja ne i ro de 1998 a 31
de de zem bro de 2000, ao abri go do Pro gra ma Na ci o-
nal de For ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa mi li ar –
PRONAF, com re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is
de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te
e do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor – FAT, no caso
de ope ra ções clas si fi ca das com o Pro ger Ru ral ou
equa li za das pelo Te sou ro Na ci o nal no va lor to tal ori -
gi nal men te con tra ta do de até 15 mil re a is, para in ves-
ti men to, e até 5 mil re a is, para cus te io, em uma ou
mais ope ra ções do mes mo be ne fi ciá rio:

a) re ba te de oito in te i ros e oito dé ci mos por cen -
to do sal do de ve dor das ope ra ções de ven ci men to na
po si ção de 10 de ja ne i ro de 2002, des de que se tra te
de ope ra ções con tra ta das com en car gos pós-fi xa dos;

b) no caso das ope ra ções de in ves ti men to, o
sal do de ve dor apu ra do na data da re pac tu a ção será
pror ro ga do pelo pra zo de dez anos, in clu in do dois
anos de ca rên cia, a ser li qui da do em par ce las igua is,
anu a is e su ces si vas, sen do que as ope ra ções re pac-
tu a das de cus te io se rão li qui da das em três par ce las
anu a is igua is e su ces si vas, após um ano de ca rên cia,
con ta do da data da re pac tu a ção;

c) apli ca ção da taxa efe ti va de ju ros de 3% ao
ano a par tir de 1º de ja ne i ro de 2002.

III – fi nan ci a men to de in ves ti men tos con ce di dos
nos pe río dos re fe ren ci a dos nos in ci sos I e II, ao am -
pa ro do re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is do Nor-
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te, Nor des te e Cen tro-Oes te, com va lor to tal ori gi nal-
men te con tra ta do aci ma de 15 mil re a is e até 35 mil
re a is, ob ser va das as se guin tes con di ções:

a) apli ca-se o dis pos to no in ci so I e II, con for me
a data da for ma li za ção da ope ra ção ori gi nal, para a
par ce la do sal do de ve dor, ou da pres ta ção, que cor -
res pon da ao li mi te de 15 mil re a is na data do con tra to
ori gi nal;

b) para a par ce la do sal do de ve dor, ou da pres -
ta ção, que diz res pe i to ao cré di to ori gi nal ex ce den te
ao li mi te de 15 mil re a is, man têm-se os en car gos vi -
gen tes para si tu a ção de nor ma li da de;

§ 1º No caso de ope ra ções re fe ren ci a das no ca-
put des te ar ti go for ma li za das com co o pe ra ti vas ou
as so ci a ções de pro du to res, con si de rar-se-á:

I – cada cé du la-fi lha ou ins tru men to de cré di to
in di vi du al ori gi nal men te fir ma do por be ne fi ciá rio fi nal
do cré di to;

II – como li mi te in di vi du al, no caso de ope ra ção
que não en vol veu re pas se de re cur sos a co o pe ra dos
ou as so ci a dos, o re sul ta do da di vi são do va lor ori gi-
nal men te fi nan ci a do pelo nú me ro to tal de co o pe ra dos
ou as so ci a dos da en ti da de que se en qua dra rem
como agri cul to res fa mi li a res, res pe i ta do o mes mo
teto de 35 mil re a is para en qua dra men to.

§ 2º Na hi pó te se de li qui da ção an te ci pa da e to -
tal do sal do de ve dor das ope ra ções a que se re fe re o
ca put des se ar ti go até 31 de de zem bro de 2006, apli -
car-se-á bô nus adi ci o nal de 10% so bre o mon tan te
de vi do.

§ 3º Para efe i to do dis pos to nos in ci sos II e III
des se ar ti go, fi cam os ges to res dos Fun dos Cons ti tu-
ci o na is au to ri za dos a re clas si fi ca rem as ope ra ções
re a li za das si mul ta ne a men te com re cur sos do FAT e
de um dos Fun dos Cons ti tu ci o na is para a car te i ra do
res pec ti vo Fun do, bem como, nes te caso, a as su mir o
ônus de cor ren te das dis po si ções des se ar ti go.

§ 4º Apli cam-se as con di ções pre vis tas no in ci so
I des te ar ti go aos mu tuá ri os que te nham re ne go ci a do
as suas dí vi das com base em le gis la ção pos te ri or à
Re so lu ção nº 2.765, de 2000, ex clu si va men te nas
áre as de abran gên cia dos Fun dos Cons ti tu ci o na is,
não sen do cu mu la ti vos os be ne fí ci os pre vis tos nes ta
Lei com os an te ri or men te pac tu a dos.

Sr. Pre si den te, aque les que fi ze ram com po si ção
de dí vi da com ou tras leis que não se jam a par tir da
Re so lu ção nº 2.765 tam bém po de rão ago ra fa zer a
sua re pac tu a ção, des de que não se jam cu mu la ti vos
os be ne fí ci os pre vis tos nes ta lei com os an te ri or men-
te re pac tu a dos, ou seja, os be ne fí ci os que re ce be ram

an te ri or men te não po dem ser acu mu la dos com os
des ta lei.

Art. 8º Fica au to ri za do, para fi nan ci a men to de
até 15 mil re a is, con ce di dos aos pro du to res ru ra is,
que se jam las tre a dos por re cur sos de ou tras fon tes
que não os Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to
do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te, no caso de frus -
tra ção de sa fra por fe nô me nos cli má ti cos em Mu ni cí-
pi os de cre ta dos em si tu a ção de emer gên cia ou es ta-
do de ca la mi da de pú bli ca, com re co nhe ci men to do
Go ver no Fe de ral, a con ver são das ope ra ções para o
âm bi to do Fun do Cons ti tu ci o nal res pec ti vo, man ten-
do-se in te gral men te as con di ções fi nan ce i ras do
PRONAF, nos ca sos de agri cul to res fa mi li a res, mi-
cros e pe que nos pro du to res, e para os de ma is ca sos
as con di ções pre vis tas no art. 1º da Lei nº 10.177, de
12 de ja ne i ro de 2001, com ab sor ção dos res pec ti vos
ônus pelo Fun do Cons ti tu ci o nal.

Art. 9º Fica o Mi nis té rio do De sen vol vi men to
Agrá rio en car re ga do das pro vi dên ci as le ga is e ad mi-
nis tra ti vas ne ces sá ri as à no me a ção de li qui dan te
para con du zir os tra ba lhos de en cer ra men to das ati vi-
da des do Fun do Con tá bil do PROCERA.

Pa rá gra fo úni co. Fica a Se cre ta ria Fe de ral de
Con tro le Inter no in cum bi da de cer ti fi car os va lo res
dos ati vos e pas si vos do Fun do Con tá bil do
PROCERA.

Art. 10. Fi cam os ges to res dos Fun dos Cons ti tu-
ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te e Cen tro-Oes te
au to ri za dos a con ce der bô nus de adim plên cia so bre
cada par ce la da dí vi da paga até o ven ci men to, nas
pro por ções e con di ções a se guir ex pli ci ta das, no caso 
de ope ra ções de cré di to ao se tor ru ral ao am pa ro de
re cur sos des ses Fun dos, cu jos mu tuá ri os es te jam
adim plen tes com suas obri ga ções ou as re gu la ri zem
até no ven ta dias após a data em que for pu bli ca da a
re gu la men ta ção des ta lei:

I – ope ra ções de va lor ori gi nal men te fi nan ci a do
até 200 mil re a is:

a) dí vi das con tra í das até 31 de de zem bro de
1994: 35%;

b) dí vi das con tra í das no ano de 1995: 25%;
c) dí vi das con tra í das no ano de 1996: 19%;
d) dí vi das con tra í das no ano de 1997: 17%;
e) dí vi das con tra í das no ano de 1998: 14%.
II – ope ra ções de va lor ori gi na ri a men te fi nan ci a-

do aci ma de 200 mil re a is:
a) para a fra ção de cada par ce la que cor res pon-

da ao cré di to ori gi nal de 200 mil re a is, apli ca-se o dis -
pos to nas alí ne as do in ci so I;
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b) para a fra ção da par ce la que diz res pe i to ao
cré di to ori gi nal ex ce den te ao li mi te de 200 mil re a is
são man ti dos os en car gos fi nan ce i ros pac tu a dos sem 
apli ca ção do bô nus aqui es ta be le ci do;

III – para apli ca ção do dis pos to nes te ar ti go con -
si de rar-se-á o so ma tó rio das ope ra ções exis ten tes
em nome do mes mo emi ten te do ins tru men to de cré -
di to, iden ti fi ca do pelo res pec ti vo Ca das tro de Pes soa
Fí si ca – CPF, ou Ca das tro Na ci o nal de Pes soa Ju rí di-
cá – CNPJ.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go apli-
ca-se so men te às ope ra ções que não fo ram con tem-
pla das com os be ne fí ci os es ta be le ci dos no art. 7º
des ta lei.

Art. 11. O pra zo es ta be le ci do pelo § 3º do art. 3º
da Lei nº 10.177, de 12 de ja ne i ro de 2001, para o en -
cer ra men to das re ne go ci a ções, pror ro ga ções e com -
po si ções de dí vi das am pa ra das em re cur sos dos
Fun dos Cons ti tu ci o na is fica al te ra do para até no ven ta
dias após a data em que for pu bli ca da a re gu la men ta-
ção des ta lei, sem que essa di la ção de pra zo al can ce
a for ma al ter na ti va de que tra ta o art. 4º da re fe ri da
Lei.

Art. 12. Para efe i to do dis pos to no art. 2º da Lei
nº 10.437, de 25 de abril de 2002, ad mi te-se que a re -
gu la ri za ção das par ce las em atra so até 28 de fe ve re i-
ro de 2003, ex clu si va men te nas ope ra ções ad qui ri-
das pela União sob a égi de da Me di da Pro vi só ria nº
2.196-3, de 24 de agos to de 2001, ocor ra me di an te a
con tra ta ção de nova ope ra ção re a li za da pelo mu tuá-
rio até no ven ta dias da re gu la men ta ção des ta Lei, ob -
ser va das as se guin tes con di ções:

I – pa ga men to, em es pé cie, de 10% (dez por
cen to) do sal do de ve dor em atra so.

Esta é uma mo di fi ca ção fe i ta em face do acor do
ha vi do no Se na do, quan do da MP 77, de que se ria
cons ti tu í do um gru po de tra ba lho. Foi uma re i vin di ca-
ção, pos so cha mar aqui, dos gran des pro du to res, de
que in clu ís se o cha ma do “Pe si nha”, que está aqui in -
clu í do.

Art. 12. Para efe i to do dis pos to no art. 2º da Lei
nº 10.437, de 25 de abril de 2002, ad mi te-se que a re -
gu la ri za ção das par ce las em atra so até 28 de fe ve re i-
ro de 2003, ex clu si va men te nas ope ra ções ad qui ri-
das pela União sob a égi de da Me di da Pro vi só ria nº
2.196-3, de 24 de agos to de 2001, ocor ra me di an te a
con tra ta ção de nova ope ra ção re a li za da pelo mu tuá-
rio até no ven ta dias da re gu la men ta ção des ta Lei, ob -
ser va das as se guin tes con di ções:

I – pa ga men to, em es pé cie, de 10% do sal do de -
ve dor em atra so;

II – re fi nan ci a men to em 13 (tre ze) anos do sal do
de ve dor re ma nes cen te, me di an te re pac tu a ção vin cu-
la da à aqui si ção de Tí tu los Pú bli cos Fe de ra is equi va-
len tes a vin te vír gu la ses sen ta e três por cen to des se
sal do re ma nes cen te, a se rem en tre gues em ga ran tia
ao cre dor.

Pa rá gra fo úni co. Para as ope ra ções re fi nan ci a-
das nos ter mos do in ci so II des te ar ti go, apli cam-se os 
be ne fí ci os pre vis tos nos in ci sos I e II do art. 2º da Lei
nº 10.437, de 25 de abril de 2002, so bre as par ce las
de ju ros pa gas até o ven ci men to.

Art. 13 O in ci so I do art. 2º da Lei nº 10.437, de
25 de abril de 2002, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“I – zero vír gu la se te cen tos e cin qüen ta e nove
por cen to ao mês so bre o sal do prin ci pal, para a va ri a-
ção IGP-M do mês ime di a ta men te an te ri or ao da in ci-
dên cia.”

Art. 14. Fica au to ri za da, para as ope ra ções ad -
qui ri das pela União sob a égi de da Lei nº 2.196-3, de
24 de agos to de 2001, que são pas sí ve is de en qua-
dra men to no art. 2º da Lei nº 10.437, de 2002, a subs -
ti tu i ção dos en car gos fi nan ce i ros pac tu a dos, no pe-
río do que se ini cia de 28 de ou tu bro de 2002 até ses -
sen ta dias após a data da pu bli ca ção des ta Lei, pe los
en car gos es ta be le ci dos nos ter mos dos in ci sos I e II
do ca put do re fe ri do art. 2º.

§ 1º As pres ta ções que es ta vam ven ci das em 28 
de ou tu bro de 2002 são cor ri gi das da se guin te for ma:

I – dos res pec ti vos ven ci men tos até o dia 27 de
ou tu bro de 2002, pe los en car gos fi nan ce i ros de fi ni-
dos no art. 5º da Me di da Pro vi só ria nº 2.196-3, de
2001;

II – de 28 de ou tu bro de 2002 até ses sen ta dias
após a data da pu bli ca ção des ta Lei, pe los en car gos
es ta be le ci dos no art. 2º da Lei nº 10.437, de 2002.

§ 2º Apli cam-se as dis po si ções do ca put des te
ar ti go às par ce las com ven ci men to a par tir de 28 de
ou tu bro de 2002 até ses sen ta dias após a data de pu -
bli ca ção des ta Lei, des de que pa gas até o ven ci men to.

Art. 15. Os ban cos ofi ci a is fe de ra is po de rão, a
seu ex clu si vo cri té rio, re tar dar a pro po si tu ra ou sus -
pen der pro ces so de exe cu ção ju di ci al de dí vi das de
ope ra ções de cré di to ru ral, no caso de agri cul to res fa -
mi li a res, mini e pe que nos pro du to res e de suas co o-
pe ra ti vas e as so ci a ções, quan do en vol ve rem va lor
ori gi nal men te fi nan ci a do de até R$ 35.000,00 (trin ta e 
cin co mil re a is) em pro je tos lo ca li za dos em áre as de
abran gên cia dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci-
a men to do Nor te, Nor des te ou Cen tro-Oes te, des de
que haja re co nhe ci men to da ne ces si da de de re con-
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ver são de ati vi da des para res ga te ou am pli a ção da
ca pa ci da de de ge ra ção de ren da dos agri cul to res.

§ 1º Para efe i to de re co nhe ci men to da ne ces si-
da de de re con ver são de ati vi da des, os ban cos ofi ci a is
fe de ra is po de rão se va ler de es tu dos re a li za dos por
en ti da des de pes qui sa e de pres ta ção de as sis tên cia
téc ni ca e ex ten são ru ral.

§ 2º Exclu em-se do dis pos to nes te ar ti go as
ope ra ções ad qui ri das sob a égi de da Lei nº 2.196-3,
de 2001, as re ne go ci a das com base na Lei nº 9.138,
de 29 de no vem bro de 1995, as con tem pla das pelo
art. 7º des ta Lei e aque las for ma li za das após 30 de ju -
nho de 2000.

Sr. Pre si den te, já es tou en cer ran do o pa re cer.
Evi den te men te, até para cum prir um dos pres su pos-
tos que sem pre de fen de mos, que é a trans pa rên cia,
que ro ter mi nar a sua le i tu ra.

§ 3º Apli cam-se as dis po si ções des te ar ti go às
ope ra ções las tre a das por re cur sos dos Fun dos Cons -
ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor des te ou
Cen tro-Oes te.

Art. 16. Os cus tos de cor ren tes des ta Lei, no âm -
bi to do PROCERA, dos Fun dos Cons ti tu ci o na is e das
Ope ra ções Ofi ci a is de Cré di to, se rão com pen sa dos
com o re sul ta do de cor ren te do con tin gen ci a men to es -
ta be le ci do pelo Po der Exe cu ti vo nes te exer cí cio, nos
ter mos do art. 67 da Lei nº 10.524, de 25 de ju lho de
2002, e do art. 9º da Lei Com ple men tar nº 101, de 4
de maio de 2000, que po de rá ser li be ra do para es tas
ou ou tras fi na li da des.

Art. 17. Para efe i to do dis pos to no art. 1º, in ci so I, 
alí nea “a”, da Lei nº 10.177, de 12 de ja ne i ro de 2001,
são con si de ra dos com po nen tes dos en car gos fi nan-
ce i ros os re ba tes e os bô nus por adim ple men to que
fo rem apli ca dos aos fi nan ci a men tos con ce di dos aos
be ne fi ciá ri os do PRONAF, con so an te re so lu ção do
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, ca ben do o ônus des -
ses be ne fí ci os ao res pec ti vo Fun do Cons ti tu ci o nal de
Fi nan ci a men to do Nor te, Nor des te ou Cen tro-Oes te.

Art. 18. O § 1º do art. 9º da Lei nº 8.723, de 28 de
ou tu bro de 1993, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“§ 1º O Po der Exe cu ti vo po de rá ele var o re fe ri do
per cen tu al até o li mi te de vin te e cin co por cen to ou
re du zi-lo a vin te por cen to.”

Sr. Pre si den te, o ar ti go a se guir di fe ren cia o atu -
al Go ver no dos an te ri o res. A in tro du ção des te ar ti go
na me di da pro vi só ria evi den cia não só a di fe ren ça no
tra to da co i sa pú bli ca, mas o seu em pe nho pela in clu-
são so ci al.

Art. 19 Fica ins ti tu í do o Pro gra ma de Aqui si ção
de Ali men tos com a fi na li da de de in cen ti var a agri cul-
tu ra fa mi li ar, com pre en den do ações vin cu la da à dis -
tri bu i ção de pro du tos agro pe cuá ri os para pes so as de
si tu a ção de in se gu ran ça ali men tar e à for ma ção de
es to ques es tra té gi cos.

§ 1º Os re cur sos ar re ca da dos com a ven da de
es to ques es tra té gi cos for ma dos nos ter mos des te ar-
ti go se rão des ti na dos in te gral men te às ações de
com ba te à fome e à pro mo ção da se gu ran ça ali men-
tar.

§ 2º O pro gra ma de que tra ta o ca put será des ti-
na do à aqui si ção de pro du tos agro pe cuá ri os pro du zi-
do por agri cul to res fa mi li a res que se en qua drem no
Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to da Agri cul tu ra
Fa mi li ar – PRONAF, apli can do-se para essa aqui si-
ção o dis pos to no in ci so VI do art. 24 da Lei nº 8.666,
de 21 de ju nho de 1993, me di an te pre ços não su pe ri-
o res aos pra ti ca dos nos mer ca dos re gi o na is.

§ 3º O Po der Exe cu ti vo cons ti tu i rá Gru po Ges -
tor, for ma do por re pre sen tan tes dos Mi nis té ri os do
De sen vol vi men to Agrá rio, da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e
Abas te ci men to, da Fa zen da, do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão, e do Ga bi ne te do Mi nis tro Extra or di-
ná rio de Se gu ran ça Ali men tar e Com ba te à Fome,
para ope ra ci o na li za ção do Pro gra ma que tra ta o ca-
put.

Fiz ques tão de ler esse ar ti go para res sal tar a
di fe ren ça.

§ 4º A aqui si ção de pro du tos na for ma do ca put
so men te po de rá ser fe i ta nos li mi tes das dis po ni bi li-
da des or ça men tá ri as e fi nan ce i ras.

Art. 20. O Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, no que
cou ber, dis ci pli na rá o cum pri men to do dis pos to nes ta
lei.

Art. 21. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 22. Re vo gam-se as Leis nºs 10.464, de 24
de maio de 2002, e 10.646, de 28 de mar ço de 2003.

Bra sí lia, mar ço de 2003.
É o pa re cer, Sr. Pre si den te.
2º pro mun ci a men to
O Sr. João Gran dão (PT – MS. Para emi tir pa re-

cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras. e
Srs. De pu ta dos, como re fe ri do na le i tu ra do pa re cer,
ne nhu ma das emen das foi aca ta da.

Du ran te o pro ces so de ne go ci a ção hou ve pou -
cas al te ra ções, sen do uma de las re fe ren te à ques tão
do PESA. No art. 12, foi al te ra do o pra zo de re fi nan ci-
a men to em até 14 anos, mu dan do-se ain da se guin te:
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onde se lê “vin te vír gu la ses sen ta e três por cen to”
leia-se “de zo i to vír gu la qua ren ta e dois”.

O SR. PRESIDENTE (João Pa u lo Cu nha) – No -
bre De pu ta do João Gran dão, V. Exª pode re pe tir? A
mu dan ça é no art. 12?

O Sr. João Gran dão – Exa ta men te, no art. 12,
pá gi na 18 do pa re cer.

O SR. PRESIDENTE (João Pa u lo Cu nha) –
Qual é a al te ra ção?

O Sr. João Gran dão – Art. 12, in ci so II: em vez
de 13, leia-se 14. E onde se lê “vin te vír gu la ses sen ta
e três por cen to” leia-se “de zo i to vír gu la qua ren ta e
dois”

Alte rou-se a re da ção no que res pe i ta ao § 2º do
art. 19. A par tir da pa la vra PRONAF, leia-se: “fi can do
dis pen sa da a li ci ta ção para essa aqui si ção, des de
que os pre ços não se jam su pe ri o res aos pra ti ca dos
nos mer ca dos re gi o na is”.

O SR. PRESIDENTE (João Pa u lo Cu nha) – Vou
re pe tir, De pu ta do: no que res pe i ta ao § 2º do art. 19, a
par tir da pa la vra PRONAF, leia-se: “fi can do dis pen sa-
da a li ci ta ção para essa aqui si ção, des de que os pre -
ços não se jam su pe ri o res aos pra ti ca dos nos mer ca-
dos re gi o na is”

O SR. JOÃO GRANDÃO  – Sr. Pre si den te, su -
pri me-se a ex pres são: “apli can do-se para essa aqui -
si ção o dis pos to no in ci so VI do art. 24 da Lei nº 8.666,
de 21 de ju nho de 1993, me di an te pre ços não su pe ri-
o res aos pra ti ca dos nos mer ca dos re gi o na is”

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Pre si den te,
gos ta ria de um es cla re ci men to do Sr. Re la tor. Um dos
des ta ques que apre sen tei diz res pe i to exa ta men te à
in clu são do que já exis tia na lei an te ri or, isto é, de os
fun dos cons ti tu ci o na is po de rem ter aces so ao PESA.

O SR. JOÃO GRANDÃO  – Sr. Pre si den te, há
uma al te ra ção no art. 19 que pas sou des per ce bi da.

No art. 19, onde se lê Lei nº 2.196/03, leia-se
Me di da Pro vi só ria nº 2.196/03.

O SR. PRESIDENTE (João Pa u lo Cu nha) – No
art. 19?

O SR. JOÃO GRANDÃO – No art. 18, Sr. Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (João Pa u lo Cu nha) – Lei
nº 8.723?

O SR. JOÃO GRANDÃO – Não, Lei nº 2.196/03. 
Para fi car mais fá cil a cor re ção, em todo o pro je to
onde, por ven tu ra, for men ci o na da a Lei nº 2.196/03,
leia-se Me di da Pro vi só ria nº 2.196/03.

O SR. PRESIDENTE (João Pa u lo Cu nha) – De -
pu ta do João Gran dão, no ad. 18 não exis te essa lei a
que V.Exª. se re fe re. E o art. 14 que V.Exª. quer mu dar?

O SR. JOÃO GRANDÃO – Sr. Pre si den te, es tou
re for mu lan do o que dis se: em todo o pa re cer, onde,
por ven tu ra, es ti ver es cri to Lei nº 2.196/03, leia-se me -
di da pro vi só ria.

O SR. PRESIDENTE (João Pa u lo Cu nha) –
Antes de en trar mos na Ordem do Dia, que ro fa zer um
co mu ni ca do, para que não haja pro ble ma al gum pos -
te ri or men te.

Na vo ta ção da Me di da Pro vi só ria nº 114, on tem,
o nos so Re la tor, De pu ta do João Gran dão, es que-
ceu-se de fa zer re fe rên cia, no art. 7º, a um in ci so an -
te ri or. Hoje, S. Exª so li ci tou que isso fos se apre sen ta-
do como emen da de re da ção. Já está sen do pro ces-
sa da a emen da. Para que não haja dú vi da al gu ma,
es tou apre sen tan do ao Ple ná rio.

Já con ver sei com o De pu ta do Nel son Pel le gri no
que, jun ta men te com o De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
ela bo rou a cor re ção, as sim como tam bém já con ver-
sei com o De pu ta do José Car los Ale lu ia e com ou tros
Lí de res, para que pu dés se mos apro vá-la aqui de con -
sen so.

O acrés ci mo se ria no in ci so II, o art 7º a le tra c,
se ria “apli ca ção de taxa efe ti va de ju ros de 3% ao ano,
a par tir de 1º de ja ne i ro de 2002, com as con di ções di -
fe ren ci a das para o semi-ári do pre vis ta na le tra b.

Ou seja, o que es ta va fal tan do na re da ção era a
pre vi são da le tra b. Então, fi ca ria sem sen ti do. É exa -
ta men te a idéia de fa zer a cor re ção.

To dos os Li de res con cor dam? (Pa u sa.)
Em vo ta ção.
Aque les que es ti ve rem fa vo rá ve is per ma ne çam

como se en con tram. (Pa u sa.)
Apro va do.
EMEN DA DE RE DA ÇÃO  apre sen ta da pelo Re -

la tor De pu ta do João Gran dão (PT – MS) no Ple ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Dê-se ao in ci so II, le tra c, do art. 7º a se guin te
re da ção:

Art. 7º. ...................................................
II – ........................................................
c) apli ca ção de taxa efe ti va de ju ros de 

três por cen to ao ano a par tir de 1º de ja ne i-
ro de 2002, com as con di ções di fe ren ci a das
para o semi-ári do pre vis tas na le tra b do in -
ci so an te ri or.

Sala das Ses sões.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.186, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001

Dis põe so bre a re a li za ção de con tra-
tos de fi nan ci a men to do Pro gra ma de
For ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa mi li ar –
PRONAF, e de pro je tos de es tru tu ra ção
dos as sen ta dos e co lo nos nos pro gra-
mas ofi ci a is de as sen ta men to, co lo ni za-
ção  e re for ma agrá ria, apro va dos pelo
Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za ção e Re-
for ma Agrá ria – INCRA, bem como dos
be ne fi ciá ri os do Fun do de Ter ras e da
Re for ma Agrá ria – Ban co da Ter ra, com
ris co para o Te sou ro Na ci o nal ou para os 
Fun dos Cons ti tu ci o na is das re giões Nor -
te, Nor des te e Cen tro-Oes te, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 2º Os fi nan ci a men tos do Pro gra ma de For -

ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa mi li ar – PRONAF, e de
pro je tos de es tru tu ra ção dos as sen ta dos e co lo nos
nos pro gra mas ofi ci a is, apro va dos pelo Insti tu to Na ci-
o nal de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria – INCRA, de
as sen ta men to, co lo ni za ção e re for ma agrá ria, po de-
rão ser con ce di dos com ris co para o Te sou ro Na ci o-
nal, ex ce to nos ca sos en qua dra dos no art. 7º da Lei nº
9.126, de 1995, com a re da ção dada por esta Lei.

§ 1º Para efe i to do dis pos to no ca put , as ope ra-
ções de cré di to se rão re a li za das por ban cos ofi ci a is
fe de ra is e de acor do com as con di ções es ta be le ci das
pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal.

§ 2º O Mi nis té rio da Fa zen da, por in ter mé dio da
Se cre ta ria Fe de ral de Con tro le, afe ri rá a exa ti dão dos
va lo res que fo rem im pu ta dos ao Te sou ro Na ci o nal de
acor do com este ar ti go, po den do so li ci tar a par ti ci pa-
ção de ou tros ór gãos e en ti da des da Admi nis tra ção
Pú bli ca Fe de ral.

§ 3º Ve ri fi ca da ine xa ti dão nos va lo res de que
tra ta o pa rá gra fo an te ri or, fica a União au to ri za da a
pro mo ver, por in ter mé dio do Ban co Cen tral do Bra sil,
o dé bi to au to má ti co da di fe ren ça apu ra da à con ta de
“Re ser vas Ban cá ri as” do agen te fi nan ce i ro, com a
ime di a ta trans fe rên cia para o Te sou ro Na ci o nal.

§ 4º Os agen tes fi nan ce i ros apre sen ta rão ao
Con se lho Na ci o nal de De sen vol vi men to Ru ral Sus-
ten tã vel, in te gran te da es tru tu ra do Mi nis té rio do De -
sen vol vi men to Agrá rio, de mons tra ti vos dos va lo res
que vi e rem a ser im pu ta dos ao Te sou ro Na ci o nal se -
gun do este ar ti go.

Art. 3º Fica a União, por in ter mé dio de ins ti tu i-
ção fi nan ce i ra fe de ral como seu agen te, au to ri za da a, 
ob ser va da a do ta ção or ça men tá ria exis ten te, con tra-
tar ope ra ção de cré di to di re ta men te com os agri cul to-
res a que se re fe re o art. 2º des ta Lei sem a exi gên cia
de ou tras ga ran ti as que não a obri ga ção pes so al do
de ve dor.

§ 1º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se às ope ra-
ções da mes ma es pé cie con tra ta das com re cur sos
dos Fun dos Cons ti tu ci o na is, a que se re fe re o § 2º do
art. 7º da Lei nº 9.126, de 1995, na re da ção dada por
esta Lei.

§ 2º Os li mi tes e as con di ções das ope ra ções de 
cré di to, in clu si ve en car gos fi nan ce i ros, se rão fi xa dos
pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal.

§ 3º No pe río do agrí co la que se ini cia em ju lho
de 2000 e ter mi na em ju nho de 2001, o mon tan te das
con tra ta ções de que tra ta o ca put não ex ce de rá o li -
mi te de R$452.000.000.00 (qua tro cen tos e cin qüen ta
e dois mi lhões de re a is), cuja dis tri bu i ção en tre os
agri cul to res ali re fe ren ci a dos será de fi ni da pelo Mi nis-
té rio do De sen vol vi men to Agrá rio, sen do:

I – R$252.000.000,00 (du zen tos e cin qüen ta e
dois mi lhões de re a is), no ano fis cal de 2000;

e
II – R$200.000.000,00 (du zen tos mi lhões de re -

a is), no ano fis cal de 2001.
....................................................................................

LEI Nº 9.138, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1995

Dis põe so bre o cré di to ru ral, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 10.177, DE 12 DE JANEIRO DE 2001

Dis põe so bre as ope ra ções com re-
cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de
Fi nan ci a men to do Nor te, do Nor des te e
do Cen tro-Oes te, de que tra ta a Lei nº
7.827, de 27 de se tem bro de 1989, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te Lei:
Art. 1º A par tir de 14 de ja ne i ro de 2000, os en -

car gos fi nan ce i ros dos fi nan ci a men tos con ce di dos
com re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci-
a men to do Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oes te, de
que tra ta a Lei nº  7.827, de 27 de se tem bro de 1989,
se rião os se guin tes:
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1 – ope ra ções ru ra is:
a) agri cul to res fa mi li a res en qua dra dos no Pro -

gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa -
mi li ar – PRONAF: os de fi ni dos na le gis la ção e re gu la-
men to da que le Pro gra ma;

b) mi ni pro du to res, suas co o pe ra ti vas e as so ci a-
ções: seis por cen to ao ano;

c) pe que nos e mé di os pro du to res, suas co o pe-
ra ti vas e as so ci a ções: oito in te i ros e se ten ta e cin co
cen té si mos por cen to ao ano;

d) gran des pro du to res, suas co o pe ra ti vas e as -
so ci a ções: dez in te i ros e se ten ta e cin co cen té si mos
por cen to ao ano;

II – ope ra ções in dus tri a is, agro in dus tri a is e de
tu ris mo:

a) mi cro em pre sa: oito in te i ros e se ten ta e cin co
cen té si mos por cen to ao ai~i

b) em pre sa de pe que no por te: dez por cen to ao
ano;

c) em pre sa de mé dio por te: doze por cen to ao
ano;

d) em pre sa de gran de por te: qua tor ze por cen to
ao ano.

III – ope ra ções co mer ci a is e de ser vi ços:
a) mi cro em pre sa: oito in te i ros e se ten ta e cin co

cen té si mos por cen to ao ano; 
b) em pre sa de pe que no por te: dez por cen to ao

ano;
c) em pre sa de mé dio por te: doze por cen to ao

ano;
d) em pre sa de gran de por te: qua tor ze por cen to

ao ano.
§ 1º (Ve ta do)
§ 2º O del cre de re do ban co ad mi nis tra dor, li mi-

ta do a três por cen to ao ano, está con ti do nos en car-
gos fi nan ce i ros co bra dos pe los Fun dos Cons ti tu ci o-
na is e será re du zi do em per cen tu al idên ti co ao per -
cen tu al ga ran ti do por fun dos de aval.

§ 3º Os con tra tos de fi nan ci a men to con te rão
cláu su la es ta be le cen do que os en car gos fi nan ce i ros
se rão re vis tos anu al men te e sem pre que a Taxa de
Ju ros de Lon go Pra zo – TJLP, apre sen tar va ri a ção
acu mu la da, para mais ou para me nos, su pe ri or a trin -
ta por cen to.

§ 4º No mês de ja ne i ro de cada ano, ob ser va das
as dis po si ções do pa rá gra fo an te ri or, o Po der Exe cu ti-
vo, por pro pos ta con jun ta dos Mi nis té ri os da Fa zen da
e da Inte gra ção Na ci o nal, po de rá re a li zar ajus tes nas
ta xas dos en car gos fi nan ce i ros, li mi ta dos à va ri a ção
per cen tu al da TJLP no pe río do.

 § 5º So bre os en car gos de tra tam as alí ne as, b,
c  e  d do Inci so I e as alí ne as dos in ci sos II e III des te
ar ti go, se rão con ce di dos bô nus de adim plên cia de
vin te e cin co por cen to para mu tuá ri os que de sen vol-
vem suas ati vi da des na re gião do semi-ári do nor des-
ti no e de quin ze por cen to para mu tuá ri os das de ma is
re giões, des de que a par ce la da dí vi da seja paga até
a data do res pec ti vo ven ci men to.

§ 6º No caso de des vio na apli ca ção dos re cur-
sos, o mu tuá rio per de rá, sem pre ju í zo (das me di das
ju di ci a is ca bí ve is, in clu si ve de na tu re za exe cu tó ria,
todo e qual quer be ne fí cio, es pe ci al men te os re la ti vos
ao bô nus de adim plên cia.

Art. 2º Os re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is
de Fi nan ci a men to, de sem bol sa dos pe los ban cos ad -
mi nis tra do res, se rão re mu ne ra dos pe los en car gos
pac tu a dos com os de ve do res, ex clu í do o dei cre de re
cor res pon den te.

Art. 3º Os ban cos ad mi nis tra do res dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to fi cam au to ri za dos
a ado tar, nas as sun ções, re ne go ci a ções, pror ro ga-
ções e com po si ções de dí vi das, as se guin tes con di-
ções:

I – o sal do de ve dor da ope ra ção, para efe i to da
re ne go ci a ção da dí vi da, será apu ra do sem com pu tar
en car gos por ina dim ple men to, mul tas, mora e ho no-
rá ri os de ad vo ga dos;

II – be ne fi ciá ri os: mu tuá ri os de fi nan ci a men tos
con ce di dos até 31 de de zem bro de 1998, com re cur-
sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to;

III – en car gos fi nan ce i ros: os fi xa dos no art. 1º,
com a in ci dên cia dos bô nus es ta be le ci dos no seu § 5º;

IV – pra zo: até dez anos, acres ci dos ao pra zo fi -
nal da ope ra ção, es ta be le cen do-se novo es que ma de 
amor ti za ção fi xa do de acor do com a ca pa ci da de de
pa ga men to do de ve dor.

§ 1º Não são pas sí ve is de re ne go ci a ção, nos
ter mos des te ar ti go, as ope ra ções ne go ci a das com
am pa ro na Lei nº  9.138, de 29 de no vem bro de 1995.

§ 2º Os mu tuá ri os in te res sa dos na re ne go ci a-
ção, pror ro ga ção e com po si ção de dí vi das de que tra -
ta este ar ti go de ve rão ma ni fes tar, for mal men te, seu
in te res se aos ban cos ad mi nis tra do res até 60 dias, a
con tar da pu bli ca ção des ta Lei.

§ 3º Fica es ta be le ci do o pra zo de 180 dias, a
con tar da pu bli ca ção des ta lei, para en cer ra men to
das re ne go ci a ções, pror ro ga ções e com po si ções de
dí vi das am pa ra das em re cur sos dos Fun dos Cons ti-
tu ci o na is, in clu si ve sob a for ma al ter na ti va de que tra -
ta o art. 4º.
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 § 4º As ope ra ções ori gi na ri a men te con tra ta das
ao am pa ro dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a-
men to que se en qua dra rem no dis pos to nes te ar ti go e 
te nham sido re com pos tas com re cur sos de ou tras
fon tes dos agen tes fi nan ce i ros po de rão ser re ne go ci-
a das com base nes ta lei, a cri té rio dos ban cos ope ra-
do res.

§ 5º Os sal dos de ve do res das ope ra ções de que 
tra ta o pa rá gra fo an te ri or, para efe i to de re ver são aos
Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to, se rão atu -
a li za dos, a par tir da data da ex clu são dos fi nan ci a-
men tos das con tas dos Fun dos, com en car gos fi nan-
ce i ros não su pe ri o res à Taxa de Ju ros de Lon go Pra -
zo – TJLP, e sem im pu tar en car gos por ina dim ple-
men to e ho no rá ri os de ad vo ga dos.

§ 6º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca às
ope ra ções em que te nham sido cons ta ta dos des vio
de re cur sos.

§ 7º (Ve ta do)
§ 8º (Ve ta do)
§ 9º Os ban cos ad mi nis tra do res dos Fun dos

Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to de ve rão for ne cer
aos mu tuá ri os de mons tra ti vo de cál cu lo da evo lu ção
dos sal dos da con ta do fi nan ci a men to.

Art. 4º Fi cam os ban cos ad mi nis tra do res dos
Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to, se do in te-
res se dos mu tuá ri os de fi nan ci a men tos am pa ra dos
por re cur sos dos Fun dos e al ter na ti va men te às con di-
ções es ta be le ci das no ar ti go an te ri or, au to ri za dos a
re ne go ci ar as ope ra ções de cré di to ru ral nos ter mos
da Re so lu ção nº 2.471, de 26 de fe ve re i ro de 1998, do 
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, e suas al te ra ções pos -
te ri o res.

§ 1º (Ve ta do)
§ 2º Nas re ne go ci a ções de que tra ta este ar ti go,

os ban cos ad mi nis tra do res po de rão fi nan ci ar, com re -
cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men-
to, a aqui si ção de Cer ti fi ca do do Te sou ro Na ci o nal –
CTN, ado tan do para essa ope ra ção o pra zo má xi mo
de cin co anos, com os en car gos de que tra ta o art. 1º.
....................................................................................

LEI Nº 10.437, DE 25 DE ABRIL DE 2002

Dis põe so bre o alon ga men to de dí-
vi das ori gi ná ri as de cré di to ru ral, de que
tra ta a Lei nº 9.138, de 29 de no vem bro de 
1995º, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 2º Fica au to ri za da, para as ope ra ções de

que tra ta o § 6º-A do art. 5º da Lei nº 9.138, de 29 de
no vem bro de 1995, a re pac tu a ção, as se gu ran do, a

par tir da data da pu bli ca ção des ta lei, aos mu tuá ri os
que efe tu a rem o pa ga men to das pres ta ções até a
data do res pec ti vo ven ci men to, que a par ce la de ju-
ros, cal cu la da à taxa efe ti va, ori gi nal men te con tra ta-
da, de até oito por cen to, nove por cen to e dez por
cen to ao ano so bre o prin ci pal atu a li za do com base
na va ri a ção do Índi ce Ge ral de Pre ços de Mer ca do –
IGP-M, não ex ce de rá os te tos de:

I – nove vír gu la cin co por cen to ao ano so bre o
prin ci pal, para a va ri a ção IGP-M, acres ci da de:

II – três por cen to, qua tro por cen to e cin co por
cen to ao ano, para a taxa de ju ros de oito por cen to,
nove por cen to e dez por cen to, res pec ti va men te, cal -
cu la da pro rata die a par tir de 31 de ou tu bro de 2001.

§ 1º O teto a que se re fe re o in ci so I des te ar ti go
não se apli ca à atu a li za ção do prin ci pal da dí vi da já
ga ran ti do por cer ti fi ca dos de res pon sa bi li da de do Te-
sou ro Na ci o nal.

§ 2º Apli cam-se as dis po si ções des te ar ti go aos
mu tuá ri os com pres ta ções ven ci das, des de que os
dé bi tos pen den tes se jam in te gral men te re gu la ri za dos
até 29 de ju nho de 2002.

§ 3º Na re pac tu a ção de que tra ta este ar ti go, o
Te sou ro Na ci o nal efe tu a rá, me di an te de cla ra ção de
res pon sa bi li da de dos va lo res ates ta dos pe las ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras, o pa ga men to re la ti vo à equa li za ção
en tre o va lor con tra tu al para pa ga men to de ju ros e o
va lor re ce bi do de acor do com o ca put des te ar ti go.

§ 4º Inclu em-se nas con di ções de re ne go ci a ção
de que tra ta o § 6º-A do art. 5º da Lei nº 9.138, de 29
de no vem bro de 1995, as ope ra ções con tra ta das en -
tre 31 de de zem bro de 1997 e 31 de de zem bro de
1998, des de que con tra ta das com en car gos pós-fi xa-
dos.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.196-3, 
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Esta be le ce o Pro gra ma de For ta le ci-
men to das Insti tu i ções Fi nan ce i ras Fe de-
ra is e au to ri za a cri a ção da Empre sa Ges -
to ra de Ati vos – EMGEA.

....................................................................................
Art. 5º Ocor ren do ina dim ple men to em re la ção

aos cré di tos ad qui ri dos ou re ce bi dos em pa ga men to
pela União, nos ter mos dos arts. 2º e 3º, os en car gos
con tra tu a is de cor ren tes da mora es ta rão li mi ta dos à
in ci dên cia, so bre o va lor ina dim pli do, da taxa mé dia
ajus ta da dos fi nan ci a men tos diá ri os apu ra dos no Sis -
te ma Espe ci al de Li qui da ção e de Cus tó dia, di vul ga-
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da pelo Ban co Cen tral do Bra sil, acres ci da de ju ros de 
mora de um por cen to ao ano, cal cu la dos pro rata die.
....................................................................................

LEI Nº 10.524, DE 25 DE JULHO DE 2002

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2003 e
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 67. A dis tri bu i ção do mon tan te das do ta ções

or ça men tá ri as ob je to da li mi ta ção de em pe nho e mo -
vi men ta ção fi nan ce i ra de que tra ta o art. 9º da Lei
Com ple men tar nº 101, de 2000, ne ces sá ria ao cum -
pri men to das me tas fis ca is, será fi xa da da se guin te
for ma:

I – O Po der Exe cu ti vo ve ri fi ca rá a ne ces si da de
glo bal da li mi ta ção, dis tri bu in do-a en tre o con jun to de
pro je tos e o de ati vi da des e ope ra ções es pe ci a is;

II – Os va lo res de fi ni dos no in ci so I se rão dis tri-
bu í dos en tre os Po de res e o Mi nis té rio Pú bli co da
União de for ma pro por ci o nal à par ti ci pa ção de cada
um nas do ta ções ini ci a is da lei or ça men tá ria no con -
jun to de pro je tos, bem como no con jun to de ati vi da-
des e ope ra ções es pe ci a is.

§ 1º Exclu em-se da base de cál cu lo dos va lo res
da li mi ta ção de que tra ta o in ci so II do ca put des te ar-
ti go:

I – as des pe sas que cons ti tu em obri ga ções
cons ti tu ci o na is ou le ga is de exe cu ção, con for me Ane-
xo pre vis to no art. 100 des ta lei;

II - as do ta ções cons tan tes da pro pos ta or ça-
men tá ria, des de que a nova es ti ma ti va de re ce i ta, de -
mons tra da no re la tó rio de que tra ta o § 5º des te ar ti-
go, seja igual ou su pe ri or àque la es ti ma da na pro pos-
ta or ça men tá ria, e des ti na das às:

§ 2º Esta be le ci dos os mon tan tes a se rem li mi ta-
dos na for ma do ca put des te ar ti go, fica fa cul ta da aos 
Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio, bem como ao Mi nis-
té rio Pú bli co da União. a dis tri bu i ção da con ten ção
en tre pro je tos e ati vi da des.

§ 3º Na hi pó te se da ocor rên cia do dis pos to no
ca put des te ar ti go, o Po der Exe cu ti vo in for ma rá aos
de ma is Po de res e ao Mi nis té rio Pú bli co da União, até
o 23º (vi gé si mo ter ce i ro) dia do mês sub se qüen te ao
fi nal do bi mes tre, acom pa nha do dos pa râ me tros ado -
ta dos e das es ti ma ti vas de re ce i tas e des pe sas, o
mon tan te que ca be rá a cada um na li mi ta ção do em -
pe nho e da mo vi men ta ção fi nan ce i ra.

§ 4º Os Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio e o Mi -
nis té rio Pú bli co da União, com base na in for ma ção de 
que tra ta o § 3º des te ar ti go, pu bli ca rão ato, até o fi nal

do mês sub se qüen te ao en cer ra men to do res pec ti vo
bi mes tre, es ta be le cen do os mon tan tes dis po ní ve is
para em pe nho e mo vi men ta ção fi nan ce i ra em cada
um dos con jun tos de des pe sas men ci o na dos no ca-
put des te ar ti go.

§ 5º O Po der Exe cu ti vo en ca mi nha rá ao Con-
gres so Na ci o nal, no mes mo pra zo pre vis to no § 3º
des te ar ti go, re la tó rio que será apre ci a do pela Co mis-
são Mis ta de que tra ta o art. 166, § 1º, da Cons ti tu i-
ção, con ten do:

I – a me mó ria de cál cu lo das no vas es ti ma ti vas
de re ce i tas e des pe sas, e de mons tran do a ne ces si da-
de da li mi ta ção de em pe nho e mo vi men ta ção fi nan-
ce i ra nos per cen tu a is e mon tan tes es ta be le ci dos;

II – a re vi são das pro je ções das va riá ve is de que 
tra ta o Ane xo de Me tas Fis ca is des ta lei;

III – a jus ti fi ca ção das al te ra ções de des pe sas
obri ga tó ri as e as pro vi dên ci as quan to à al te ra ção da
res pec ti va do ta ção or ça men tá ria;

IV – os cál cu los da frus tra ção das re ce i tas
não-fi nan ce i ras, que te rão por base de mons tra ti vos
atu a li za dos de que tra ta o item VII, alí ne as h e i do
ane xo de in for ma ções com ple men ta res, e de mons-
tra ti vos equi va len tes, no caso das de ma is re ce i tas,
jus ti fi can do os des vi os em re la ção à sa zo na li da de ori -
gi nal men te pre vis ta;

V – a es ti ma ti va atu a li za da do su pe rá vit pri má rio
das em pre sas es ta ta is, acom pa nha da da me mó ria
dos cál cu los para as em pre sas que res pon de rem
pela va ri a ção.

§ 6º Apli ca-se o dis pos to no § 5º des te ar ti go a
qua is quer li mi ta ções de em pe nho no âm bi to do Po der
Exe cu ti vo, in clu si ve por oca sião da ela bo ra ção da
pro gra ma ção anu al de que tra ta o art. 8º da Lei Com -
ple men tar nº 101, de 2000.

§ 7º (VETADO)
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli-
cas vol ta das para a res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 9º Se ve ri fi ca do, ao fi nal de um bi mes tre,

que a re a li za ção da re ce i ta po de rá não com por tar o
cum pri men to das me tas de re sul ta do pri má rio ou no -
mi nal es ta be le ci das no Ane xo de Me tas Fis ca is, os
Po de res e o Mi nis té rio Pú bli co pro mo ve rão, por ato
pró prio e nos mon tan tes ne ces sá ri os, nos trin ta dias
sub se qüen tes, li mi ta ção de em pe nho e mo vi men ta-
ção fi nan ce i ra, se gun do os cri té ri os fi xa dos pela lei de 
di re tri zes or ça men tá ri as.
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§ 1º No caso de res ta be le ci men to da re ce i ta
pre vis ta, ain da que par ci al, a re com po si ção das do ta-
ções cu jos em pe nhos fo ram li mi ta dos dar-se-á de for-
ma pro por ci o nal às re du ções efe ti vas.

§ 2º Não se rão ob je to de li mi ta ção as des pe sas
que cons ti tu am obri ga ções cons ti tu ci o na is e le ga is
do ente, in clu si ve aque las des ti na das ao pa ga men to
do ser vi ço da dí vi da, e as res sal va das pela lei de di re-
tri zes or ça men tá ri as.

§ 3º No caso de os Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio
e o Mi nis té rio Pú bli co não pro mo ve rem a li mi ta ção no
pra zo es ta be le ci do no ca put, é o Po der Exe cu ti vo au to ri-
za do a li mi tar os va lo res fi nan ce i ros se gun do os cri té ri os
fi xa dos pela lei de di re tri zes or ça men tá ri as.

§ 4º Até o fi nal dos me ses de maio, se tem bro e
fe ve re i ro, o Po der Exe cu ti vo de mons tra rá e ava li a rá o
cum pri men to das me tas fis ca is de cada qua dri mes-
tral, em au diên cia pú bli ca na co mis são re fe ri da no §
1º do art. 166 da Cons ti tu i ção ou equi va len te nas Ca -
sas Le gis la ti vas es ta du a is e mu ni ci pa is.

§ 5º No pra zo de no ven ta dias após o en cer ra-
men to de cada se mes tre, o Ban co Cen tral do Bra sil
apre sen ta rá, em re u nião con jun ta das co mis sões te -
má ti cas per ti nen tes do Con gres so Na ci o nal, ava li a-
ção do cum pri men to dos ob je ti vos e me tas das po lí ti-
cas mo ne tá ria, cre di tí cia e cam bi al, evi den ci an do o
im pac to e o cus to fis cal de suas ope ra ções e os re sul-
ta dos de mons tra dos nos ba lan ços.
....................................................................................

LEI Nº 8.723, DE 28 DE OUTUBRO DE 1993

Dis põe so bre a re du ção de emis são
de po lu en tes por ve í cu los au to mo to res, e 
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 9º É fi xa do em vin te e dois por cen to o per -

cen tu al obri ga tó rio de adi ção de ál co ol etí li co ani dro
com bus tí vel à ga so li na em todo o ter ri tó rio na ci o nal.
(Re da ção dada pela Lei nº 10.203, de 22-2-2001)

§ 1º O Po der Exe cu ti vo po de rá ele var o re fe ri do
per cen tu al até o li mi te de vin te e cin co por cen to ou
re du zí-lo a vin te por cen to. (Re da ção dada pela Lei nº
10.464, de 24-5-2002) (Vide Me di da Pro vi só ria nº
114, de 31-3-2003)
....................................................................................

LEI Nº 10.203, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

Dá nova re da ção aos arts. 9º e 12 da 
Lei nº 8.723, de 28 de ou tu bro de 1993,
que dis põe so bre a re du ção de emis são
de po lu en tes por ve í cu los au to mo to res, e 
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 
eu san ci o no a se guin te Lei:

Art. 1º Os arts. 9º e 12 da Lei nº 8.723, de 28 de
ou tu bro de 1993, pas sam a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 9º É fi xa do em vin te e dois por cen to o per -
cen tu al obri ga tó rio de adi ção de ál co ol etí li co ani dro
com bus tí vel à ga so li na em todo o ter ri tó rio na ci o nal. § 
1º O Po der Exe cu ti vo po de rá ele var o re fe ri do per cen-
tu al até o li mi te de vin te e qua tro por cen to ou re du-
zí-lo a vin te por cen to.

§ 2º Será ad mi ti da a va ri a ção de um pon to por
cen to, para mais ou para me nos, na afe ri ção dos per -
cen tu a is de que tra ta este ar ti go.” (NR.)

“Art. 12. Os go ver nos es ta du a is e mu ni ci pa is fi -
cam au to ri za dos a es ta be le cer por meio de pla nos
es pe cí fi cos, nor mas e me di das adi ci o na is de con tro le
da po lu i ção do ar para ve í cu los au to mo to res em cir -
cu la ção, em con so nân cia com as exi gên ci as do Pro -
con ve e suas me di das com ple men ta res.

§ 1º Os pla nos men ci o na dos no ca put des te ar -
ti go se rão fun da men ta is em ações gra da ti va men te
mais res tri ti vas, fi xan do ori en ta ção ao usuá rio quan to
às nor mas e pro ce di men tos para ma nu ten ção dos ve -
í cu los e es ta be le cen do pro ces sos e pro ce di men tos
de ins pe ção pe rió di ca e de fis ca li za ção das emis sões
dos ve í cu los em cir cu la ção.

§ 2º Os Mu ni cí pi os com fro ta to tal igual ou su pe-
ri or a três mi lhões de ve í cu los po de rão im plan tar pro -
gra mas pró pri os de ins pe ção pe rió di ca de emis sões
de ve í cu los em cir cu la ção, com pe tin do ao Po der Pú -
bli co Mu ni ci pal, no de sen vol vi men to de seus res pec ti-
vos pro gra mas, es ta be le cer pro ces sos e pro ce di men-
tos di fe ren ci a dos, bem como li mi tes e pe ri o di ci da des
mais res tri ti vos, em fun ção do ní vel lo cal de com pro-
me ti men to do ar.

§ 3º Os pro gra mas es ta du a is e mu ni ci pa is de
ins pe ção pe rió di ca de emis sões de ve í cu los em cir cu-
la ção, de ve rão ser har mo ni za dos, nos ter mos das re -
so lu ções do Co na ma, com o pro gra ma de ins pe ção
de se gu ran ça ve i cu lar, a ser im ple men ta do pelo Go-
ver no Fe de ral, por meio do Con tran e De na tran, res -
sal va das as si tu a ções ju rí di cas con so li da das.

Art. 2º Fi cam con va li da dos os atos pra ti ca dos
com base na Me di da Pro vi só ria nº 2.053-35, de 25 de
ja ne i ro de 2001.

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

Bra sí lia, 22 de fe ve re i ro de 2001; 180º da Inde -
pen dên cia e 113º da Re pú bli ca. _ FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO _ Pe dro Ma lan _ Mar cus Vi -
ni ci us Pra ti ni de Mo ra es _ Ben ja min Ben za quen
Sic sú _ Ro dolp ho Tou ri nho Neto.
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RETIFICAÇÃO

Na pu bli ca ção fe i ta no Diá rio Ofi ci al da União
nº 39-E, Se ção I, de 23 de fe ve re i ro de 2001, na pá gi-
na 1,

No art. 12 § 1º da Lei nº 8.723, de 28 de ou tu bro
de 1993, com a re da ção dada pelo art. 1º da Lei nº
10.203, de 22 de fe ve re i ro de 2001.

Onde se lê:
“fun da men ta is”

Leia-se:
“Fun da men ta dos”

(*) Re ti fi ca ção so li ci ta da pelo Se na do Fe de ral, por meio da Men -
sa gem nº 49 (CN), de 27-3-2001.

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

LEI Nº 10.464, DE 24 DE MAIO DE 2002

Dis põe so bre a re pac tu a ção e o
alon ga men to de dí vi das ori un das de ope -
ra ções de cré di to ru ral con tra ta das, sob
a égi de do Pro gra ma Espe ci al de Cré di to
para a Re for ma Agrá ria - Pro ce ra, do Pro -
gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to da
Agri cul tu ra Fa mi li ar - PRONAF, ou de ou -
tras fon tes de re cur sos, por agri cul to res
fa mi li a res, mini e pe que nos agri cul to res,
suas as so ci a ções e co o pe ra ti vas, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 12. O art. 3º da Lei nº 10.177, de 12 de ja -
ne i ro de 2001, pas sa a vi go rar com as se guin tes al -
te ra ções:

“Art. 3º ..................................................
..............................................................
§ 3º Fica es ta be le ci do o pra zo até 31

de ou tu bro de 2002 para o en cer ra men to
das re ne go ci a ções, pror ro ga ções e com po-
si ções de dí vi das am pa ra das em re cur sos
dos Fun dos Cons ti tu ci o na is, in clu si ve sob a
for ma al ter na ti va de que tra ta o art. 4º des ta
lei.

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

Art. 14. Para efe i to do dis pos to no art. 1º, in ci so I, 
alí nea a, da Lei nº 10.177, de 12 de ja ne i ro de 2001,
são con si de ra dos com po nen tes dos en car gos fi nan-

ce i ros os re ba tes e os bô nus por adim ple men to que
fo rem apli ca dos aos fi nan ci a men tos con ce di dos aos
be ne fi ciá ri os do Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci men-
to da Agri cul tu ra Fa mi li ar – PRONAF, con so an te re so-
lu ção do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, ca ben do o
ônus des ses be ne fí ci os ao res pec ti vo Fun do Cons ti-
tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor des te ou
Cen tro-Oes te.
....................................................................................

Art. 16. O § 1º do art. 9º da Lei nº 8.723, de 28 de
ou tu bro de 1993, al te ra do pela Lei nº 10.203, de 22 de 
fe ve re i ro de 2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 9º ..................................................
. .............................................................
§ 1º O Po der Exe cu ti vo po de rá ele var

o re fe ri do per cen tu al até o li mi te de vin te e
cin co por cen to ou re du zi-lo a vin te por cen -
to.

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

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

LEI Nº 10.646, DE 28 DE MARÇO DE 2003

Alte ra as Leis nºs 10.464, de 24 de
maio de 2002; 10.177, de 12 de ja ne i ro de
2001; e 10.437, de 25 de abril de 2002; au -
to ri za, para as ope ra ções ad qui ri das pela 
União sob a égi de da Me di da Pro vi só ria
nº 2.196-3, de 24 de agos to de 2001, que
se en qua dram na Lei nº 10.437, de 25 de
abril de 2002, a subs ti tu i ção dos en car-
gos fi nan ce i ros pac tu a dos; e dis põe so-
bre re con ver são de ati vi da des de mu tuá-
ri os com dí vi das jun to a ban cos ofi ci a is
fe de ra is; e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

RESOLUÇÃO BACEN Nº 2.765, DE 10 DE
AGOSTO DE 2000

Dis põe so bre con di ções e pro ce di-
men tos a se rem ob ser va dos na re ne go ci-
a ção de ope ra ções de cré di to ru ral de mi -
ni pro du to res e de pe que nos pro du to res
ru ra is e re vo ga a Re so lu ção nº 2.730, de
14 de ju nho de 2000.

O Ban co Cen tral do Bra sil, na for ma do art. 9º da
Lei nº 4.595, de 31 de de zem bro de 1964, tor na pú bli-
co que o Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, em ses são
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re a li za da em 10 de agos to de 2000, ten do em vis ta as 
dis po si ções dos arts. 4º, in ci so VI, da re fe ri da Lei, e
14 da Lei nº 4.829, de 5 de no vem bro de 1965, 1º da
Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, com a re da ção
dada pela Lei nº 9.848, de 26 de ou tu bro de 1999, e
3º, § 2º, e 6º da Me di da Pro vi só ria nº 2.050-11, de 28
de ju lho de 2000, re sol veu:

Art. 1º Au to ri zar a re ne go ci a ção de ope ra ções
de cus te io agro pe cuá rio de mi ni pro du to res e de pe-
que nos pro du to res ru ra is, con tra ta das no pe río do de
20 de ju nho de 1995 a 31 de de zem bro de 1997, em
atra so ou ob je to de pror ro ga ções an te ri o res, ob ser va-
das as se guin tes con di ções:

I – pra zo de re em bol so, con si de ra do a par tir da
data da re ne go ci a ção: cin co anos, acres ci do de um
ano de pra zo de ca rên cia;

II – en car gos fi nan ce i ros:
a) até 9 de no vem bro de 1999: os en car gos ori -

gi nal men te pac tu a dos para si tu a ção de nor ma li da de,
in ci den tes des de a pri me i ra con tra ta ção;

b) a par tir de 10 de no vem bro de 1999: taxa efe -
ti va de ju ros de 3% a.a. (três por cen to ao ano).

Art. 2º Fica au to ri za da a ado ção das se guin tes
me di das, apli cá ve is às ope ra ções de in ves ti men to agro -
pe cuá rio de mi ni pro du to res e de pe que nos pro du to res
ru ra is, for ma li za das no pe río do de 20 de ju nho de 1995
a 31 de de zem bro de 1997, com va lor ori gi nal men te
con tra ta do de até R$15.000,00 (quin ze mil re a is):

I – al te ra ção nos en car gos fi nan ce i ros:
a) até 9 de no vem bro de 1999: apli ca ção dos en-

car gos ori gi nal men te pac tu a dos para si tu a ção de
nor ma li da de;

b) a par tir de 10 de no vem bro de 1999: apli ca-
ção de taxa efe ti va de ju ros de 3% a.a. (três por cen to
ao ano);

II – pror ro ga ção das par ce las com ven ci men to
no ano de 2000 e no ano de 2001 para o pri me i ro e o
se gun do anos sub se qüen tes ao do ven ci men to da úl -
ti ma par ce la an te ri or men te pac tu a do;

III – con ces são de bô nus de adim plên cia de
30% (trin ta por cen to), apli cá vel, a par tir do ano de
2002, so bre cada par ce la da dí vi da paga até a data
do res pec ti vo ven ci men to.

Pa rá gra fo úni co. Ocor ren do pa ga men to em atra -
so, o be ne fi ciá rio per de o di re i to ao bô nus de adim plên-
cia so bre as par ce las ven ci das e vin cen das.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 115, DE 2003

Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa-
vor dos Mi nis té ri os do Meio Ambi en te, da 
De fe sa, e da Inte gra ção Na ci o nal, no va-
lor de R$12.000.000,00 (doze mi lhões de
re a is), para os fins que es pe ci fi ca.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 115, DE 2003

Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa-
vor dos Mi nis té ri os do Meio Am bi en te, da 
De fe sa, e da Inte gra ção Na ci o nal, no va-
lor de R$12.000.000,00, 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 cré di to ex tra or di ná rio no va lor

de R$12.000.000,00 (doze mi lhões de re a is), em fa-
vor dos Mi nis té ri os do Meio Ambi en te; da De fe sa; e
da Inte gra ção Na ci o nal, para aten der à pro gra ma ção
cons tan te do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de anu la ção par ci al da
Re ser va de Con tin gên cia, con for me in di ca do no Ane -
xo II des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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MENSAGEM Nº 121, DE 2003

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci-
as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 115, de 2 de abril
de 2003, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor
dos Mi nis té ri os do Meio Ambi en te, da De fe sa e da
Inte gra ção Na ci o nal, no va lor de R$12.000.000,00,
para os fins que es pe ci fi ca”.

Bra sí lia, 2 de abril de 2003. – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

EM nº 92/2003-MP

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para apre sen tar

pro pos ta de Me di da Pro vi só ria que abre cré di to ex tra-
or di ná rio no va lor de R$12.000.000,00 (doze mi lhões

de re a is), em fa vor dos Mi nis té ri os do Meio Ambi en te,
da De fe sa e da Inte gra ção Na ci o nal.

2. O cré di to des ti na-se a ações emer gen ci a is
de com ba te ao in cên dio flo res tal que ocor re no
Esta do de Ro ra i ma, atin gin do mais for te men te os
as sen ta men tos ru ra is do Insti tu to Na ci o nal de Co lo-
ni za ção e Re for ma Agrá ria – INCRA, prin ci pal men te
os lo ca li za dos nos Mu ni cí pi os de Ira ce ma, Can tá,
Mu ca jaí, Ca ra ca raí e Alto Ale gre, além de ter ras in-
dí ge nas, par ti cu lar men te a dos ia no mâ mis.

3. O com ba te e os da nos ca u sa dos pe los fo cos
de in cên dio im põem, dada a sua ex ten são, cus tos
que ex tra po lam a pos si bi li da de de in ter ven ção lo cal,
à con ta das do ta ções or ça men tá ri as mu ni ci pa is e
es ta du a is, sen do ne ces sá rio o apor te de re cur sos
do Go ver no fe de ral.

4. A so li ci ta ção em pa u ta foi for ma li za da por
meio do Avi so Inter mi nis te ri al s/nº/MI/MMA/MD, de
mar ço de 2003, dos Mi nis tros das Pas tas res pon sá-
ve is pela apli ca ção dos re cur sos ob je to do pre sen te
cré di to.

5. A pro po si ção está am pa ra da nas dis po si-
ções do art. 62, com bi na do com os arts. 21, in ci so
XVIII, e 167, § 3º da Cons ti tu i ção, e será vi a bi li za da
com re cur sos ori un dos do can ce la men to par ci al da
Re ser va de Con tin gên cia.

6. Nes sas con di ções, e ten do em vis ta a ur-
gên cia e re le vân cia da ma té ria, sub me to à con si de-
ra ção de Vos sa Exce lên cia a ane xa pro pos ta de Me -
di da Pro vi só ria, que visa efe ti var a aber tu ra do re fe-
ri do cré di to ex tra or di ná rio.

Res pe i to sa men te,

PS-GSE nº 454

Bra sí lia, 23 de maio de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in-
clu sa Me di da Pro vi só ria nº 115, de 2003, do Po der
Exe cu ti vo, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor
dos Mi nis té ri os do Meio Ambi en te; da De fe sa; e da
Inte gra ção Na ci o nal, no va lor de R$12.000.000,00,
para os fins que es pe ci fi ca”, con for me o dis pos to no
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art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada
pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Res sal to que, em re la ção às Emen das apre sen-
ta das à Me di da Pro vi só ria nº 115, de 2003, Sua Exce -
lên cia o Se nhor De pu ta do Bis marck Maia re ti rou a
Emen da nº 1, e as Emen das de nºs 2 a 27 fo ram re je i-
ta das pelo Ple ná rio des ta Casa.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro Se cre tá rio.

Con sul to ria de Orça men to,
Fis ca li za ção e Con tro le

NOTA TÉCNICA Nº 37, DE 2003

Sub sí di os acer ca da ade qua ção fi-
nan ce i ra e or ça men tá ria, para a apre ci a-
ção da Me di da Pro vi só ria nº 115, de 2 de
abril de 2003, que “abre cré di to ex tra or di-
ná rio, em fa vor dos Mi nis té ri os do Meio
Ambi en te, da De fe sa e da Inte gra ção Na -
ci o nal, no va lor de R$12.000.000,00, para
os fins que es pe ci fi ca”.

So li ci tan te: Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção – CMO.

1. Intro du ção

A pre sen te nota téc ni ca aten de à de ter mi na-
ção cons tan te do art. 19 da Re so lu ção nº 1, de
2002, do Con gres so Na ci o nal:

“Art. 19. O ór gão de con sul to ria e as-
ses so ra men to or ça men tá rio da Casa a que
per ten cer o re la tor de me di da pro vi só ria en -
ca mi nha rá aos re la to res e à co mis são, no
pra zo de 5 (cin co) dias de sua pu bli ca ção,
nota téc ni ca com sub sí di os acer ca da ade-
qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria de me di da
pro vi só ria.”

Com base no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na -
ci o nal, por in ter mé dio da Men sa gem nº 121, de 2003,
de 2 de abril de 2003, a Me di da Pro vi só ria nº 115, de
mes ma data, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa -
vor do Mi nis té rio do Meio Ambi en te, da De fe sa e da
Inte gra ção Na ci o nal, no va lor de R$12.000.000,00,
para os fins que es pe ci fi ca.”

O cré di to aber to tem por ob je ti vo, con for me a
Expo si ção de Mo ti vos nº 92/2003-MP, de 31 de mar -
ço de 2003, aten der a ações emer gen ci a is de com -
ba te ao in cên dio flo res tal que ocor re no Esta do de
Ro ra i ma, com des ta que para os pre ju í zos ca u sa dos
aos as sen ta men tos ru ra is do Insti tu to Na ci o nal de
Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria – INCRA, nos Mu ni-
cí pi os de Ira ce ma, Can tá, Mu ca jaí, Ca ra ca raí e Alto
Ale gre, além das ter ras in dí ge nas dos Ya no ma mis. A 
ex ten são do com ba te aos fo cos de in cên dio e aos
con se qüen tes da nos de man da apor te de re cur sos
da União, além dos va lo res já con sig na dos pe los
Esta dos e Mu ni cí pi os atin gi dos.

Aten te-se que a so li ci ta ção do cré di to for ma li-
zou-se por Avi so Inter mi nis te ri al, de mar ço do cor-
ren te ano, subs cri to pe los Mi nis tros das Pas tas res -
pon sá ve is pela apli ca ção dos re cur sos.

Como fon te dos re cur sos, uti li zou-se o can ce-
la men to par ci al de do ta ção cons tan te da Re ser va
de Con tin gên cia no mon tan te do cré di to.

2. Da ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria

Con for me o art. 21, XVIII, da Lei Ma i or, com pe-
te à União “pla ne jar e pro mo ver a de fe sa per ma nen-
te con tra as ca la mi da des pú bli cas, es pe ci al men te as 
se cas e as inun da ções.”

Des sa ma ne i ra, exis te o com pro mis so cons ti tu-
ci o nal de a União atu ar na de fe sa con tra as ca la mi da-
des, a exem plo des se in cên dio.
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O § 3º do art. 167 da Cons ti tu i ção Fe de ral es ta-
be le ce que “a aber tu ra de cré di to ex tra or di ná rio so -
men te será ad mi ti da para aten der a des pe sas im pre-
vi sí ve is e ur gen tes, como as de cor ren tes de guer ra,
co mo ção in ter na ou ca la mi da de pú bli ca, ob ser va do o
dis pos to no art. 62.”

A im pre vi si bi li da de e ur gên cia da aber tu ra do
cré di to sob apre ci a ção jus ti fi ca ram-se, em ra zão de
cir cuns tân ci as ad ver sas re sul tan tes do in cên dio flo-
res tal, que co me çou em ja ne i ro do cor ren te ano e
só foi ex tin to no fi nal de mar ço. Além de ca u sar in co-
men su rá ve is trans tor nos aos so bre vi ven tes di re ta-
men te atin gi dos, os efe i tos des se in cên dio per du ra-
rão pe los pró xi mos seis me ses, na for ma do re cru-
des ci men to de do en ças tro pi ca is, a exem plo da ma -
lá ria.

Re la ti va men te aos cré di tos can ce la dos da Re-
ser va de Con tin gên cia, no to tal de R$12.000.000,00,
vale lem brar que tal ru bri ca en con tra-se clas si fi ca da
no Orça men to da União como des pe sa fi nan ce i ra,
para fins de com po si ção do re sul ta do pri má rio. Assim,
a uti li za ção da Re ser va de Con tin gên cia para aten der
des pe sas pri má ri as di mi nui o re sul ta do pri má rio.

Nes se di a pa são, a Lei nº 10.524, de 25 de ju -
lho de 2002 (LDO/2003) pre co ni za, em seu art. 61,
§ 11, que “os pro je tos de lei de cré di tos adi ci o na is
des ti na dos a des pe sas pri má ri as que te nham por
fon te re cur sos de ori gem fi nan ce i ra de ve rão con ter
de mons tra ti vo de que não afe tam o re sul ta do pri-
má rio anu al pre vis to no Ane xo de Me tas Fis ca is
des ta lei, ou in di car as com pen sa ções ne ces sá ri as,
em ní vel de sub tí tu lo.”

Re cor de-se que os cré di tos adi ci o na is cons ti-
tu em gê ne ro no qual se in se rem os cré di tos ex tra or-
di ná ri os.

Ade ma is, o dis po si ti vo da LDO/2003 está em
har mo nia com os di ta mes da Lei Com ple men tar nº
101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Res pon sa bi li da-
de Fis cal – LRF), que exi ge, no seu art. 16, a es ti-
ma ti va do im pac to or ça men tá rio-fi nan ce i ro no exer -
cí cio em que ocor rer o au men to da des pe sa. Tal exi -
gên cia cons ti tui con di ção pré via para o em pe nho e a 
li ci ta ção de ser vi ços, for ne ci men to de bens ou exe-
cu ção de obras (§ 4º).

Na au sên cia de qual quer ex cep ci o na li da de ex -
pres sa, in clu si ve para a edi ção de cré di tos ex tra or di-
ná ri os, en ten de-se que há ne ces si da de de fa zer
acom pa nhar a me di da pro vi só ria das es ti ma ti vas do
im pac to or ça men tá rio-fi nan ce i ro, mor men te no to-
can te ao im pac to no re sul ta do pri má rio.

3. Con clu são

Em sín te se, res sal tam-se os se guin tes pon tos:

a) a me di da pro vi só ria em apre ço tem
ar ri mo cons ti tu ci o nal, tan to nos as pec tos
for ma is da re le vân cia e ur gên cia, quan to
nos as pec tos subs tan ci a is re la ti vos ao seu
ob je to;

b) a LDO/2003 e a LRF de man dam
de mons tra ti vos da com pen sa ção dos efe i tos
da cri a ção da des pe sa so bre o re sul ta do
pri má rio. O de mons tra ti vo per ti nen te não
acom pa nhou o con jun to dos do cu men tos
sub me ti dos ao exa me des ta Con sul to ria de
Orça men tos, Fis ca li za ção e Con tro le.

Isso pos to, a Con sul to ria de Orça men tos, Fis-
ca li za ção e Con tro le do Se na do Fe de ral co lo ca-se à 
dis po si ção para pres tar qua is quer es cla re ci men tos
adi ci o na is que se fi ze rem ne ces sá ri os.

Bra sí lia, 4 de abril de 2003. – João Hen ri que
Pe de ri va, Con sul tor de Orça men tos.
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PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 115, DE
2003, OFERECIDO NO PLENÁRIO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO À
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS

PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO.

O SR. JOSÉ BORBA (PMDB – PR. Para emi tir
pa re cer.) — Sr. Pre si den te, Sras e Srs. De pu ta dos,
pas so a pro fe rir pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria nº
115, de 2 de abril de 2003, que abre cré di to ex tra or di-
ná rio, em fa vor dos Mi nis té ri os do Meio Ambi en te, da
De fe sa e da Inte gra ção Na ci o nal, no va lor de
R$12.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca.

I – Re la tó rio

Com base no art. 62, com bi na do com o § 3º,
art. 167, da Cons ti tu i ção Fe de ral, o Pre si den te da
Re pú bli ca en ca mi nhou ao Con gres so Na ci o nal, por
in ter mé dio da Men sa gem Nº 121, de 2 de abril de
2003, a Me di da Pro vi só ria Nº 115, de 2 de abril de
2003, que abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor dos
Mi nis té ri os do Meio Ambi en te, da De fe sa e da Inte-
gra ção Na ci o nal, no va lor de 12 mi lhões de re a is
para os fins que es pe ci fi ca.

Con for me a Expo si ção de Mo ti vos Nº
9212003-MP, que acom pa nha a re fe ri da Men sa gem
pre si den ci al, o cré di to tem por ob je ti vo aten der a
ações emer gen ci a is de com ba te “ao in cên dio flo res-
tal que ocor re no Esta do de Ro ra i ma, atin gin do mais 
for te men te os as sen ta men tos ru ra is do Insti tu to Na -
ci o nal de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria – INCRA,
prin ci pal men te os lo ca li za dos nos Mu ni cí pi os de Ira -
ce ma, Can tá, Mu ca jaí, Ca ra ca raí e Alto Ale gre, além 
de ter ras in dí ge nas, par ti cu lar men te a dos Ya no ma-
mis”.

A aber tu ra do re fe ri do cré di to ex tra or di ná rio
será fi nan ci a da com os re cur sos de cor ren tes do
can ce la men to par ci al da re ser va de con tin gên cia no 
va lor to tal das pro gra ma ções or ça men tá ri as con tem-
pla das no cré di to.

Fo ram apre sen ta das 27 emen das ao cré di to
ex tra or di ná rio sob aná li se, não ha ven do so bre elas
pa re cer exa ra do pela Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

Con so an te o art. 5º da Re so lu ção Nº 1, de
2002-CN, que dis põe so bre a apre ci a ção pelo Con-
gres so Na ci o nal das me di das pro vi só ri as a que se re -
fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o pa re cer quan -

to à aná li se de cré di tos ex tra or di ná ri os aber tos por
me di da pro vi só ria deve ser úni co, con ten do ma ni fes-
ta ção so bre a ma té ria no que tan ge aos as pec tos
cons ti tu ci o na is, in clu si ve so bre os pres su pos tos de
re le vân cia e ur gên cia, de mé ri to, de ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria e so bre o cum pri men to da exi -
gên cia pre vis ta no § 1º, art. 2º, da que le di plo ma le gal.

Do exa me do cré di to ex tra or di ná rio, ve ri fi ca mos
que a ini ci a ti va aten de aos pres su pos tos cons ti tu ci o-
na is de ad mis si bi li da de re fe ren tes à re le vân cia e ur -
gên cia, ten do em vis ta a na tu re za da ma té ria.

Qu an to à aná li se da ade qua ção or ça men tá ria e
fi nan ce i ra, per ce be-se que o cré di to ex tra or di ná rio não 
con tra ria os dis po si ti vos cons ti tu ci o na is ou os pre ce i-
tos le ga is per ti nen tes, em par ti cu lar no que diz res pe i-
to à sua com pa ti bi li da de com o Pla no Plu ri a nu al
2000-2003 (Lei Nº 9.989, de 21 de ju lho de.2000), ou
com sua re vi são (Lei Nº 10.297, de 26 de ou tu bro
2001), e à sua con for mi da de com as dis po si ções das
Leis de Di re tri zes Orça men tá ri as para os exer cí ci os de 
2002 e 2003 (Lei Nº 10.266, de 24 de ju lho de 2002, e 
Lei Nº 10.524, de 25 de ju lho de 2002).

A Expo si ção de Mo ti vos Nº 92/2003-MP, do Mi -
nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão, su pre a exi gên cia pre vis ta no § 1º do art. 20 
da Re so lu ção Nº 1, de 2002-CN, que tra ta do en vio
de do cu men to ex pon do a mo ti va ção da edi ção da
me di da pro vi só ria.

No mé ri to, nota-se que o cré di to ex tra or di ná rio
ca na li za re cur sos para o aten di men to de des pe sas da
mais alta re le vân cia e ur gên cia, haja vis ta a des ti na-
ção vol ta da ao com ba te de in cên dio flo res tal, ten do
em vis ta, ain da, a in ca pa ci da de das es fe ras mu ni ci pa-
is e es ta du a is de ar ca rem com os cus tos de cor ren tes
do com ba te ao fogo e dos da nos por ele ca u sa dos.

No to can te às emen das apre sen ta das ao cré-
di to ex tra or di ná rio, nota-se que sua even tu al apro va-
ção com pro me te ria a in te gri da de do cré di to adi ci o-
nal, pre ju di can do a efi cá cia das ina diá ve is ações
nele con ti das. Por essa ra zão, de vem as emen das
ser re je i ta das em seu mé ri to, não obs tan te o re co-
nhe ci men to dos no bres pro pó si tos nor te a do res de
sua ela bo ra ção.

Di an te do ex pos to, so mos fa vo rá ve is à apro va-
ção da Me di da Pro vi só ria Nº 115, de 2003, nos ter -
mos pro pos tos pelo Po der Exe cu ti vo, re je i tan do-se
to das as 27 emen das apre sen ta das ao re fe ri do cré -
di to ex tra or di ná rio.

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2003.

É o pa re cer, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

Bra sí lia, 29 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,

Cum pri men tan do-o cor di al men te, di ri jo-me a V.
Exª para in di car os Se na do res Tas so Je re is sa ti e Cé -
sar Bor ges para exer ce rem a Vice-Li de ran ça da Mi no-
ria nes ta Casa Le gis la ti va.

Na opor tu ni da de, re no vo a V. Exª mi nhas ex-
pres sões de con si de ra ção e es ti ma. – Se na dor Efra-
im Mo ra is, Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – O ex pe di-
en te lido vai à pu bli ca ção.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a
pa la vra, pela or dem, à Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Mu i to obri ga-
da.

Sr. Pre si den te, por di ver sas ve zes te nho ocu pa-
do a tri bu na des ta Casa para fa lar a res pe i to da vi o-
lên cia, da vi o lên cia no cam po e da im pu ni da de como
in cen ti va do ra da vi o lên cia.

Qu e ro re gis trar que no dia 23 de maio fo ram
con de na dos o Sr. Adil son La ran je i ra, ex-Pre fe i to de
Rio Ma ria, e o fa zen de i ro Van tu ir de Pa u la. Os dois fo -
ram os man dan tes do  as sas si na to de João Ca nu to
de Oli ve i ra. Fo ram con de na dos a 19 anos e 10 me ses
de pri são em re gi me fe cha do. Sem dú vi da al gu ma é
uma vi tó ria na luta con tra a vi o lên cia, uma vi tó ria pela
paz no cam po, ape sar de os con de na dos ain da es ta-
rem em li ber da de.

É im por tan te lu tar mos para que não mais haja
im pu ni da de, pois esta é mãe da vi o lên cia em nos so
País.

Mu i to obri ga da.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRª SENADORA ANA JÚLIA CAREPA 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 (Luiz Otá vio) – A Se na do-
ra Serys Slhes sa ren ko en vi ou à Mesa pro po si ção
que, em face do dis pos to no art. 235, inc. III, “a”, do
Re gi men to Inter no, será lida na pró xi ma ses são.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Ro me ro Jucá, Anto nio Car -
los Va la da res, Val mir Ama ral, Luiz Otá vio, Arthur Vir -
gí lio, Iris de Ara ú jo, Lú cia Vâ nia, Tas so Je re is sa ti, Ael -
ton Fre i tas 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 (PSDB – RR) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta Tri bu na,
hoje, para re gis trar o re ce bi men to do Re la tó rio so bre
Re for ma da Pre vi dên cia, co or de na do pelo IBMEC –
Insti tu to Bra si le i ro de Mer ca do de Ca pi ta is, por meio
do Co de mec – Co mi tê para o De sen vol vi men to do
Mer ca do de ca pi ta is, do qual fa zem par te vá ri as ins ti-
tu i ções sig na tá ri as do Pla no Di re tor do Mer ca do de
Ca pi ta is.

Esse even to, que teve o apo io da Bo ves pa – Bol -
sa de Va lo res de São Pa u lo, con tou com a par ti ci pa-
ção de vá ri os pa les tran tes e de ba te do res, re u nin do
os me lho res es pe ci a lis tas bra si le i ros em pre vi dên cia,
dis tri bu í dos em vá ri os pa i néis, que en glo ba ram qua -
tro gran des tó pi cos, do as sun to em pa u ta, que hoje é
una ni mi da de na ci o nal, no que tan ge à ne ces si da de e
à im ple men ta ção de uma Pre vi dên cia que tra ga, em
seu bojo, o equi lí brio das con tas pú bli cas, a re to ma da
do cres ci men to do país e a ma nu ten ção, em pa ta ma-
res viá ve is, da apo sen ta do ria de mi lhões de bra si le i-
ros.

Essa nova Pre vi dên cia, que to dos al me jam, Sr.
Pre si den te, tem gran de si ner gia com o de sen vol vi-
men to do mer ca do de ca pi ta is e es tão in ti ma men te li -
ga dos, em vá ri os ní ve is, tais como:

a) a re du ção das ta xas de ju ros é uma
das con di ções in dis pen sá ve is para que o
mer ca do de ca pi ta is pos sa cum prir sua mis -
são de ofe re cer con di ções fi nan ce i ras ade-
qua das para o se tor real da eco no mia, vi-
san do à re to ma da do cres ci men to e do em -
pre go;

b) o es ta be le ci men to do equi lí brio sus -
ten tá vel das con tas da pre vi dên cia, um dos
ob je ti vos cen tra is da re for ma, é um dos prin -
ci pa is com po nen tes do ajus te fis cal, sem o
que não será viá vel a re du ção das ta xas de
ju ros;

c) as pro pos tas de re for ma acom pa-
nham a ten dên cia mun di al: a pro mo ção da
pre vi dên cia com ple men tar, em re gi me de
ca pi ta li za ção, pelo qual a pou pan ça de cada 
um é mo bi li za da por ins ti tu i ções de pre vi-
dên cia fe cha da e aber ta, au men tan do a
ofer ta de pou pan ça de lon go pra zo;

d) tais ins ti tu i ções di ri gem seus re cur-
sos para o fi nan ci a men to de in ves ti men tos
pri va dos, des ta can do-se as apli ca ções em
em pre sas emer gen tes, ha bi ta ção e in fra-es-
tru tu ra, com o con se qüen te cres ci men to
eco nô mi co e a ge ra ção de em pre gos;

e) a ins ti tu ci o na li za ção da pou pan ça
pre vi den ciá ria au men ta a efi ciên cia de alo-
ca ção de re cur sos, con for me ates ta a ex pe-
riên cia in ter na ci o nal. Há uma se le ção de
pro je tos com a me lhor re la ção ris co / re tor-
no, ele van do a taxa de re tor no para os pou -
pa do res e os be ne fí ci os pre vi den ciá ri os es -
pe ra dos;

f) além da de mo cra ti za ção do ca pi tal e 
das opor tu ni da des de aces so a re cur sos,
esse mo vi men to am plia a par ti ci pa ção dos
pou pa do res e dos tra ba lha do res em ge ral
na ges tão das em pre sas; e

g) um sis te ma de pre vi dên cia fi nan ce i-
ra men te viá vel e so ci al men te jus to e o de-
sen vol vi men to do mer ca do de ca pi ta is de-
pen dem do cres ci men to da eco no mia for-
mal, de ven do, pois, se rem su pe ra das a in-
for ma li da de e a ex clu são.

A par tir des se in ter-re la ci o na men to, o IBMEC,
con tan do, como dito an tes, com o ta len to de vá ri os
es pe ci a lis tas, de sen vol veu o seu en con tro, com ple -
no êxi to, es tu dan do os vá ri os ma ti zes da re for ma
pre vi den ciá ria, que abran ge ram des de a si tu a ção
atu al e os cri té ri os bá si cos para o equi lí brio sus ten-
tá vel de se ja do, até as con di ções de tran si ção e o
dé fi cit atu al, pas san do pe los sis te mas em vi gor,
bem como suas fon tes de de se qui lí brio.

Fo ram fo ca li za dos, ain da, Sr. Pre si den te, ou tros
tó pi cos re fe ren tes, por exem plo, à ne ces si da de de in -
clu são de 41 mi lhões de tra ba lha do res que não con -
tri bu em para a pre vi dên cia, à con tri bu i ção mí ni ma do
mo de lo atu al para a ge ra ção de pou pan ça in ter na e à
ine vi ta bi li da de de co bran ça da con tri bu i ção dos ser vi-
do res pú bli cos ina ti vos.

Estes, Srªs e Srs. Se na do res, os prin ci pa is en fo-
ques do en con tro pro mo vi do, em boa hora, pelo
IBMEC, por in ter mé dio do Co de mec, e com o apo io
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da Bo ves pa, que, de ma ne i ra téc ni ca e im par ci al,
abor dou as sun to tão pal pi tan te e po lê mi co, que vem
mo bi li zan do a so ci e da de bra si le i ra.

De pa ra béns, pois, es sas ins ti tu i ções, pela va li-
o sa con tri bu i ção à Re for ma da Pre vi dên cia, cujo de li-
ne a men to bá si co tra mi ta, atu al men te, no Con gres so
Na ci o nal.

Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
ve nho à tri bu na do Se na do Fe de ral tra tar de um im -
por tan te as pec to da “se gu ran ça pú bli ca” que está
sen do es que ci do nos de ba tes que es tão sen do tra va-
dos, por que para pen sar em se gu ran ça pú bli ca é ne -
ces sá rio, an tes de tudo, como pres su pos to fun da-
men tal da ques tão, ve ri fi car como an dam os es pa ços
de so ci a bi li da de da so ci e da de bra si le i ra.

É pou co pro vá vel al guém pen sar que fa lar em
so ci a bi li da de, di an te da com ple ta fa lên cia do sis te ma
de se gu ran ça pú bli ca na ci o nal, é dis cu tir te o ria, en-
quan to o cri me or ga ni za do ater ro ri za o País, ma tan do
ju í zes e atra in do os jo vens bra si le i ros para a ban di da-
gem.

Sr. Pre si den te, não res ta dú vi da de que a de mo-
cra cia bra si le i ra, a pas sos len tos, mas fir me e cons -
tan te, as sen ta-se na so ci a bi li da de, re ci pro ci da de e
co mu ni ca ção no es pa ço pú bli co como cer ne da ci da-
da nia, indo além dos li mi tes da de mo cra cia ele i to ral
ou re pre sen ta ti va; pois é a uni da de e a in te gra ção que 
fa zem um povo vi ver em um ter ri tó rio, ex te ri o ri zar-se
por este sen ti men to de ca mi nhar jun to e de or ga ni zar
um Esta do – o que deve ser, co ti di a na men te, ali men-
ta do por to das as for mas e ma ni fes ta ções de par ti ci-
pa ção co le ti va.

Isso nos leva, Sr. Pre si den te, à ques tão da cri mi-
na li da de e sua vin cu la ção re tó ri ca com a po bre za. É
que para a so ci e da de con tem po râ nea, em que o ca pi-
tal trans na ci o nal fi nan ce i ro-ele trô ni co ini cia o mo vi-
men to de aban do nar a mão-de-obra, a po bre za não é
mais mero exér ci to de re ser va de mão-de-obra. Tor-
nou-se uma po bre za sem des ti no, que pre ci sa ser
iso la da, ne u tra li za da e des ti tu í da de po der.

Vejo uma onda gi gan tes ca de al guns se to res da
so ci e da de par tin do do pres su pos to de que o de lin-
qüen te e os atos cri mi no sos são ape nas e tão-so-
men te uma agres são ao con sen so mo ral e nor ma ti vo
da so ci e da de. Por isso pre gam que a pu ni ção do cri -
me é uma ne ces si da de im pe ri o sa para o res ta be le ci-
men to dos va lo res cen tra is do nú cleo “da lei e da or -
dem” ao in vés de tra tar a se gu ran ça pú bli ca como ele -

men to re pre sen ta ti vo da ver da de i ra so ci a bi li da de en -
tre os se res hu ma nos – ou seja, do sen ti men to de so -
li da ri e da de e de res pe i to mú tuo.

Não va mos des vi ar a aten ção dos que de ve ri am
es tar sen do con tro la dos: os que fa zem for tu na tra fi-
can do dro gas e ar mas, por um lado, e os que des vi am
as ver bas que de ve ri am ser des ti na das às po lí ti cas
pú bli cas que edu ca ri am es ses jo vens para uma so ci-
a bi li da de po si ti va e para o di re i to de par ti ci pa ção no
Esta do bra si le i ro.

Amor da ça dos pela lei do si lên cio, se du zi dos pe -
los ape los dos jus ti ce i ros ou gru pos de ex ter mí nio,
mu i tos tra ba lha do res po bres, de vá ri as afi li a ções re li-
gi o sas e po lí ti cas, aca bam por com pro me ter-se com
po lí ti cas con ser va do ras, au to ri tá ri as e de vi o la ção
dos di re i tos hu ma nos no seu de ses pe ro para sair de
uma si tu a ção que lhes pa re ce in su por tá vel. E, mu i tas
ve zes, a so ci e da de tam bém ca mi nha nes te sen ti do,
de i xan do-se se du zir pe las pro pos tas de ape lo fá cil no 
com ba te a cri mi na li da de. É o que ve mos em al gu mas
pro pos tas de pena ca pi tal, pri são per pé tua, ou agra -
va men to exor bi tan te da pena. Se nhor Pre si den te, va -
mos lem brar que a ma i o ria dos pe na lis tas as se gu ram
que não é o ta ma nho da pena, mas a cer te za de sua
apli ca bi li da de que pode in du zir a uma di mi nu i ção da
cri mi na li da de. Ape nas para exem pli fi car, o Dr. Mar co
Na houm, pre si den te do Insti tu to Bra si le i ro de Ciên ci-
as Cri mi na is, clas si fi cou as pro pos tas de au men to de
pe nas como “ir re le van tes” ex pli can do que: “Nin guém
de i xa de ma tar nin guém por con ta do au men to de pe -
nas, ou pelo cri me ter sido al ça do à ca te go ria de he di-
on do. A lei dos cri mes he di on dos veio para ini bir os
se qües tros, da mes ma for ma que a clas si fi ca ção do
ho mi cí dio como cri me he di on do veio para ini bir os ho -
mi cí di os, mas ne nhu ma des sas me di das le gis la ti vas
bar rou o avan ço des ses cri mes.Esse não é o re mé dio
ade qua do para o pro ble ma”.

É pre ci so, pois, exa mi nar com cu i da do os me ca-
nis mos de com ba te ao cri me que es tão sen do apre -
sen ta dos, pois tais me ca nis mos pa re cem es tar ago ra
mon ta dos, ri gi da men te, na ló gi ca da pró pria vi o lên cia.
As mes mas pes so as que fa lam tan to da glo ba li za ção
da eco no mia in sis tem em re pe tir uma fór mu la usa da
para cri ti car a po lí ti ca de se gu ran ça da Re pú bli ca Ve -
lha, na qual “ques tão so ci al” era “ques tão po li ci al”.

Hoje o fe nô me no da glo ba li za ção tam bém al-
can çou as or ga ni za ções cri mi no sas. Não há como
ne gar a ne ces si da de de se en ten der essa onda re-
cen te de vi o lên cia no Bra sil den tro do pa no ra ma do
cri me or ga ni za do in ter na ci o nal men te; ou seja, do cri -
me tam bém trans na ci o nal, com ca rac te rís ti cas eco-
nô mi cas, po lí ti cas e cul tu ra is sui ge ne ris, sem per der
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algo do ve lho ca pi ta lis mo da bus ca de sen fre a da do
lu cro a qual quer pre ço.

Den tro des te con tex to de que o cri me or ga ni za-
do pos sui es tru tu ras com ple xas e mo vi men ta um
gran de vo lu me de di nhe i ro, é im pe ri o so com pre en der
o au men to da vi o lên cia no Bra sil mo der no além das
(ne ces sá ri as) re for mas ins ti tu ci o na is do sis te ma pe -
nal e pe ni ten ciá rio, pois se por um lado é pre ci so com -
pre en der a ban car ro ta das ins ti tu i ções en car re ga das
de man ter a lei, seja por que es tão au sen tes ou tor na-
ram-se co ni ven tes com o ne gó cio ile gal; por ou tro
lado, é ne ces sá rio com pre en der o cri me como de cor-
rên cia da de sa gre ga ção ou do es va zi a men to das or -
ga ni za ções vi ci na is ao Esta do – Igre jas, as so ci a ções
de mo ra do res, es co las, clu bes, as so ci a ções de pais e 
mes tres e até mes mo das ONGs. 

Sr. Pre si den te, para com pre en der o au men to da 
vi o lên cia no Bra sil, é ne ces sá rio sa ber que o cri me or -
ga ni za do hoje é uma en ti da de tão for te, pre sen te e
es tru tu ra do como qual quer Esta do Na ci o nal. E que
ele se ali men ta “da que la po bre za que pre ci sa ser
con tro la da, ex clu í da, des ti tu í da de po der, por que está 
atra pa lhan do o bem-vi ver”, de cor rên cia di re ta do fra -
cas so do sis te ma so ci al que, como dis se an tes, trans -
for mou a re ser va da mão-de-obra do sis te ma ca pi ta-
lis ta em uma po pu la ção sem des ti no e sem rumo! 

O pro ble ma do au men to da cri mi na li da de vai
des de a aná li se das téc ni cas do cri me or ga ni za do,
como li vro de con tas e pla nos ela bo ra dos; pas san do
pela per da das fi gu ras pa ter nas e ma ter nas que não
mais se ofe re cem como mo de los nem são ca pa zes
de con tro lar seus fi lhos; da mu dan ça dos va lo res as -
so ci a dos ao con su mo, es pe ci al men te o con su mo de
“es ti lo” mais caro; pela to tal ob so les cên cia do sis te ma
le ga lis ta; até a uma pa to lo gia so ci al de ri va da da cul tu-
ra in dus tri al de mas sa.

Tais afir ma ções, Srªs e Srs. Se na do res, não im -
pli cam ex clu ir a re for ma no sis te ma pe nal e pe ni ten-
ciá rio ou até mes mo des pre zar a dis tri bu i ção de ren -
da no País, que apre sen ta um dos ín di ces mais al tos,
se não o ma i or, de de si gual da de so ci al no mun do;
mas sim um aler ta para o fato de que ape nas a im ple-
men ta ção de po lí ti cas pú bli cas que não con tem plem
a es pe ci fi ci da de da nova cri mi na li da de não se rão su -
fi ci en tes nem efi ca zes para com ba ter o cri me or ga ni-
za do, até por que fri sar os al tos ga nhos da qui lo que os 
fa ve la dos cha mam “di nhe i ro fá cil” é de cre tar o fra cas-
so de qual quer po lí ti ca so ci al, pois são ra rís si mos os
em pre gos, mes mo os de clas se mé dia, que ofe re cem
os ní ve is de ren da su pos ta men te exis ten tes no trá fi co
de dro gas ile ga is.

Ao mes mo tem po, é pre ci so afas tar o pre con ce i-
to exis ten te na pos tu ra de “se im plan tar po lí ti ca so ci al
para com ba ter o cri me or ga ni za do”. Ora, Srªs. e Srs.
Se na do res, as po lí ti cas so ci a is de vem ser im plan ta-
das não por que os po bres cons ti tu am um pe ri go à se -
gu ran ça pú bli ca, não por que eles se jam a clas se pe ri-
go sa, mas por que um país de mo crá ti co e jus to não
pode exis tir sem tais po lí ti cas! As po lí ti cas so ci a is, se
des ti na das a com ba ter a cri mi na li da de, re fle tem puro
pre con ce i to, pois es ta rão tra tan do os in di ví du os po-
bres como “ob je to de di re i to”; en quan to, na ver da de,
se as com pre en der mos por que são inad mis sí ve is a
pri va ção de opor tu ni da des e a de si gual da de so ci al,
os be ne fi ciá ri os se rão “su je i tos de di re i tos”, ou seja,
ci da dãos!

No mes mo sen ti do, ace nar ape nas para re for ma
do sis te ma pe nal e pe ni ten ciá rio é acen tu ar a con cep-
ção pre con ce i tu o sa de se bus car con tro lar a po bre za
que se tor nou des car tá vel e ino por tu na.

Veja, Sr. Pre si den te, o exem plo da po lí ti ca de
com ba te às dro gas, que no Bra sil – à se me lhan ça dos 
Esta dos Uni dos – é fun da da ex clu si va men te no cri té-
rio pu ni ti vo. Tal po lí ti ca re fle te uma sim pli fi ca ção ine fi-
caz do pro ble ma, pois nem nos Esta dos Uni dos nem
no Bra sil a pu ni ção di mi nu iu o uso das dro gas. Aliás, o 
uso das dro gas não pode ser vin cu la do ao po bre, pois 
elas tam bém são usa das por gru pos pro fis si o na is
bem-re mu ne ra dos e pres ti gi a dos, como jor na lis tas,
ar tis tas e ope ra do res da bol sa de va lo res, ou por es -
tu dan tes uni ver si tá ri os de fa mí li as prós pe ras, qui çá
uti li za do até por em pre sá ri os, par la men ta res, ou ou -
tras al tas au to ri da des. A gran de di fe ren ça – e aqui
está ou tra ma ni fes ta ção da de si gual da de do Bra sil –
é que os usuá ri os po bres não têm o mes mo aces so
aos ser vi ços de sa ú de para tra tá-los no caso de abu -
so, nem para de fen dê-los no caso de pro ble mas com
a Jus ti ça. Em suma, sem uma po lí ti ca pú bli ca que mo -
di fi que a atu al cri mi na li za ção do uso de dro gas, sem
uma po lí ti ca de re du ção do ris co do seu uso na área
da sa ú de e sem um pro je to edu ca ti vo de pre ven ção
de seu uso en tre os jo vens não con se gui re mos mo di-
fi car o atu al ce ná rio de vi o lên cia e in jus ti ça exis ten te
no País. 

Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos ven do o fal so
mo vi men to de al guns se to res da so ci e da de que ren do
se mo bi li zar para com ba ter a vi o lên cia que as so la o
Bra sil. O uso po lí ti co des sa des gra ça, que acres cen ta
ain da mais so fri men to para as fa mí li as po bres, pode
es tar ga ran tin do es pa ço nos jor na is, mas não nos
está tor nan do mais ca pa zes de mon tar po lí ti cas pú bli-
cas efi ca zes para mi no rar os pro ble mas com ple xos
des se que bra-ca be ça. Hoje te mos a en fren tar, si mul-
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ta ne a men te, uma ques tão so ci al, que é tam bém uma
ques tão de edu ca ção e de sa ú de pú bli ca, ar ti cu la da a 
uma ques tão ju rí di co-pe nal-po li ci al e de com pre en-
der o cri me or ga ni za do como uma bem ar ti cu la da es -
tru tu ra in ter na ci o nal.

Uma ta re fa de tal mon ta, que en vol ve tan tos e
tão com ple xos pro ces sos, não pode ser ex clu si vi da de
de ne nhu ma ins tân cia ou or ga ni za ção (go ver na men-
tal ou não). Esses pro ble mas tam pou co se rão re sol vi-
dos com o fun ci o na men to fo ca li za do do Sis te ma de
Jus ti ça, que pune o cri mi no so me nor, me nos im por-
tan te, ou seja, so men te o po bre. Isso tam bém sig ni fi-
ca es tar aten to e res pon der às in si di o sas ten dên ci as
da glo ba li za ção via mí dia e in dús tria cul tu ral, prin ci-
pal men te aque las que al te ra ram as for mas de so ci a-
bi li da de e de so li da ri e da de, so bre tu do as que or ga ni-
zam os jo vens das ca ma das mais po bres. Por isso, é
pre ci so um tra ba lho in ten so com a ju ven tu de para re -
con quis tar seu co ra ção e men te, com a va lo ri za ção
da qui lo que foi mon ta do no País pela ini ci a ti va po lí ti ca
e a cri a ti vi da de cul tu ral das ca ma das da po pu la ção
cha ma das de po pu la res.

São lou vá ve is e bas tan te opor tu nas as dis cus-
sões e pro pos tas so bre a “se gu ran ça pú bli ca”, sob o
pon to de vis ta de se me lho rar o sis te ma pe nal e pe ni-
ten ciá rio bra si le i ro, bem como aque les pro je tos le gis-
la ti vos que ad vo gam po lí ti cas so ci a is vi san do a com -
ba ter a cri mi na li da de en tre os jo vens. To da via, é bas -
tan te ra re fe i to o fô le go dos pro gra mas go ver na men ta-
is dos Esta dos e Mu ni cí pi os que vi sam a fa ci li tar a so -
ci a bi li da de da po pu la ção, por exem plo, abrin do es pa-
ço po lí ti co para re co nhe cer e es ta be le cer to dos os ti -
pos de par ce ri as com to das as for mas de as so ci a-
ções co mu ni tá ri as, re for çan do a so li da ri e da de e mo -
bi li zan do a so ci e da de para os jo gos so ci a is.

Assim, Sr. Pre si den te, ao lado de me di das po li-
ci a les cas, são ne ces sá ri as po lí ti cas de se gu ran ça pú -
bli ca de mo crá ti cas que tra rão de vol ta o res pe i to à
dig ni da de hu ma na, a ci da da nia, a efer ves cên cia so ci-
al e cul tu ral em fa vor da po pu la ção. Para cu i dar da se -
gu ran ça pú bli ca e re du zir a vi o lên cia é ne ces sá rio,
an tes de tudo, aban do nar os va lo res de con su mo e o
pre con ce i to de que todo po bre é ban di do, sem pre tra -
tan do o cri me or ga ni za do como a gran de em pre sa
trans na ci o nal que ele é. 

Era o ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a si tu a ção do
mun do e do País não nos traz mu i tos mo ti vos de co -
me mo ra ções. Entre tan to, é pre ci so men ci o nar as

boas no tí ci as, sem pre que se apre sen tem, até como
for ma de com pen sar a ten dên cia ne ga ti vis ta dos no ti-
ciá ri os. É, por tan to, com sa tis fa ção, que re gis tro, nes -
ta opor tu ni da de, meu voto de con gra tu la ções ao
Exmo. Sr. Mi nis tro da Cul tu ra, o com po si tor Gil ber to
Gil, que, se gun do no tas di vul ga das re cen te men te na
im pren sa, ten ci o na re cri ar o Insti tu to Na ci o nal do Li -
vro, INL, ex tin to no Go ver no Col lor.

A ini ci a ti va, se le va da a bom ter mo, per mi ti rá a
cor re ção de um dos gran des equí vo cos co me ti dos
con tra a cul tu ra do País. O Mi nis té rio da Cul tu ra,
como po de mos nos lem brar, foi uma das ma i o res ví ti-
mas do des mon te do Esta do bra si le i ro. E o INL foi
mor tal men te atin gi do pelo pro ces so.

Cri a do em de zem bro de 1937 por ini ci a ti va do Mi -
nis tro Gus ta vo Ca pa ne ma, em mais de meio sé cu lo de
exis tên cia, o INL pres tou im por tan tes ser vi ços à cul tu ra,
a des pe i to da per ma nen te es cas sez de re cur sos, já que 
os tec no cra tas que ma ne jam os or ça men tos ja ma is
con si de ra ram o li vro como pro du to es sen ci al.

Foi com o es for ço do INL que se cri a ram bi bli o-
te cas pú bli cas em mais de 4 mil mu ni cí pi os do País.
Os prê mi os que dis tri bu ía, me di an te con cur so, cons ti-
tu íam es tí mu lo à emer gên cia de no vos ta len tos que
não en con tra vam con di ções para di vul gar suas pri-
me i ras pro du ções.

Ou tro re le van te pa pel do Insti tu to, exer ci do por
ór gãos con gê ne res em todo o mun do, era a pu bli ca-
ção de de ter mi na dos li vros, de gran de va lor cul tu ral,
mas de di fí cil ven da gem, nor mal men te re cu sa dos pe -
las edi to ras co mer ci a is. Por exem plo, o gran de pú bli-
co não se in te res sa por um Di ci o ná rio do Por tu guês
Me di e val. Para isso, exis tia o Insti tu to Na ci o nal do Li -
vro, que cum pria o de ver do Esta do de in ter fe rir para a 
for ma ção de um acer vo pre ci o so ao al can ce da nova
ge ra ção de pes qui sa do res e es tu di o sos de to dos os
ma ti zes.

O INL exis tia, afi nal, para pro gra mas des sa na -
tu re za, que com ple men tam a ati vi da de edi to ri al. Ou -
tra área em que atu a va com de sen vol tu ra era a das
edi ções crí ti cas, abran gen do au to res bra si le i ros que
se tor na ram clás si cos, por cons ti tu í rem, a par de sua
ex ce lên cia como fic ci o nis tas e po e tas, um re po si tó rio
da lín gua bem es cri ta. Por te rem ca í do no do mí nio pú -
bli co, es ses au to res se tor na ram ví ti mas de edi ções
apres sa das, co mer ci a li za das ei va das de er ros. O tex -
to, que de ve ria ser de pu ra do, mu i tas ve zes se de te ri o-
ra va. Cum pria ao INL, an tes de tudo, fixá-lo de fi ni ti va-
men te, me di an te pes qui sas apro fun da das e eru di tas,
a car go de es pe ci a lis tas no tó ri os.

Com a ex tin ção do Insti tu to Na ci o nal do Li vro,
suas com pe tên ci as fo ram trans fe ri das para a Fun da-
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ção Bi bli o te ca Na ci o nal e pas sa ram a ser exer ci das
pelo De par ta men to Na ci o nal do Li vro. As bi bli o te cas
pú bli cas es tão ofi ci al men te in te gra das em um Sis te-
ma Na ci o nal de Bi bli o te cas, den tro da Bi bli o te ca Na -
ci o nal.

Ora, Srªs e Srs. Se na do res, a Bi bli o te ca não
con se gue cum prir a con ten to nem mes mo sua ta re fa
bá si ca de pu bli car a bi bli o gra fia bra si le i ra, re gis tro
das obras que che gam ao seu acer vo por meio de de -
pó si to le gal. Não tem a vo ca ção nem a es tru tu ra ad -
mi nis tra ti va, nem o peso po lí ti co ne ces sá rio para co -
or de nar um sis te ma de bi bli o te cas pú bli cas.

É uma con fu são ad mi nis tra ti va achar que essa
ta re fa cabe à Bi bli o te ca Na ci o nal. A Bi bli o te ca Na ci o-
nal é, fun da men tal men te, um cen tro de re fe rên cia bi -
bli o grá fi ca, um lo cal pri vi le gi a do de guar da de acer vo
e de pes qui sa. Essas fun ções não se con fun dem com 
a de um sis te ma de bi bli o te cas pú bli cas, que de vem
ser mu i to mais di nâ mi cas, aber tas para uma in te ra-
ção com a co mu ni da de, cen tros de di fu são de in for-
ma ção, cul tu ra e la zer, e não de pre ser va ção de acer-
vos.

Srªs e Srs. Se na do res, se con cre ti za da a re cri a-
ção do INL, te re mos a opor tu ni da de de cor ri gir um
equí vo co e de fa zer avan çar a ques tão do li vro, no
Bra sil, para além das fra ses e das de cla ra ções de
boas in ten ções.

Não bas ta fi car re pe tin do Mon te i ro Lo ba to, e
sua afir ma ti va con sa gra da de que “um país se faz
com ho mens e li vros”. Tra ta-se de agir e de fazê-lo de
for ma con se qüen te e de mo crá ti ca. Escri to res, pro fes-
so res, edi to res, li vre i ros e bi bli o te cá ri os têm de ser
ou vi dos e têm de par ti ci par da exe cu ção de uma po lí-
ti ca abran gen te para o li vro em nos so País. Sem isso,
Srªs e Srs. Se na do res, não há mo der ni da de pos sí vel.

Re a bi li tar o Insti tu to Na ci o nal do Li vro pode ser
o pas so ini ci al des sa gran de jor na da.

Mu i to obri ga do.
Ido so
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Pre si-

den te, Srªs e Srs. Se na do res, a es co lha fe i ta pela
Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil (CNBB)
para o tema da Cam pa nha da Fra ter ni da de des te ano
é ab so lu ta men te opor tu na. Afi nal, fren te ao rá pi do e
sen sí vel en ve lhe ci men to da nos sa po pu la ção, nada
mais opor tu no do que fo car a im por tân cia da so li da ri-
e da de com os ido sos nes sa tra di ci o nal Cam pa nha
que, a cada ano, mo bi li za a so ci e da de bra si le i ra.

Com efe i to, o en ve lhe ci men to da po pu la ção bra -
si le i ra se pro ces sa a pas sos lar gos. Entre 1991 e
2000, o con tin gen te de pes so as com 60 anos ou mais 

su biu de 10 mi lhões e 700 mil para 14 mi lhões e 500
mil, re pre sen tan do um au men to de 35,5% no cur to
pe río do de nove anos. Nos pró xi mos vin te anos, os
ido sos bra si le i ros po de rão ul tra pas sar os 30 mi lhões
de pes so as, re pre sen tan do cer ca de 13% da po pu la-
ção to tal do País.

Mas a pre o cu pa ção com os ido sos não se jus ti fi-
ca ape nas pelo fato de eles re pre sen ta rem uma par -
ce la cada vez ma i or de nos sa po pu la ção to tal. O prin -
ci pal mo ti vo para dar mos uma aten ção es pe ci al a
esse seg men to é o fato de que, até o pre sen te, te mos
fa lha do gra ve men te, en quan to so ci e da de e en quan to
Go ver no, na pres ta ção do am pa ro de vi do a nos sos
ido sos.

O cres ci men to do nú me ro de ido sos tem ser vi-
do, isto sim, para evi den ci ar mais for te men te a am pli-
tu de e a pro fun di da de da pro ble má ti ca que os afe ta
mais de per to, bem como a de bi li da de das po lí ti cas
go ver na men ta is vol ta das para as se gu rar os seus di -
re i tos e a sua pro te ção.

Inú me ros são os pro ble mas que afe tam a po pu-
la ção mais ido sa, mas se po dem des ta car, des de
logo, cer tos ti pos de mo lés ti as, gas tos ele va dos com
re mé di os e tra ta men tos mé di cos, ren di men tos min-
gua dos ou ine xis ten tes, fal ta de con di ções dig nas de
ha bi ta ção e ali men ta ção, maus tra tos, ca rên cia de
opor tu ni da des edu ca ci o na is e de tra ba lho, aban do no
ma te ri al e emo ci o nal.

Não é de hoje, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, que me te nho pre o cu pa do com a ne ces si da de
de se ela bo rar um ins tru men to le gal que ve nha a con -
so li dar as re gras já exis ten tes de pro te ção aos ido sos
e, tam bém, con tem plar no vos di re i tos ain da não pre -
vis tos em lei.

Em ju nho de 2000, apre sen tei à con si de ra ção
da Casa o Re que ri men to nº 360, vi san do à cri a ção de 
uma Co mis são Tem po rá ria para co nhe cer, dis cu tir e
con so li dar a le gis la ção vi gen te e em tra mi ta ção no
Con gres so Na ci o nal so bre di re i tos e van ta gens dos
ido sos, com o ob je ti vo de ela bo rar pro po si ção le gis la-
ti va que dis pu ses se so bre o Esta tu to do Ido so. Na-
que la opor tu ni da de, es ti ve nes ta tri bu na, con cla man-
do a que con gre gás se mos nos sos es for ços para do -
tar o País de uma le gis la ção apta a ga ran tir a pro te-
ção in te gral à ve lhi ce.

Esse é, de fato, um tema que mu i to me sen si bi li-
za. Con si de ro pro fun da men te re vol tan te o des ca so, o
des pre zo e, não ra ras ve zes, a hu mi lha ção de que
são alvo aque les que tan to con tri bu í ram para o de-
sen vol vi men to da Na ção e, por via de con se qüên cia,
para o bem-es tar das no vas ge ra ções.
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Cul tu ras mu i to mais an ti gas do que a nos sa,
mar ca das por va lo res so li da men te ar ra i ga dos, como
aque las dos pa í ses do Ori en te, de vo tam gran de res -
pe i to e con si de ra ção pe los seus an ciães. Lá, ida de
avan ça da é pa râ me tro de ex pe riên cia, de sa be do ria,
de co nhe ci men to acu mu la do. Os ve lhos são os de po-
si tá ri os e os res pon sá ve is pela trans mis são dos co-
nhe ci men tos, da tra di ção, dos prin cí pi os e dos va lo-
res mais sa gra dos de suas co mu ni da des. São os
mes tres por ex ce lên cia, os mo de los nos qua is se de -
vem es pe lhar as no vas ge ra ções na for ma ção de seu
ca rá ter.

Aqui, ao con trá rio, os ido sos são um es tor vo, e
as en gre na gens so ci a is fun ci o nam sem pre no sen ti do
de mar gi na li zá-los. Os em pre ga do res equi vo ca da-
men te su põem que eles de vem es tar de sa tu a li za dos
e com a ca pa ci da de la bo ral di mi nu í da, não me re cen-
do, por tan to, opor tu ni da de. Os sis te mas edu ca ci o na-
is con si de ram-nos um in ves ti men to de pou co re tor no,
pois sua ex pec ta ti va de vida é re du zi da. As fa mí li as
en ca ram-nos como um far do, pois, por sua fra gi li da-
de, es ta ri am sem pre a de man dar cu i da dos. Os jo-
vens, cri a dos no cul to aos mo dis mos, no há bi to do
con su mo ime di a to dos bens des car tá ve is, nu trem ab -
so lu to des pre zo pela ex pe riên cia, pelo co nhe ci men to
tes ta do, pela tra di ção, pe los va lo res an ces tra is.

Essa des va lo ri za ção das pes so as de ida de
avan ça da, ex pres sa em tan tas e tão de plo rá ve is ati tu-
des – es pe ci al men te no aban do no ma te ri al e emo ci o-
nal –, en con tra sua ma ni fes ta ção mais ab je ta nos
maus tra tos, na vi o lên cia, a qual, aliás, é mais fre qüen-
te men te co me ti da pe los pró pri os fi lhos, ne tos, gen ros,
no ras, so bri nhos e ou tros fa mi li a res das ví ti mas.

O ilus tre Se na dor Pa u lo Paim, em re cen te pro-
nun ci a men to nes te Ple ná rio, men ci o nou es ta tís ti cas
se gun do as qua is, no ano pas sa do, pelo me nos quin ze
mil bra si le i ros e bra si le i ras com mais de ses sen ta anos 
fo ram ví ti mas de es pan ca men tos, tor tu ras, abu sos se -
xu a is, sen do, em mu i tos ca sos, in du zi dos ao su i cí dio.
Lem brou, tam bém, o no bre re pre sen tan te do povo ga -
ú cho que uma es pan to sa par ce la de 32% dos ido sos
aten di dos nos hos pi ta is pú bli cos fo ram ví ti mas de al -
gum tipo de agres são, pra ti ca da, em 90% dos ca sos,
den tro de suas re si dên ci as, pe los pró pri os pa ren tes.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, está na
hora de co me çar mos a re ver ter essa gro tes ca si tu a ção.
Nos sos pais e nos sos avós cons tru í ram esta Na ção,
ge ra ram-nos, nu tri ram-nos, edu ca ram-nos. Me re cem,
ao che gar à ve lhi ce, todo o nos so res pe i to, toda a nos sa
con si de ra ção e o am pa ro ne ces sá rio nes sa fase da
vida. A cri a ção do Esta tu to do Ido so será a for ma ta ção

do di plo ma le gal, que terá por es co po as se gu rar pro -
te ção in te gral aos ido sos do Bra sil.

Sr. Pre si den te, não po de ria de i xar de re gis trar a
mi nha sa tis fa ção nes ta tar de. Ontem, na Co mis são
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça, após gran de de ba te, foi
apro va do o Pa re cer do Se na dor De mós te nes Tor res,
do PFL/GO, ofe re ci do ao Pro je to 20/2003, de au to ria
do Se na dor Sér gio Ca bral, do PMDB/RJ, que “Dis põe
so bre o Esta tu to do Ido so”. Este Esta tu to é um an se io
an ti go de toda a so ci e da de bra si le i ra e sua apro va ção
on tem na re u nião or di ná ria da CCJ, na re a li da de, foi o 
apro fun da men to na de fe sa dos ido sos do País, já ma -
ni fes ta da por mu i tos par la men ta res des ta Casa. 

É im por tan te tam bém des ta car, a pre sen ça dos
ato res Osval do Lou za da e Car mem Sil va, da Rede Glo -
bo, na Sub co mis são do Ido so, na ma nhã de on tem,
onde par ti ci pa ram de au diên cia pú bli ca, cha man do a
aten ção para os maus-tra tos na ter ce i ra ida de.

Con fio, por tan to, no apo io dos emi nen tes pa res
na dis cus são do mé ri to do Pro je to na Co mis são de
Assun tos So ci a is, para onde o Pro je to será en ca mi-
nha do, após ter sido apro va ção na CCJ.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do!
O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, for ma li zei hoje,
pe ran te a Mesa Di re to ra do Se na do, pro je to, re ves ti do
de uma apa ren te sim pli ci da de de mu dan ça de de no-
mi na ção, mas com o qual pre ten do, aci ma de tudo,
ren der ho me na gem a nun ca as saz lou va da ZONA
FRANCA DE MANAUS, ba lu ar te ins ti tu ci o nal do de-
sen vol vi men to so ci o e co nô mi co da Re gião Ama zô ni-
ca, cuja im por tân cia lo grou o re co nhe ci men to do
Cons ti tu in te de 1987/88, con subs tan ci a do no art. 40
do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

Por re co nhe cer a re le vân cia e o pa pel de sem pe-
nha do pela Zona Fran ca, como pólo de pro du ção in -
dus tri al e de ge ra ção de im pos tos e pos tos de tra ba-
lho qua li fi ca dos, pro po nho a al te ra ção da de no mi na-
ção des se con jun to eco nô mi co e le gal para Pólo
Indus tri al de Ma na us, uma mo der na le gen da que,
além de mais con sen tâ nea com a re a li da de eco nô mi-
ca, ope ra ci o nal e ins ti tu ci o nal do com ple xo, ha ve rá de 
con tri bu ir para um novo en fo que po lí ti co e ad mi nis tra-
ti vo das po ten ci a li da des e pers pec ti vas de de sen vol-
vi men to da atu al Zona Fran ca e suas ar ti cu la ções
com o pla ne ja men to do de sen vol vi men to da Re gião
Nor te e da Re gião Ama zô ni ca, em par ti cu lar.

Como de cor rên cia da mu dan ça pro je ta da, pro -
põe-se tam bém nova de no mi na ção para a Su fra ma,
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que pas sa ria a de no mi nar-se Su pe rin ten dên cia do
Pólo Indus tri al de Ma na us.

A al te ra ção de no mes, res sal te-se, não im pli ca
qual quer mu dan ça nos ob je ti vos e na es tru tu ra da
atu al Su fra ma.

Mi nha pre o cu pa ção, em bo ra tam bém vol ta da
para as pec tos como o de que tra ta este pro je to, tem
uma ou tra abran gên cia, mais am pla e ne ces sá ria. A
Ama zô nia é uma re gião es tra té gi ca, te nho con vic ção
e sei que tam bém os bra si le i ros de to das as áre as
pen sam nes sa mes ma di re ção.

Não per ce ber que a fron te i ra mais ex pres si va
para o de sen vol vi men to eco nô mi co do Bra sil é a
Ama zô nia, nos sa fan tás ti ca re gião con ti nen tal, se ria
uma vi são ca nhes tra, ir re al e de sa je i ta da da re a li da-
de bra si le i ra e do gran de fu tu ro do País.

Por isso, tam bém, in ves tir na Ama zô nia sig ni fi ca
lan çar um olhar es tra té gi co so bre o País.

Mais do que nun ca, lan ço o olhar para o Bra sil
sob o ân gu lo da Ama zô nia e, por igual, olho a Ama zô-
nia sob o ân gu lo do Bra sil.

Estou, da mes ma for ma, con fi an te de que os
bra si le i ros de vem se com pro me ter com o povo e a ter -
ra da Ama zô nia, que são par te da nos sa Pá tria.
Assim tem sido, pe las exu be ran tes ma ni fes ta ções de
fé na Ama zô nia. Ain da há pou co, o no bre Se na dor Pe -
dro Si mon, for ma li zou pro je to de lei, de cla ran do que
2004 será o “Ano de de fe sa da so be ra nia na ci o nal so -
bre a Ama zô nia bra si le i ra”, como for ma de, mais ain -
da, con gre gar nos sas po pu la ções em tor no da mais
es tra té gi ca re gião, na qual vis lum bra mos o pró prio fu -
tu ro do Bra sil como na ção po de ro sa e in flu en te em ní -
vel mun di al.

Esse di re ci o na men to nós o fa ze mos sem xe no-
fo bia, an tes com sen ti men to de bra si li da de. E as sim
agin do, nos sas aten ções se vol tam tam bém para a
ne ces si da de de mo der ni za ção dos me i os para o de -
sen vol vi men to da Ama zô nia. Bas ta men ci o nar um as -
pec to, a água, que será a gran de com mo dity do
ama nhã. Da qui a pou co, es ta rá bem mais va lo ri za da
do que o pe tró leo.

Temo um pou co pela nos sa inér cia. Ima gi no que 
te mos dois com pro mis sos em re la ção à Ama zô nia.
Um de les é dar mos ga ran ti as mu i to cla ras à hu ma ni-
da de, que tem di re i to a ter in te res se na re gião, mas
ne nhum ou tro país tem di re i to a ter pro pri e da de so bre
a Ama zô nia, que ha ve rá de ser sem pre da Ban de i ra
Na ci o nal.

De fato, a hu ma ni da de tem di re i to de nos per -
gun tar e de exi gir que se ja mos ca pa zes de de sen vol-
vê-la sem ris cos eco ló gi cos gra ves, sem de vas ta-

ções, sem qua is quer de se qui lí bri os que pos sam pre -
ju di car a pró pria hu ma ni da de, mas a afir ma ção da so -
be ra nia na ci o nal que nos é es sen ci al, a meu ver, deve 
vir sem pre mar ca da pela nos sa ca pa ci da de de de-
sen vol ver a re gião de ma ne i ra sus ten tá vel, de ma ne i-
ra sus ten ta da, para mos trar ao mun do que so mos ca -
pa zes de ocu par a fron te i ra. E aí há um pa pel ex cep ci-
o nal, cada vez com mais ên fa se, a ser atri bu í do às
nos sas For ças Arma das, as sim como aos em pre sá ri-
os e em pre en de do res agrí co las.

Em ou tras pa la vras, te mos de de sen vol ver a re -
gião com a pers pec ti va do cres ci men to sus ten tá vel,
de sen vol vê-la com olho no fu tu ro, de sen vol vê-la com
o olho co lo ni za dor, de sen vol vê-la com a idéia de que,
de sen vol vi da e bem uti li za da, do pon to de vis ta dos
re cur sos na tu ra is, com res pe i to aos di re i tos da hu ma-
ni da de, não te mos o que te mer, por que será sem pre
nos sa e a hu ma ni da de se or gu lha rá de a Ama zô nia
per ten cer a um País que não abre e não abri rá mão
dela nun ca e que sabe da res pon sa bi li da de para com
as suas ques tões in ter nas, e sabe da im por tân cia
des sa re gião es tra té gi ca para o mun do.

O ama zô ni da – e eu sou um de les – tem de sa -
ber de fen der a sua re gião e se or gu lhar dela, mas é
fun da men tal que todo o Bra sil com pre essa idéia, que 
em Per nam bu co ou no Pa ra ná, em São Pa u lo ou no
Rio Gran de do Sul, como em Go iás ou em Mi nas, per -
ce bam a im por tân cia da Ama zô nia, e que no Bra sil in -
te i ro as pes so as per ce bam que essa re gião es tra té gi-
ca, se bem de sen vol vi da, ser vi rá ao País como um
todo e, cla ro, aos Esta dos.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as os ci la ções da
eco no mia, no se mes tre fi nal de 2002, ali men ta das
por pre o cu pa ções des me di das e in fun da das a res pe i-
to da imi nen te vi tó ria do ope rá rio Luiz Iná cio Lula da
Sil va, mos tra ram-se de sa ti nos, quan do não me ros ar-
ti fí ci os ele i to ra is am pli fi ca dos pe las for ças que se
opu nham à as cen são de um pro je to mais vi go ro so no
ca mi nho das mu dan ças.

Esse pro je to, Sr. Pre si den te, su pe ran do os efe i-
tos ne fas tos das guer ras e das os ci la ções ne ga ti vas da 
eco no mia glo bal, gra da ti va men te res ga ta nos sa mo e-
da, in jus ta e ar ti fi ci al men te des va lo ri za da. O dó lar so -
bre va lo ri za do, esse ini gua lá vel de ses ta bi li za dor, deu
im pul so à ci ran da in fla ci o ná ria, há mu i to con ti da às
cus tas do es for ço e da fis ca li za ção dos bra si le i ros.

O que pa re ce es can da li zar é o fato de o novo go -
ver no ter op ta do pelo ca mi nho da or to do xia, lan çan do
mão de te ra pi as re co nhe ci da men te clás si cas, ado tan-
do um re ce i tuá rio de sa bor amar go para, aos pou cos,
do mar a mais cru el de to das as ta xas: a in fla ção.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  30 13711MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL494     



Sa be mos, en tre tan to, que a des va lo ri za ção do
real pe ran te o dó lar foi o in cen ti vo prin ci pal para o cres -
ci men to da ca res tia e das di fi cul da des que le vam de -
ses pe ro aos la res das fa mí li as bra si le i ras. No olho do
fu ra cão, a ini ci an te equi pe eco nô mi ca lan çou mão do
ar ti fí cio do juro para re pri mir a de man da até que a mo -
e da es tran ge i ra ce des se em sua es pi ral as cen den te.

Vi ve mos ago ra, pou cos me ses de po is, um pe -
río do de cal ma ria. As in qui e tu des dos ho mens do
mer ca do fi nan ce i ro fo ram apla ca das pela bri sa de um 
pro je to que se pre ten de con tí nuo e pla ne ja do. A que -
da do dó lar ali via a pres são in fla ci o ná ria. O ven da val
não che ga a ator men tar como nos dias que pre ce de-
ram à pos se do novo go ver no. Então, é o mo men to de
apro fun dar a rota – des ta fe i ta não mais na di re ção do
sa cri fí cio, mas de um ate nu an te que nos apon te a so -
nha da re to ma da do cres ci men to eco nô mi co com a
con se qüen te ge ra ção de em pre go e ren da.

É en tão che ga da a hora, Srªs e Srs. Se na do res,
de se apli car a se gun da par te do pla no. Faz-se im-
pres cin dí vel e ur gen te re co lher a ân co ra dos ju ros
nas al tu ras para de so ne rar a pro du ção na ci o nal, por -
que o Bra sil quer tra ba lhar, cres cer e se de sen vol ver.

Os efe i tos co la te ra is do tra ta men to de cho que
in to xi ca o ho ri zon te. A taxa de ju ros, ao re pri mir o con -
su mo, leva nos sas em pre sas à ago nia. Os nú me ros
de nos sa eco no mia com pro vam que é pre ci so, se não 
um ca va lo-de-pau, ao me nos um giro no ti mão. Da dos
do IBGE mos tram que a or to do xia, ne ces sá ria po rém
re ces si va, ele vou o de sem pre go de 10,5% em de-
zem bro para 12,4% em abril. A ren da do bra si le i ro, na
mes ma rota, caiu 7,7% em re la ção a abril de 2002. 

Incré du los, téc ni cos do IBGE apre sen ta ram re -
sul ta do de um es tu do em que re ve lam no co mér cio
va re jis ta o pior re sul ta do re gis tra do para o se tor des -
de que a pes qui sa foi ini ci a da, há dois anos. A que da,
em mar ço, foi de 11,31% se com pa ra da ao mes mo
mês de 2002. O re sul ta do, opi nam os es pe ci a lis tas,
re fle te o im pac to ne ga ti vo de fa to res como ju ros al tos
e seu po ten ci al de re du zir a de man da no mer ca do in -
ter no. A que da no vo lu me de ven das do co mér cio
tam bém caiu 5,98% no pri me i ro tri mes tre do ano,
ante igual pe río do no ano pas sa do. É sa bi do que o co -
mér cio é um dos gran des ge ra do res de em pre go no
mer ca do de tra ba lho for mal, o que tor na es ses nú me-
ros, por si sós, ex tre ma men te pre o cu pan tes.

No úl ti mo dia 17, o jor nal Esta do de S.Pa u lo es -
tam pa nova tris te no tí cia para nos sa in dús tria, que
aqui tra go ao co nhe ci men to de vos sas ex ce lên ci as:
“O ce ná rio de ju ros al tos, ali a do à que da de ren da do
tra ba lha dor, tem acen tu a do o re cuo na de man da do
mer ca do in ter no, e pro vo ca do de sa ce le ra ção nos re -

sul ta dos de cres ci men to re gi o nal da pro du ção in dus-
tri al. Estes mes mo fa to res já ti nham im pul si o na do a
que da de 3,4% na pro du ção da in dús tria na ci o nal, em 
mar ço ante fe ve re i ro, di vul ga do na se ma na pas sa da
pelo IBGE.”

Não bas tas sem es ses, há ou tros si na is in qui e-
tan tes, Sr. Pre si den te. O IGP-M, in fla ção no ata ca do
me di da pela Fun da ção Ge tú lio Var gas, mos tra uma
in ver são be né fi ca, mas po ten ci al men te ca tas tró fi ca:
dos 3,75% em de zem bro des pen ca para a de fla ção
em maio. É este um sin to ma evi den te da re tra ção de
nos sa eco no mia, de nos sas for ças pro du ti vas, e de
nos so Pro du to Inter no Bru to.

Nes ta quin ta-fe i ra, Sr. Pre si den te, o IBGE di vul-
ga os nú me ros de nos so Pro du to Inter no Bru to.
Alguns ana lis tas, pes si mis tas ou re a lis tas, pro je tam
re tra ção no pri me i ro tri mes tre de 2003. 

Con fes so-me uma neó fi ta nos me an dros aca dê-
mi cos da eco no mia, aos qua is de i xo para os es pe ci a-
lis tas do Mi nis té rio da Fa zen da. Mas obri ga-me a mi -
nha ori gem e o meu his tó ri co como ci da dã ati va e pre -
sen te no duro uni ver so do povo am pli fi car a voz do
tra ba lha dor nos bal cões de em pre go, da dona de
casa nas fe i ras li vres, do pro du tor ru ral na fila da re ne-
go ci a ção de seus dé bi tos, do pe que no em pre sá rio
as som bra do pela con cor da ta. Bra si le i ros que vi vem a
re a li da de eco nô mi ca na sua for ma mais cru el e que
não com pre en dem como a po lí ti ca pode afe tar tão di -
re ta men te sua ex pec ta ti va de so bre vi vên cia.

Tra go aqui mi nha es pe ran ça que, te nho cer te za,
é a es pe ran ça do povo bra si le i ro, Sr. Pre si den te. Con -
fi a mos na equi pe eco nô mi ca do go ver no do Pre si den-
te Lula, na sua com pe tên cia e vi são, no seu des pren-
di men to, sen si bi li da de e ca pa ci da de de pre ver no vos
ven da va is. Mas gos ta ría mos de de i xar aqui este aler -
ta sin ge lo e tam bém a su ges tão para que co me ce mos
um pro ces so gra da ti vo de re du ção nas ta xas de ju ros,
tão fun da men tal para a re to ma da do nos so cres ci-
men to eco nô mi co, pelo bem de nos sas em pre sas,
pelo em pre go de nos sa gen te e pelo fu tu ro da na ção
dos bra si le i ros.

Este é um país com imen sas po ten ci a li da des.
Uma na ção que pos sui um povo la bo ri o so e tra ba lha-
dor. Uma ter ra que pro duz fru tos ge ne ro sos. Está na
hora, Srªs e Srs. Se na do res, de acre di tar no Bra sil
como res pos ta con cre ta aos nos sos so nhos e aos
nos sos mais ca ros ide a is.

Não vi ver ape nas em fun ção dos hu mo res e das 
im po si ções de um mer ca do fi nan ce i ro que mais pa re-
ce um de vo ra dor vir tu al de nos sas ri que zas; não en -
trar como ali e na dos no mo dis mo da tal glo ba li za ção
que até ago ra só tem cum pri do o pro pó si to de tor nar
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as na ções ri cas cada vez mais ri cas e os pa í ses po -
bres cada vez mais po bres.

O que se ne ces si ta, de fato, de di re i to, de ver da-
de, é nos vol tar mos para o que te mos de me lhor: a
pro du ção na ci o nal! O que se ne ces si ta é a de ter mi na-
ção e a co ra gem de in ves tir em nós mes mos, exe cu-
tan do um pro je to con sis ten te de in cen ti vos à mu lher e 
ao ho mem tra ba lha dor bra si le i ro para que, efe ti va-
men te, pos sa mos dar aque le sal to de qua li da de que
to dos an si a mos; fa zen do bro tar da la vou ra o ali men to
em abun dân cia, in ves tin do em nos sa ca pa ci da de in -
dus tri al, fo men tan do a pes qui sa e cri an do me ca nis-
mos para o avan ço tec no ló gi co, co lo can do a edu ca-
ção em pri me i ro lu gar, ze lan do pela sa ú de de nos sos
ido sos, pro te gen do as nos sas cri an ças do mar tí rio
das ruas, dan do um bas ta à ou sa dia dos ban di dos, à
im pu ni da de e à vi o lên cia., plan tan do uma nova men -
ta li da de na Na ção bra si le i ra, uma men ta li da de de
con fi an ça, de fé, de de ter mi na ção, de ou sa dia, de va -
len tia, de es pe ran ça – de vi tó ri as e de con quis tas!

Era o que ti nha di zer.
Mu i to obri ga da.
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre si-

den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Ci da de de Deus, no
Rio de Ja ne i ro, foi es co lhi da para o pi lo to do pro gra-
ma Pac to pela Paz do go ver no fe de ral, que apre sen-
tou como no vi da de um pro je to des ti na do a jo vens mo -
ra do res em áre as de co mér cio de dro gas.

À par te a se me lhan ça com ou tros pro gra mas
so ci a is do go ver no tu ca no, como o Agen te Jo vem e o
Ser vi ço Ci vil Volun tá rio, a cha ma da “Bol sa-trá fi co”
me re ce uma re fle xão não ape nas pelo es tig ma des se
nome, que pode con de nar os be ne fi ciá ri os ao pre con-
ce i to, mas pela de mo ra de o Esta do tro car ações
com pen sa tó ri as por uma po lí ti ca des ti na da ex clu si va-
men te à ju ven tu de, que com bi ne ações con ti nu a das
de ge ra ção de ren da com edu ca ção.

Não se tra ta de dis cu tir se a bol sa de 50 re a is,
paga du ran te seis me ses, será su fi ci en te para afas tar
os jo vens do po der dos tra fi can tes, mas sim ques ti o-
nar o al can ce de uma me di da que está de sa tre la da
de ações se qüen ci a is de pro te ção ao ado les cen te,
como a in ser ção no pro gra ma do pri me i ro em pre go,
cam pa nhas con tra a gra vi dez pre co ce, a Aids e o uso
de dro gas.

De pre o cu pan te, te mos os da dos do Mi nis té rio
da Sa ú de re ve lan do que cer ca de 16% dos ado les-
cen tes bra si le i ros de 16 a 19 anos já uti li za ram al gum
tipo de dro ga; que os jo vens es tão ini ci an do a vida se -
xu al cada vez mais cedo e que 1 mi lhão de ado les-
cen tes se tor na ram mães em 2000. 

Sr. Pre si den te, pro je tos des ti na dos aos jo vens
pre ci sam es tar in se ri dos em po lí ti cas que con si de rem
que suas ne ces si da des se pro lon gam para além dos
18 anos, es pe ci al men te no que se re fe re à con ti nu i da-
de dos es tu dos e à in ser ção no mer ca do do tra ba lho.
Isso por que a ma i or par te pro gra mas fo ca li zam os jo -
vens por fa i xa etá ria, mas os de i xam à mer cê da pró -
pria sor te ao atin gi rem a ma i o ri da de, épo ca em que o
úl ti mo Cen so do IBGE re gis trou um cres ci men to tão
sig ni fi ca ti vo do nú me ro de mor tes vi o len tas, a tal pon -
to que está fun ci o nan do como um ini bi dor do au men-
to da ex pec ta ti va de vida do bra si le i ro, es pe ci al men te
do sexo mas cu li no.

Na ver da de, no Bra sil, exis tem en ten di men tos
di fe ren ci a dos em re la ção aos li mi tes etá ri os que de fi-
nem a ado les cên cia.

• O Mi nis té rio da Sa ú de de fi ne como
ado les cen te o sub gru po po pu la ci o nal de 10
a 19 anos;

• O Esta tu to da Cri an ça e do Ado les-
cen te con si de ra o ado les cen te aque le en tre
a fa i xa etá ria de 12 a 18 anos; e

• A Unes co in di ca que a ado les cên cia
é o pe río do que co me ça aos 15 anos de
ida de e vai até os 24 anos, o que mos tra
como é di fí cil pen sar a ju ven tu de como uma
ca te go ria úni ca. O que, na tu ral men te, se re -
fle te nas po lí ti cas pú bli cas.

Os jo vens já re pre sen tam 30 mi lhões de pes-
so as e mais de um ter ço per ten ce a fa mí li as po bres,
cu jos ní ve is de ren da e de es co la ri da de li mi tam as
suas con di ções de de sen vol vi men to e com pro me-
tem a cons tru ção de seus pro je tos e o fu tu ro do
país.

É sa bi do que ní ve is de ins tru ção e de ren da são
fa to res de in clu são e de ex clu são que se re tro a li men-
tam, afi nal quan to ma i or o ní vel de es co la ri da de, ma i-
or a re mu ne ra ção, as sim como a pos si bi li da de de in -
ser ção no mer ca do de tra ba lho.

No País, 96% dos me no res in fra to res não con -
clu í ram o en si no fun da men tal, de acor do com le van-
ta men to do Mi nis té rio da Jus ti ça. Uma ten dên cia que
tam bém foi mos tra da no ano pas sa do pela pes qui sa
“Ado les cen tes in fra to res em São Pa u lo: re tra to da ex -
clu são so ci al?”, fe i ta pelo pe di a tra José Ri car do de
Mel lo Bran dão, da USP, que acom pa nhou du ran te
qua tro anos da dos es ta tís ti cos e o dia a dia dos me -
no res in fra to res da ca pi tal. A con clu são ele men tar foi
que fre qüen tar a es co la pode ser o que man tém os jo -
vens de ba i xa ren da fora do cri me.
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O mes mo es tu do re ve la que a es co la ri da de dos
pais tam bém de ter mi na o de sen vol vi men to dos jo-
vens. As cri an ças e ado les cen tes com mães com ma i-
or es co la ri da de e po si ci o na men to po si ti vo pe ran te a
vida aca bam se en vol ven do me nos com in fra ções.
Mães com me nos vi vên cia es co lar ou com pro ble mas
de de pres são es tão as so ci a das com ma i o res ta xas
de de lin qüên cia gra ve (pri sões e con de na ções).

O am pa ro na fa i xa de tran si ção para a ma i o ri da-
de foi uma das pre o cu pa ções do pro gra ma Ser vi ço
Ci vil Vo lun tá rio, cuja pro pos ta era abrir al ter na ti vas
aos jo vens de 18 anos e àque les dis pen sa dos do ser -
vi ço mi li tar obri ga tó rio, com ên fa se em dois as pec tos:
a pre pa ra ção do jo vem para o tra ba lho e para ci da da-
nia, en ten di da como par ti ci pa ção so ci al so li dá ria.

Os jo vens re ce bi am uma bol sa men sal de meio
sa lá rio mí ni mo, além de par ti ci pa rem de cur sos pro -
fis si o na li zan tes. Em con tra par ti da, ofe re ci am nos fins
de se ma na ser vi ços vo lun tá ri os, como vi si tas a cre -
ches e pa les tras so bre sa ú de e hi gi e ne nos ba ir ros
onde re si dem. O pro gra ma, com re cur sos do Fun do
de Ampa ro do Tra ba lha dor (FAT), foi im plan tan do em
Go iás, São Pa u lo e Rio de Ja ne i ro.

O Agen te Jo vem se gue o mes mo con ce i to do
Ser vi ço Ci vil, mas foi me nos di fun di do por que não
dis pu nha de do ta ção or ça men tá ria es pe cí fi ca. No en -
tan to, a ex pe riên cia des ses pro je tos não pode ser
des pre za da pelo novo go ver no.

É ób vio que a in clu são so ci al pre ten di da re quer
po lí ti cas ar ti cu la das de edu ca ção bá si ca de qua li da-
de, com ple men ta ção de ren da e pre pa ra ção para o
en fren ta men to pre sen te e fu tu ro dos de sa fi os do
mun do do tra ba lho.

Além do mais, é ne ces sá rio ga ran tir a in ter se to-
ri a li da de en tre as po lí ti cas de edu ca ção, sa ú de, as-
sis tên cia so ci al, cul tu ra, for ma ção pro fis si o nal, ren da,
la zer, es por te e em pre go, ob ser van do as di re tri zes
es ta be le ci das pelo Co nan da e ou tros con se lhos.

Por fim, tor na-se cada vez mais ur gen te ar ti cu lar
as po lí ti cas se to ri a is de in clu são so ci al com as po lí ti-
cas de de sen vol vi men to sus ten ta do, sem as qua is
não é pos sí vel ofe re cer pers pec ti vas de me lho ria de
vida para a ju ven tu de. Além do mais, a de sar ti cu la ção
en tre as po lí ti cas se to ri a is, in clu si ve pela ine xis tên cia
de uma co or de na ção na ci o nal, li mi tam o po ten ci al
das ini ci a ti vas exis ten tes.

A in clu são so ci al dos jo vens e ado les cen tes,
prin ci pal men te po bres, re quer do Par la men to uma
ação efe ti va, ca paz de for ta le cer a cri a ção de um Sis -
te ma de Po lí ti cas Pú bli cas para os Jo vens e Ado les-
cen tes, uma vez que as po lí ti cas uni ver sa is ain da não 

fo ram ca pa zes de res pon der às ne ces si da des des se
gran de con tin gen te po pu la ci o nal, que ten de rá a cres -
cer nos pró xi mos vin te anos. Agra va essa si tu a ção o
fato de que os or ça men tos au to ri za dos pelo Con gres-
so Na ci o nal para as po lí ti cas so ci a is di ri gi das aos jo -
vens e ado les cen tes são mu i to li mi ta dos, além de te -
rem uma pe que na exe cu ção pelo po der pú bli co.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com pro fun do
pe sar que re gis tro o fa le ci men to do Dr. Luís Bra ga
Fran ça Fer re i ra, um dos ma i o res ex po en tes da me di-
ci na do Esta do do Ce a rá, mais es pe ci al men te li ga do
à me di ci na in fan til, que de i xa mar ca in de lé vel de de di-
ca ção, pro fis si o na lis mo e amor ao pró xi mo.

O Dr. Luiz Fran ça era na tu ral de For ta le za, nas -
ci do em 07 de agos to de 1920. Gra du ou-se em me di-
ci na em 1944, na Fa cul da de de Me di ci na do Re ci fe e
abra çou a pe di a tria com ini gua lá vel fer vor, des de seu
pri me i ro car go como mé di co pe di a tra do Insti tu to de
Pre vi dên cia do Esta do do Ce a rá – IPEC, re cém-for-
ma do, quan do já exor bi ta va, mu i to além de seu de ver
pro fis si o nal na aten ção e ca ri nho com seus pe que nos
pa ci en tes.

Essa pa i xão o mo veu por toda a vida. É do Dr.
Luiz Fran ça a idéia pi o ne i ra de cri ar um hos pi tal para
aten di men to ex clu si vo de emer gên cia in fan til no Ce a-
rá, quan do fun dou o Hos pi tal de Pron to So cor ro Infan -
til e o Hos pi tal Luís Fran ça, mar co na his tó ria da me di-
ci na de toda a re gião e até hoje o úni co hos pi tal es pe-
ci a li za do em cri an ças em todo o Ce a rá.

Sem pre es tu di o so da Me di ci na, ne nhum di plo-
ma en tre tan to – a des pe i to das inú me ras es pe ci a li za-
ções que cur sou – é mos tra su fi ci en te men te gran de
do seu va lor como mé di co e como ser hu ma no.

A par das inú me ras ati vi da des que exer ceu,
como mé di co, ad mi nis tra dor hos pi ta lar, mem bro das
mais pres ti gi o sas aca de mi as e so ci e da des pe diá tri-
cas, in clu si ve in ter na ci o na is, o Dr. Luís Fran ça ja ma is
per deu a hu mil da de e a dis po si ção de aten der seus
pa ci en tes com ver da de i ra dis po si ção de aju dar o pró -
xi mo, hon ran do o ju ra men to de Hi pó cra tes e sua fé
cris tã com um fer vor ini gua lá vel, o que o co lo ca no
mais alto es ca lão dos pro fis si o na is mé di cos des te
país.

Nos sos vo tos de pe sar a to dos os fa mi li a res do
ines que cí vel Dr. Luís Fran ça, em nome dos ci da dãos
ce a ren ses e es pe ci al men te das mi lha res de cri an ças
que ti ve ram no Dr. Luís Fran ça, mu i to além do mero e
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for mal aten di men to mé di co, mas es pe ci al men te o olhar
sin ce ro dos que amam sem bus car nada em tro ca.

Mu i to obri ga do.
O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o go ver no Lula é o
go ver no das re for mas. Re for ma da pre vi dên cia, re for-
ma tri bu tá ria, re for ma po lí ti ca e a não me nos im por-
tan te e ne ces sá ria re for ma agrá ria. Essa úl ti ma tem
tudo para des lan char. Sen sí vel his to ri ca men te às re i-
vin di ca ções do Mo vi men to dos Tra ba lha do res Ru ra is
Sem-Ter ra, é mais do que pro vá vel que Luiz Iná cio
Lula da Sil va con clua seu man da to com a mis são
cum pri da de pro mo ver a ver da de i ra re for ma agrá ria
para o país. Um re for ma que vá além de as sen tar um
gran de nú me ro de fa mí li as, mas que ofe re ça con di-
ções a cada um dos as sen ta dos de pro du zir e al can-
çar in de pen dên cia.

Como en ge nhe i ro agrô no mo e ex-pre si den te da 
Ema ter em Mi nas Ge ra is, a ques tão agrá ria está obri -
ga to ri a men te en tre mi nhas pri o ri da des de atu a ção,
con for me anun ci ei em meu pri me i ro pro nun ci a men to
nes ta Casa. Qu an do me re fi ro, Srªs e Srs. Se na do res,
à ne ces si da de de ofe re cer con di ções ade qua das de
pro du ção, falo não pe nas para os fu tu ros as sen ta dos,
mas tam bém de pe que nos pro pri e tá ri os ru ra is que
en fren tam sé ri as di fi cul da des para man ter suas ati vi-
da des.

O ple no de sen vol vi men to da agri cul tu ra fa mi li ar
é um as pec to cha ve para ga ran tir o cres ci men to eco -
nô mi co do país, além de cum prir um im por tan te pa pel
so ci al, ge ran do em pre gos, ren da e ga ran tin do um
abas te ci men to ali men tar qua li fi ca do. Por isso, de fen-
do ar du a men te a aber tu ra de no vas li nhas de cré di to
e ga ran tia de as sis tên cia téc ni ca para os pe que nos
pro du to res e tam bém para as fa mí li as que ve nham a
ser be ne fi ci a das com a re for ma agrá ria. Fi xar o ho-
mem no cam po com dig ni da de e qua li da de de vida
tam bém co í be o êxo do ru ral e ali via o caos ur ba no
das me tró po les.

Fiz esta bre ve in tro du ção para de i xar cla ro que
sou fa vo rá vel à re for ma. Entre tan to, não po de ria me
omi tir di an te de fa tos ocor ri dos na úl ti ma se ma na em
vá ri os Esta dos bra si le i ros.

O MST é um mo vi men to jus to e de di re i to, mas,
ao pro mo ver in va sões ar bi trá ri as e vi o len tas, ar ra nha
a sua le gi ti mi da de, além de po ten ci al men te ge rar
mais vi o lên cia. Os lí de res que pro mo vem in va sões
des te ca rá ter não de vem ter os mes mo in te res ses da -
que las fa mí li as re al men te ne ces si ta das de um pe da-
ço de ter ra e, por isso mes mo, pre ci sam ser res pon-
sa bi li za dos.

As in va sões e tam bém re ti ra das vi o len tas não
são no vi da de na his tó ria do mo vi men to e se re pe tem
com mais ou me nos fre qüên cia há anos no es pa ço
agrá rio bra si le i ro. É pre ci so re co nhe cer que mu i tas
ve zes os in te gran tes do MST tam bém fo ram re ti ra dos
de ma ne i ra hos til de suas ocu pa ções, sen do igual-
men te des res pe i ta dos. Mas não será re tri bu in do na
mes ma mo e da que o Mo vi men to po de rá al can çar
seus ob je ti vos.

É com pre en sí vel a an gús tia que toma par te de in -
te gran tes do mo vi men to di an te de dis pu tas ju di ci a is e
do de se jo de al can çar ra pi da men te uma vida me lhor.
Mas isso tam bém não jus ti fi ca a vi o lên cia. Em te le gra-
ma en vi a do ao Pa lá cio do Pla nal to, a Co mis são pas to ral
da ter ra ten ta jus ti fi car o ocor ri do em Per nam bu co di-
zen do que a de sa pro pri a ção do ter re no in va di do te ria
sido in jus ta men te anu la da por ação ju di ci al.

To dos nós te mos o di re i to de dis cor dar de de ci-
sões ju di ci a is, até por que elas não se con fi gu ram ne -
ces sa ri a men te em ver da des ab so lu tas. Entre tan to, é
di fe ren te dis cor dar de des res pe i tar. Os fa tos da úl ti ma
se ma na não fo ram um des res pe i to à lei, mas aci ma
de tudo, ao bom sen so, pois ati tu des agres si vas po -
dem pro vo car re a ções ain da mais vi o len tas das ví ti-
mas de oca sião.

Srªs e Srs. Se na do res, o ob je ti vo des se meu
pro nun ci a men to é fa zer um aler ta ao Mi nis té rio do
De sen vol vi men to Agrá rio.

Está em vi gor a Me di da Pro vi só ria nº 2.183, que
ex clui in va so res de ter ra dos pro gra mas ofi ci a is de re -
for ma agrá ria. O Mi nis té rio, por meio de de cla ra ções
ofi ci a is, não con fir mou ain da o uso des te ar ti fí cio, que
tal vez não seja mes mo a me lhor so lu ção para o mo -
men to. Acre di to, Srªs e Srs. Se na do res, que o pri me i-
ro pas so deve ser vi a bi li zar, o mais rá pi do pos sí vel,
uma es tru tu ra pú bli ca rí gi da de fis ca li za ção no cam po
para pu nir com jus ti ça ex ces sos co me ti dos de par te a
par te.

A re for ma agrá ria é uma ban de i ra do go ver no
Lula, mas ele deve agir a seu tem po, sem se cur var a
pres sões. Le van ta men tos do pró prio Mi nis té rio do
De sen vol vi men to Agrá rio mos tram que o nú me ro de
in va sões e mor tes têm di mi nu í do nos úl ti mos anos, e
o de as sen ta men tos au men ta do pro gres si va men te.
Nos pri me i ros me ses des te ano, cer ca de 7.900 fa mí-
li as fo ram as sen ta das. O Pro je to Cré di to Fun diá rio e
Com ba te à Po bre za Ru ral tem a meta de al can çar 50
mil fa mí li as até 2006, mas es pe ra-se que 13 mil de las
tam bém já se jam be ne fi ci a das ain da este ano. O Pro -
gra ma Na ci o nal de Cré di to para Agri cul tu ra Fa mi li ar
vai dis tri bu ir 5,4 bi lhões de re a is em 2003/2004, be ne-
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fi ci an do os 4 mi lhões de agri cul to res fa mi li a res e as -
sen ta dos do país.

O que pre ten do de mons trar com es ses nú me ros
é que, mes mo que ain da pos sa exis tir al gu ma len ti dão
nos as sen ta men tos, exis te um real com pro me ti men to
do go ver no Lula com a ques tão. O pro ces so é ne ces-
sá rio, pe no so, está em cur so e, exa ta men te por isso,
qual quer re cor rên cia à vi o lên cia por par te de po ten ci a-
is be ne fi ci a dos se tor na inad mis sí vel. Em re su mo, in-
de pen den te men te dos in te res ses e ne ces si da des, nin -
guém tem o di re i to de re sol ver nada pela for ça.

Espe ro Srªs e Srs. Se na do res que, no cum pri-
men to da ta re fa de fa zer com que os tra ba lha do res
pro du zam em paz e com dig ni da de, o go ver no, jun ta-
men te com o Po der Ju di ciá rio, en con tre al ter na ti vas
efi ci en tes para co i bir de uma vez por to das a vi o lên cia
no cam po. Agres si vi da de não co la bo ra em nada na
im ple men ta ção de uma re for ma agrá ria am pla e jus -
ta, ca paz de ge rar be ne fí ci os so ci a is e eco nô mi cos,
que é o ob je ti vo de to dos os bra si le i ros de bom sen so.

Encer ro este dis cur so fa zen do mi nhas as pa la-
vras sá bi as do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va:
“Não é pos sí vel ima gi nar que num país des te ta ma-
nho, com a quan ti da de de ter ra que tem, pre ci se ter
ocu pa ção com vi o lên cia con tra quem quer que seja.
Nós pre ci sa mos fa zer uma re for ma agrá ria tran qüi la e 
pa cí fi ca”.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Nada mais

ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os tra ba lhos.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Está en cer-

ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e
50mi nu tos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR DUCIOMAR COSTA, NA
SESSÃO 26-05-2003, QUE SE REPUBLICA
PARA SANAR INCORREÇÕES.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Du ci o-
mar Cos ta, do Esta do do Pará. V. Exª dis põe de vin -
te mi nu tos.

O SR. DUCIOMAR COSTA (Blo co/PTB – 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, ini ci a-
mos 2003 em cli ma de gran de eu fo ria po pu lar. Esse é
um fato ine gá vel, qua is quer que se jam as nos sa ide o-
lo gi as ou seg men tos par ti dá ri os. Do Oi a po que ao
Chuí, la ten te está a ex pec ta ti va de mu dan ças de
rumo de um novo Go ver no que, até por com pro mis so,

ha ve ria – e que ro crer, ha ve rá – de vol tar-se, de for ma
pre pon de ran te, para as di fe ren ças, mi ni mi zan do-as,
em to das as ins tân ci as da vida na ci o nal.

Pois bem, não só como ho mem pú bli co in te-
gran te des ta gran di o sa en gre na gem po lí ti co-ins ti tu ci-
o nal que rege o País, mas, prin ci pal men te, como ex -
pec ta dor, como ci da dão que ao lado de Joões, de Ma -
ri as mil, tor ce pelo acer to es ta tal, tra go a esta tri bu na
um as sun to de gran de im por tân cia, re cen te men te
men ci o na do em pe que nas no tas pela im pren sa, e
que diz res pe i to, mu i to de pre to, a uma ação fun da-
men tal, para mi ni mi za ção des sas “tais di fe ren ças” ou
de si gual da de re gi o na is, que há tan to cas ti gam e eli -
dem as opor tu ni da des de um ma i or cres ci men to do
Nor te do País.

Falo de um pro je to que to mou alen to a par tir de
uma re u nião ha vi da, na se ma na pas sa da, en tre o Mi -
nis tro dos Trans por tes Ander son Ada u to Pe re i ra, o Go -
ver na dor do Mato Gros so, Bla i ro Mag gi e re pre sen tan-
tes das em pre sas Car gil, Bün ge, Mag gi, BR-Dis tri bu i-
do ra, ADM e do Pólo Indus tri al de Ma na us.

Tra ta-se de uma par ce ria en tre o Go ver no Fe de-
ral, Esta du al e em pre sas pri va das, em tor no da a pa -
vi men ta ção da BR-163 – Srª Se na do ra Serys Slhes -
sa ren ko, que há pou co fa la va des se as sun to, e o meu
ami go Se na dor Mo ra zil do Ca val can ti, que tam bém
tan to tem fa la do so bre a nos sa San ta rém–Cu i a bá –
re fe ren te ao tre cho com pre en di do en tre a di vi sa do
Mato Gros so até Ita i tu ba, no Pará, a ca mi nho de San -
ta rém. Para tan to, da par te go ver na men tal, se rão uti li-
za dos re cur sos ori gi ná ri os da Su fra ma, do Fun do
Cons ti tu ci o nal Cen tro-Oes te e do Fun do Cons ti tu ci o-
nal Nor te.

A ma te ri a li za ção des se pro je to sig ni fi ca im pul-
sos e pro gres so para o Nor te do País, vez que a
BR–163, prin ci pal ro do via que sin gra o Pará – hoje,
em con di ções so frí ve is de trá fe go – no ta da men te no
tre cho in di ca do, é o cor re dor di re to, o ca mi nho mais
rá pi do e efi ci en te para o es co a men to da pro du ção
das re giões Nor te e Cen tro-Oes te até o Por to de San -
ta rém. Re fi ro-me ao trans por te de grãos, mais es pe ci-
fi ca men te à soja, da qual o Esta do de Mato Gros so é
o ma i or pro du tor do Bra sil, e ao trans por te de pro du-
tos in dus tri a li za dos da Zona Fran ca de Ma na us.

Atu al men te, es ses pro du tos per cor rem uma ver -
da de i ra e dis pen di o sa via cru cis até que si gam para
ex por ta ção, por via ma rí ti ma, ou, no caso dos pro du-
tos da Zona Fran ca de Ma na us, para o Sul e o Su des-
te do País, quan do, en tão, são en tre gues ao mer ca do
con su mi dor in ter no.
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Para se ter uma idéia da eco no mia de tem po e 
pe cú nia no es co a men to da pro du ção do Nor te ante
a pa vi men ta ção da BR-163, é im pe ra ti vo que se co -
nhe ça o per cur so que hoje é fe i to, dado o trans por te
des ses pro du tos.

No caso dos pro du tos in dus tri a li za dos na Zona 
Fran ca de Ma na us, por exem plo, eles saem de Ma-
na us, com des ti no a São Pa u lo, Mi nas Ge ra is e ou-
tros lu ga res, por hi dro via, para Be lém. Da ca pi tal pa -
ra en se, se guem por ro do via até o mer ca do con su-
mi dor.

A Srª Serys Slhes sa ren ko (Blo co/PT – MT) –
V. Exª per mi te-me um apar te?

O SR. DUCIOMAR COSTA (Blo co/PTB – PA) – 
Da qui a pou co con ce de rei o apar te a V. Exª.

Con fi gu ra-se, en tão, o cha ma do fre te sem re-
tor no. Os ca mi nhões re tor nam va zi os, pela saga ge -
o grá fi ca per cor ri da, em cu jos pó los con su mi do res
de des ti no não há de man da de fre te re tor no.

A nova rota ace na da, com o as fal ta men to da
BR-163, con fe ri rá cin co dias a me nos de vi a gem
aos pro du tos da Zona Fran ca, o que re pre sen ta uma 
con si de rá vel ba i xa de cus to de trans por te e agi li da-
de em todo o pro ces so que o move. 

Já no que se re fe re ao es co a men to de grãos, o 
pe no so e caro per cur so atu al men te se ve ri fi ca do
se guin te modo: a soja sai do Mato Gros so, via ter-
res tre, até Por to Ve lho, Ron dô nia. De lá, se gue por
hi dro via, pelo rio Ma de i ra, até Ita co a ti a ra, no Ama-
zo nas, quan do os grãos são em bar ca dos em na vi os,
rumo ao Por to de San tos, em São Pa u lo, e en vi a dos
ao ex te ri or.

Uma vez pa vi men ta da a BR-163, o novo iti ne-
rá rio im por ta rá re du ção de apro xi ma da men te 900
km, quan do o es co a men to ma rí ti mo se dará pelo
Por to de San ta rém. Os ca mi nhões, com pro du tos –
no caso a soja – ori un dos do nor te e nor des te de
Mato Gros so, avan ça rão pela BR-163 até Ita i tu ba,
no Pará, de onde par ti rão pelo rio Ta pa jós até San-
ta rém com des ti no a Ita co a ti a ra, em Ma na us, de
onde re tor na rão não mais va zi os como an tes, mas
car re ga dos de pro du tos da Zona Fran ca.

Ora, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o
Nor te do País ne ces si ta de me di das como essa, en tre
tan tas ou tras im pe ra ti vas, que lhe pos si bi li tem o jus to
e me re ci do de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co e
auto-sus ten tá vel.

Com uma área de 3.869.637 km², a re gião Nor te
cor res pon de a 45,27% do ter ri tó rio bra si le i ro, for ma-

da que é pe los Esta dos do Acre, Ama pá, Ama zo nas,
Pará, Ron dô nia, Ro ra i ma e To can tins.

Não ape nas pela sua am pli tu de – qua se me ta de
da área bra si le i ra –, mas pri o ri ta ri a men te pelo seu
atu al de sem pe nho na ge ra ção de di vi sas e po ten ci a li-
da des em vá ri as fren tes da eco no mia na ci o nal, me re-
ce e é cre do ra do apo io do Go ver no Fe de ral, para que 
se con so li de numa po si ção de igual da de em opor tu-
ni da des para o al can ce do seu ple no de sen vol vi men-
to.

So mos ab so lu ta men te re pre sen ta ti vos no ex tra-
ti vis mo e na pe cuá ria, ten do al can ça do a mar ca de
cer ca de trin ta mi lhões de ca be ças de gado em 2002,
ou seja, te mos o ter ce i ro ma i or re ba nho bo vi no do
Bra sil en tre re giões. Tal per for man ce ve ri fi ca-se ape -
sar dos nos sos pe sa res, a des pe i to das cha ma das
“di fe ren ças” que, ao lon go de sé cu los, têm sido im-
pos tas ao Nor te por es cas sez de ações efe ti vas a lhe
se rem di re ci o na das.

O Esta do de Mato Gros so, Sr. Pre si den te, é o
ma i or pro du tor bra si le i ro de soja, com 3,5 mi lhões de
hec ta res ser vin do ao seu plan tio.

Qu an to ao Pará, se gun do a Embra pa, terá
este ano, com pa ra ti va men te, se gui do pe los Esta dos
do Ma ra nhão, Pi a uí e Tocan tins, o ma i or per cen tu al
de avan ço: da or dem de 20% da co lhe i ta des se
grão, em 2003. Por tan to, é exa ta men te por con ta do
ex cep ci o nal de sem pe nho pro du ti vo da Re gião Nor te
que o Bra sil fi gu ra como pro du tor res pon sá vel por
23,5 mi lhões dos 184 mi lhões de to ne la das de soja
pro du zi das no glo bo ter res tre.

Em ver da de, o Nor te en ga jou-se na re vo lu ção
so ci o e co nô mi ca e tec no ló gi ca, pro ta go ni za da pela
soja no Bra sil mo der no e con tem po râ neo, su pe ran-
do o Sul, pri me i ro plan ta dor des se grão e seu es te-
lar pro du tor por tan tas e tan tas dé ca das. E a soja,
por sua vez, res pon de por uma re ce i ta cam bi al di re-
ta para o País de mais de US$6 bi lhões anu a is, o
que re pre sen ta 10% do to tal das re ce i tas cam bi a is
bra si le i ras e cin co ve zes esse va lor, se con si de ra-
dos os be ne fí ci os que gera o seu cul ti vo ao lon go da 
ca de ia pro du ti va.

Te mos a Zona Fran ca de Ma na us, cam peã ab -
so lu ta no Bra sil, no que toca à in dus tri a li za ção de
pro du tos com tec no lo gia de úl ti ma ge ra ção, cuja im -
por tân cia no ce ná rio na ci o nal, sob múl ti plos as pec-
tos, dis pen sa co men tá ri os.

Te mos mais, mu i to mais. Aga sa lha mos a ma i or
re ser va am bi en tal do mun do, a Ama zô nia, be las
pra i as, um gran de ma nan ci al hi dro grá fi co, po ten ci a-
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li da des e re cur sos na tu ra is in con tá ve is. Assim, não
só em be ne fí cio da Re gião, mas de todo o País, me -
re ce mos olha res mais de ti dos e uma po lí ti ca go ver-
na men tal in te gra da que nos fa ci li te a pro pul são que
pa u la ti na men te, à gui sa de du ras pe nas, es ta mos
al can çan do.

Da dos ou tros, tão ou mais im por tan tes, per ti-
nen tes aos de ma is Esta dos ir mãos in te gran tes da
Re gião Nor te, po de ri am aqui ser de cli na dos, po rém,
ate nho-me às men ções fe i tas, por quan to res pe i tam
di re ta men te o pro je to da pa vi men ta ção da ro do via
lon gi tu di nal BR-163 e a rota in di ca da.

Pa ra be ni zo, por quan to, a par ce ria men ci o na da,
esse gran de de sa fio que se for ma em prol da sua
re a li za ção. Con gra tu lo-me, ain da, com o Mi nis tro
Ander son Ada u to Pe re i ra, que, sob a ori en ta ção cla -
ri vi den te do Pre si den te da Re pú bli ca, aca ta e es ti-
mu la a re to ma da das obras na que la ro do via fe de ral,
em pre i ta da que mu da rá a his tó ria do de sen vol vi-
men to da Re gião Nor te e, con se qüen te men te, do
País.

A par tir daí, ver-se-á uma nova fron te i ra agrí-
co la e in dus tri al em fran ca ex pan são. Inver ter-se-á o 
eixo da di re ção do flu xo de car ga da Re gião, com
ma i or eco no mia, ga nho efe ti vo de tem po, ba ra te a-
men to do cus to Bra sil de es co a men to da pro du ção e 
ex por ta ção. Fre tes in te gra dos con fe ri rão agi li da de e
ma i or lu cro ao pro ces so pro du ti vo in ter me diá rio e fi -
nal.

A mé dio pra zo, es ta re mos no rumo cer to do
de sen vol vi men to auto-sus ten tá vel. Esse ágil cor re-
dor de es co a men to pro pi ci a rá aflu xo de em pre sas
co mer ci a is à Re gião, tais qua is res ta u ran tes, ho téis,
fá bri cas, no vas in dús tri as, in cre men tan do-lhe o tu-
ris mo, a ge ra ção de em pre gos e a den si da de de mo-
grá fi ca, que hoje equi va le a dos de ser tos do glo bo,
isto é, me nos de 2,6 ha bi tan tes por qui lô me tro qua-
dra do.

Em bre ve, es ta rei em con ta to com o Go ver na-
dor do meu Esta do, o Esta do do Pará, Dr. Si mão Ja -
te ne, numa tro ca de idéi as so bre a ne ces si da de do
seu res pal do e en ga ja men to nes se pro je to, es pe ci-
al men te no que lhe res pe i ta à des ti na ção de re cur-
sos do FNO, para a sua exe cu ção. Afi nal, ao Pará,
se be ne fi ci a da a soja in na tu ra, em ma i or es ca la,
ad vi rão inú me ras pos si bi li da des de ex pan são co-
mér cio-in dus tri al, com a fa bri ca ção, por exem plo, de
ra ções ani ma is, num efe ti vo es tí mu lo à su i no cul tu ra,
pis ci cul tu ra e à pe cuá ria.

Pre ten do tam bém de fen der o re a pa re lha men to
do Por to de San ta rém, no meu Esta do, para que es -
te ja à al tu ra de uma ma i or de man da, pas san do a
por tar, de fato, ca rac te rís ti cas de um por to in ter na ci-
o nal. Essa ini ci a ti va, por cer to, atra i rá para San ta-
rém um cres cen te nú me ro de em pre sas de na ve ga-
ção.

Fi na li zan do, num re cen te pro nun ci a men to aos
Go ver na do res da Re gião Nor te, o Pre si den te Lula
as se ve rou a im por tân cia de se cri a rem po lí ti cas se-
to ri a is de de sen vol vi men to dis tin tas, em res pe i to à
con ti nen ta li da de des te País e às es pe ci fi ci da des
das suas re giões e Uni da des Fe de ra ti vas.

Pa re ce-me que cum pri rá o pro pos to. Seu olhar
aten to ao Nor te bra si le i ro, seu res pal do à par ce ria
que ora se ins ta u ra é um pe que no, mas im por tan te
pas so na vi a bi li za ção não de pa li a ti vos, mas de re a-
is opor tu ni da des de cres ci men to in te gra do e
auto-su ten tá vel de um povo al ta ne i ro, que, afi nal,
pisa o chão da ma i or Re gião do País.

Con ce do o apar te à Se na do ra Serys Slhes sa-
ren ko.

A Srª Serys Slhes sa ren ko  (Blo co/PT – MT) –
Sr. Se na dor, con cor da mos to tal men te com o seu
dis cur so. Te mos uma pe que na dis cor dân cia quan do
V. Exª diz que Mato Gros so é o ma i or pro du tor de
soja do Bra sil.

O SR. DUCIOMAR COSTA  (Blo co/PTB – PA) – 
Do mun do.

A Srª Serys Slhes sa ren ko  (Blo co/PT – MT) –
Ele é o ma i or pro du tor de soja do mun do. Está va-
mos atrás do Esta do de Iowa, nos Esta dos Uni dos,
que ago ra é o se gun do. E nós so mos o pri me i ro. A
im por tân cia da BR-163 é in dis cu tí vel e, em Mato
Gros so, está qua se pron ta, mas pre ci sa de res ta u ra-
ção. Fal tam-nos ape nas 80 qui lô me tros de as fal to.
Mas te mos que lu tar mu i to pela BR-163 no Esta do
do Pará, e ve nho di zen do isso des de os pri me i ros
mo men tos em que ocu pei a tri bu na do Se na do. Para 
Mato Gros so, a BR-163, no Pará, é tão im por tan te
quan to se fos se em nos so Esta do, por que a sa í da
de to dos os nos sos grãos con ti nu a rá por San tos,
Pa ra na guá etc. Se con se guir mos a BR-164 pelo
Pará, te re mos uma eco no mia, se não es tou equi vo-
ca da, de US$1,8 a saca, no es co a men to. Te ria que
fa zer as con tas, mas se ri am, pra ti ca men te, R$5 a
saca. Ima gi nem o pre ju í zo que os pro du to res es tão
ten do hoje. Qu an to à Zona Fran ca de Ma na us, so-
bre o que V. Exª já dis cor reu mu i to bem e am pla-
men te nes te seu pro nun ci a men to, es ti ve na au diên-
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cia com o Mi nis tro Ander son Ada u to, na se ma na
pas sa da, jun ta men te com os em pre sá ri os da Zona
Fran ca, com o Go ver na dor Bla i ro Mag gi e com ou-
tros in te res sa dos na BR-163, no Pará. Há re al men te
um en ten di men to, uma de ter mi na ção de que to dos
con tri bu i rão para que a 163 se re a li ze o mais ra pi da-
men te pos sí vel. Tan to para os pro du to res do en tor no
de Mato Gros so quan to para os do Pará tra rá eco-
no mia em ter mos de pro du ção ru ral, as sim como
para a Zona Fran ca, que eco no mi za rá em cin co dias 
o tem po de es co a men to da sua pro du ção. Aí, en tra
uma ques tão que ava lio como mais im por tan te ain-
da. Cla ro que a pro du ção quan to mais ren der, me-
lhor por que tra rá ma i or de sen vol vi men to para a re-
gião. Esta é a con vic ção da qual falo há mu i to tem-
po: a in te gri da de do ter ri tó rio da Ama zô nia, en vol-
ven do a Ama zô nia le gal, uma vez que o nos so Esta -
do de Mato Gros so faz par te dela. De pen de, sim, da 
ha bi ta ção e da vi vên cia dos po vos que por lá vi vem.
A ma nu ten ção, a exis tên cia e a pros pe ri da de da
Zona Fran ca fa rão com que mais fa cil men te as se gu-
re mos a in te gri da de do ter ri tó rio ama zô ni co, por que,
se ela con ti nu ar no pro ces so de de fi nha men to, te re-
mos mu i tas di fi cul da des tam bém quan to à in te gri da-
de ter ri to ri al. Se a 163 é tão de ci si va para a pro du-
ção, para a in te gri da de ter ri to ri al e para a so be ra nia
do País, acho que o dia de hoje está sen do ex tre ma-
men te rico em dis cur sos so bre o tema. Espe ro que
mu i tos ou tros Se na do res ve nham a se po si ci o nar,
in de pen den te men te de es ta rem bem lon ge da Ama -
zô nia. Po dem nem fa zer par te da Ama zô nia Le gal,
mas te mos que es tar to dos jun tos em de fe sa da
Ama zô nia, que é pa tri mô nio nos so a ser vi ço da hu-
ma ni da de, mas é nos so. Não é da hu ma ni da de não.
Mu i to obri ga da.

O SR. DUCIOMAR COSTA  (Blo co/PTB – PA) – 
Com cer te za, in si ro o apar te de V. Exª ao meu pro-
nun ci a men to. Não há dú vi da de que todo Se na dor
en ten de que o que é bom para a Ama zô nia é bom
para o Bra sil. Fico mu i to fe liz em sa ber da sen si bi li-
da de do Mi nis tro Ander son Ada u to Pe re i ra e do Pre -
si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va em pri o ri zar a obra, 
fa zen do par ce ria com em pre sá ri os.

Ouço com mu i to pra zer o Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – Se -
na dor Du ci o mar Cos ta, V. Exª pro fe riu um bri lhan te
pro nun ci a men to, dis cor reu mu i to bem a res pe i to da
im por tân cia da BR-163 para os três ma i o res Esta-
dos do Bra sil: Ama zo nas, Pará e Mato Gros so. Di ria
que essa ro do via é a ar té ria vi tal para o de sen vol vi-

men to do oes te do Pará, do nor te do Mato Gros so
(tan to o nor tão quan to o pró prio Ara gua ia) e tam-
bém para o Ama zo nas como um todo. Re al men te, é
de se lou var sob to dos os as pec tos a ini ci a ti va do
Go ver na dor Bla i ro Mag gi, a idéia de fa zer uma par -
ce ria a fim de en con trar re cur sos ca pa zes de efe ti-
var a pa vi men ta ção da ro do via, pro ces so que já vem 
se ar ras tan do há mu i tas e mu i tas dé ca das. To dos os 
anos, ob ser vo a Ban ca da do Pará co lo car emen das
no Orça men to da União no sen ti do de que algo seja 
fe i to pela BR-163, e qua se nada é li be ra do. Por tan-
to, o oes te e o sul do Pará as sim como o nor te do
Mato Gros so e o Ama zo nas te rão mu i to a ga nhar
com a ini ci a ti va do Go ver na dor Bla i ro Mag gi. Espe ro
que os Go ver na do res do Pará e do Ama zo nas tam-
bém se in te grem ao mo vi men to. Com a par ce ria
com em pre sas pri va das, cer ta men te a ro do via es ta-
rá pron ta em pou co tem po e re pre sen ta rá a in te gra-
ção de uma re gião fun da men tal, um im por tan te ca-
mi nho para o de sen vol vi men to da que les Esta dos.
Como sabe V. Exª, sou um de fen sor da re di vi são ter -
ri to ri al da Ama zô nia e vejo que essa ro do via se gu ra-
men te vai en se jar a cri a ção do Esta do do Ta pa jós,
no oes te do Pará; o Esta do do Ara gua ia, no nor te do 
Mato Gros so; e, não com re la ção di re ta, os ter ri tó ri-
os fe de ra is no oes te do Ama zo nas, que da rão ma i or
im por tân cia à se gu ran ça na ci o nal na que la área que
faz fron te i ra com a Co lôm bia e com o Peru, pa í ses
com pli ca dís si mos. Esta mos to tal men te des guar ne ci-
dos na re gião. Eu que ro cum pri men tar V. Exª e di zer
que sou um en tu si as ta des ta im por tan te obra que é
a pa vi men ta ção da BR-163. E fico fe liz de sa ber que 
V. Exª é o ter ce i ro a fa lar so bre a Ama zô nia nes ta
tar de; to dos to ca ram em pon tos di fe ren tes que con-
ver gem para a gran de pre o cu pa ção com a nos sa re -
gião que deve ser de âm bi to na ci o nal, pois ela re-
pre sen ta 60% do ter ri tó rio bra si le i ro.

O SR. DUCIOMAR COSTA (Blo co/PTB – PA) – 
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, com cer te za in si ro o
pro nun ci a men to de V. Exª ao meu. Sem dú vi da, es-
pe ro que a voz da Ama zô nia en con tre eco nes ta
Casa. Eu já es tou mu i to fe liz com essa ini ci a ti va do
Go ver no Fe de ral, do Mi nis tro Ada u to, de pri o ri zar
essa obra ao re u nir o se tor em pre sa ri al nes sa par-
ce ria. E te nho ab so lu ta cer te za de que não só a Re -
gião Nor te, mas o Bra sil como um todo, ga nha rá
mu i to por que com a di mi nu i ção da dis tân cia em
mais de 900 km o cus to do fre te dos nos sos pro du-
tos vai ba ra te ar mu i to, dan do mais pos si bi li da des de 
com pe ti ti vi da de no mer ca do ex ter no.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
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Ata da 67ª Sessão Não-De li be ra ti va,
em 30 de maio de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Pa u lo Paim, Ael ton Fre i tas,
Val dir Ra upp, Ro me ro Jucá e Luiz Otá vio

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Ha ven do
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

So bre a mesa, o Expe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PROJETOS RECEBIDOS DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 312, DE 2003

(Nº 1.946/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi-
são Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Iga ra pé-Miri, Esta do do Pará.

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

cre to s/nº de 15 de ja ne i ro de 2002, que ou tor ga con -
ces são à Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi são Ltda.
para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Iga ra pé-Miri, Esta do do Pará.

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

MENSAGEM Nº 30, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral. sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 15 de ja ne i ro de 2002, que “Ou tor ga con ces-
são às en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi-
ços de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en -
ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Ra di o di fu são Ra i nha do Céu Ltda., na ci da-
de de Be zer ros – PE (onda mé dia);

2 – Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., na ci da de de Pe-
tro lân dia – PE (onda mé dia);

3 – EBC – Empre sa Ba u ru en se de Co mu ni ca ção
Ltda., na ci da de de Ri be i rão Pre to – SP (onda mé dia);

4 – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Fe i jó
– AC (onda mé dia);

5 – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Rio
Bran co – AC (onda mé dia);

6 – Rá dio Por tal de Ca xi as Ltda., na ci da de de
João Lis boa – MA (onda mé dia);

7 – Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda., na ci da de
de Uber lân dia – MG (onda mé dia);

8 – Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., na ci da de de Ca -
bro bó – PE (onda mé dia);

9 – Rá dio AM Ban da 1 Ltda., na ci da de de Sa -
ran di – PR (onda mé dia);

10 – Se sal – Co mu ni ca ção e Infor má ti ca Ltda.,
na ci da de de Te lê ma co Bor ba – PR (onda mé dia);

11 – Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi são Ltda.,
na ci da de de Iga ra pé-Miri – PA (onda mé dia);

12 – Rá dio Ca ja ze i ras FM Ltda., na ci da de de
Cam pi na Gran de – PB (onda mé dia);

13 – Rá dio Ci da de Luís Edu ar do Ma ga lhães
S/C, na ci da de de Bar re i ras – BA (onda mé dia); e

14 – TV Vale do Aço Ltda., na ci da de de Co ro nel
Fa bri ci a no – MG (sons e ima gens).

Bra sí lia, 21 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 00779 EM

Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2002

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

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a ins ta u ra ção de pro ce di men to li ci ta tó rio, na mo -
da li da de Con cor rên cia, com vis tas a ou tor ga de con-
ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas lo ca li-
da des e Uni da des da Fe de ra ção aba i xo in di ca das.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
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1997, após ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e
as pro pos tas téc ni ca e de pre ço das en ti da des pro po-
nen tes, com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju -
nho de 1993, e da le gis la ção es pe ci fi ca de ra di o di fu-
são, con clu iu que ob ti ve ram a ma i or pon tu a ção do va -
lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pe los res-
pec ti vos Edi ta is, tor nan do-se as sim ven ce do ras das
Con cor rên ci as, con for me atos da mes ma Co mis são,
que ho mo lo guei, as se guin tes en ti da des:

Ra di o di fu são Ra i nha do Céu Ltda., ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Be zer ros,
Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.000338/97
e Con cor rên cia nº 097/97-SFO/MC);

Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Pe tro lân dia, Esta do
de Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.000340/97 e Con-
cor rên cia nº 097/97-SFO/MC);

EBC – Empre sa Ba u ru en se de Co mu ni ca ção
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Ri be i rão Pre to, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 53830.001345/97 e Con cor rên cia nº
103/97-SFO/MC);

Lí der Co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Fe i jó, Esta -
do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/98 e Con cor-
rên cia nº 117/97-SSR/MC);

Lí der Co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Rio Bran co,
Esta do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/98 e
Con cor rên cia nº 117/97-SSR/MC);

Rá dio Por tal de Ca xi as Ltda., ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de João Lis -
boa, Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so nº 53
680.000099/98 e Con cor rên cia nº 134/97-SSR/MC);

Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda., ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Uber lân-
dia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000251/98 e Con cor rên cia nº 136/97-SSR/MC);

Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Ca bro bó. Esta do de 
Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.000142/98 e Con cor-
rên cia nº 146/97-SSR/MC);

Rá dio AM Ban da 1 Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Sa ran di,
Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000230/98 e
Con cor rên cia nº 150/97-SSR/MC);

Se sal – Co mu ni ca ção e Infor má ti ca Ltda., ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Te lê ma co Bor ba, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53740.000233/98 e Con cor rên cia nº 150/97-SSR/MC);

Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi são Ltda., ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Iga -
ra pé-Miri. Esta do do Pará (Pro ces so nº 53720.000163/98 e
Con cor rên cia nº 018/98-SSR/MC):

Rá dio Ca ja ze i ras FM Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Cam pi na Gran de,
Esta do da Pa ra í ba (Pro ces so nº 53730.000206/98 e Con -
cor rên cia nº 021/98-SSR/MC);

Rá dio Ci da de Luís Edu ar do Ma ga lhães S/C, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Bar -
re i ras, Esta do da Ba hia (Pro ces so nº 53640.000280/2000
e Con cor rên cia nº 004/2000-SSR/MC);

TV Vale do Aço Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Co ro nel Fa bri ci a no, Esta do
de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000254/98 e Con-
cor rên cia nº 136/97-SSR/MC);

Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao que
dis põe o art. 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra -
di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31
de ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada
pelo De cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de 1995,
sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa Exce lên-
cia pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de con ces-
são às re fe ri das en ti da des para ex plo rar os ser vi ços
de ra di o di fu são men ci o na dos.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, os atos de ou tor ga so men te pro du zi-
rão efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to se jam en ca mi nha dos os re -
fe ri dos atos.

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

DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 2002
Ou tor ga con ces são às en ti da des

que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio do
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca-
put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27 de
agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 29 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,

De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des

aba i xo men ci o na das para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia:

1 – Ra di o di fu são Ra i nha do Céu Ltda., na ci da de de 
Be zer ros, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000338/97 e Con cor rên cia nº 097/97-SFO/MC);

II – Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., na ci da de de Pe tro-
lân dia, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000340/97 e Con cor rên cia nº 097/97-SFO/MC);

III – EBC – Empre sa Ba u ru en se de Co mu ni ca-
ção Ltda., na ci da de de Ri be i rão Pre to, Esta do de São 
Pa u lo (Pro ces so nº 53830.001345/97 e Con cor rên cia
nº 103/97-SFO/MC);
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IV – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de
Fe i jó, Esta do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/98
e Con cor rên cia nº 117/97-SSR/MC);

V – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Rio
Bran co, Esta do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/98 e
Con cor rên cia nº 117/97-SSR/MC);

VI – Rá dio Por tal de Ca xi as Ltda., na ci da de de João 
Lis boa, Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so nº
53680.000099/98 e Con cor rên cia nº 134/97-SSR/MC);

VII – Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda., na ci da de de
Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000251/98 e Con cor rên cia nº 136/97-SSR/MC);

VIII – Rá dio Fe li ci da de FM Ltda,, na ci da de de Ca -
bro bó, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000142/98 e Con cor rên cia nº 146/97-SSR/MC);

IX – Rá dio AM Ban da 1 Ltda., na ci da de de Sa ran di,
Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000230/98 e Con -
cor rên cia nº 150/97-SSR/MC);

X – Se sal – Co mu ni ca ção e Infor má ti ca Ltda.,
na ci da de de Te lê ma co Bor ba, Esta do do Pa ra ná
(Pro ces so nº 53740.000233/98 e Con cor rên cia nº
150/97-SSR/MC);

XI – Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi são Ltda., na
ci da de de Iga ra pé-Miri, Esta do do Pará (Pro ces so nº
53720.000163/98 e Con cor rên cia nº 018/98-SSR/MC);

XII – Rá dio Ca ja ze i ras FM Ltda., na ci da de de Cam -
pi na Gran de, Esta do da Pa ra í ba (Pro ces so nº
53730.000206/98 e Con cor rên cia nº 021/98-SSR/MC);

XIII – Rá dio Ci da de Luís Edu ar do Ma ga lhães
S/C, na ci da de de Bar re i ras, Esta do da Ba hia (Pro-
ces so nº 53640.000280/2000 e Con cor rên cia nº
004/2000-SSR/MC).

Art. 2º Fica ou tor ga da con ces são à TV Vale do Aço
Ltda., na ci da de de Co ro nel Fa bri ci a no, Esta do de Mi nas
Ge ra is, para ex plo rar, pelo pra zo de quin ze anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens (Pro ces so nº 53710.000254/98 e Con cor rên cia
nº 136/97-SSR/MC).

Art. 3º As con ces sões ora ou tor ga das re-
ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 5º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o art. 4º, sob pena de tor nar-se nula, de ple no di -
re i to, a ou tor ga con ce di da.

Art. 6º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 15 de ja ne i ro de 2002; 181º da Inde-
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Mar co Ma ci el.
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(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 313, DE 2003

(Nº 1.963/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato, que re no va a con ces-
são ou tor ga da à Ra dio e Te le vi são Espí ri to
San to (RTV/ES) 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 Vi tó ria, Esta do do Espí ri to San to.

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

cre to s/nº de 1º de ou tu bro de 2001, que re no va, a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con ces são ou tor-
ga da à Rá dio e Te le vi são Espí ri to San to (RTV/ES)
para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Vi tó ria, Esta do do Espí ri to San to.

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

MENSAGEM Nº 1.067, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 1º de ou tu bro de 2001, que “Re no va con ces-
são das en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi-
ços de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en -
ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Rá dio e Te le vi são Espí ri to San to (RTV/ES),
au tar quia es ta du al, vin cu la da à casa ci vil do Go ver no
do Esta do do Espí ri to San to, ori gi na ri a men te Fun da-
ção Cul tu ral do Espí ri to San to, na ci da de de Vi tó ria –
ES (onda mé dia);

2 – Rá dio Cul tu ra de Mon le va de Ltda., ori gi na ri-
a men te Rá dio Ti ra den tes Ltda., na ci da de de João
Mon le va de – MG (onda mé dia);

3 – Rá dio Di fu so ra de Pi ran ga Ltda., na ci da de
de Pi ran ga – MG (onda mé dia);

4 – Rá dio Cul tu ra de La vras Ltda., ori gi na ri a-
men te Rá dio Cul tu ra D’Oeste S.A, na ci da de de La-
vras – MG (onda mé dia);

5 – Sis te ma Ipa ne ma de Co mu ni ca ção Ltda., na
ci da de de Ipa ne ma – MG (onda mé dia);

6 – Rá dio Cul tu ra dos Pal ma res S/A, na ci da de
de Pal ma res – PE (onda mé dia);
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7 – Rá dio Agu lhas Ne gras de Re sen de Ltda., na 
ci da de de Re sen de – RJ (onda mé dia);

8 – Rá dio Di fu so ra Vale do Pa ra í ba Ltda., na ci -
da de de Bar ra do Pi raí – RJ (onda mé dia);

9 – Rá dio Cul tu ra De Va len ça Ltda., ori gi na ri a-
men te Rá dio Clu be de Va len ça Ltda., na ci da de de
Va len ça – RJ (onda mé dia);

10 – Rá dio Ita pe ru na Ltda., na ci da de de Ita pe-
ru na – RJ (onda mé dia);

11 – Rá dio Prin ce si nha do Nor te Ltda., na ci da-
de de Mi ra ce ma – RJ (onda mé dia);

12 – Te le vi são Ver des Ma res Ltda., na ci da de do 
Rio de Ja ne i ro – RJ (onda mé dia);

13 – Rá dio Emis so ras do Cen tro-Oes te Pa u lis ta
Ltda., ori gi na ri a men te Rá dio Clu be de Gar ça Ltda.,
na ci da de de Gar ça – SP (onda mé dia);

14 – Rá dio Uni ver sal Ltda., na ci da de de Te o do-
ro Sam pa io – SP (onda mé dia); e

15 – Te le vi são Ca cho e i ra do Sul Ltda., na ci da-
de de Ca cho e i ra do Sul – RS (sons e ima gens).

Bra sí lia, 4 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 00562 EM

Bra sí lia, 13 de se tem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da re no va ção de
con ces sões, ou tor ga das às en ti da des aba i xo re la ci o-
na das, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são nas lo-
ca li da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

Rá dio e Te le vi são Espí ri to San to (RTV/ES), con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Vi tó ria, Esta do do Espí ri to
San to (Pro ces so nº 53660.000119/95);

Rá dio Cul tu ra de Mon le va de Ltda., con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de João Mon le va de, Esta do de Mi nas
Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000066/94);

Rá dio Di fu so ra de Pi ran ga Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Pi ran ga, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 50710.000765/94);

Rá dio Cul tu ra de La vras Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de La vras, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 50710.000147/94);

Sis te ma Ipa ne ma de Co mu ni ca ção Ltda., con-
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em

onda mé dia, na ci da de de Ipa ne ma, Esta do de Mi nas
Ge ra is (Pro ces so nº 50710.000639/94);

Rá dio Cul tu ra dos Pal ma res S/A, con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Pal ma res, Esta do de Per nam bu co (Pro -
ces so nº 53103.000259/98);

Rá dio Agu lhas Ne gras de Re sen de Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Re sen de, Esta do do Rio de 
Ja ne i ro (Pro ces so nº 53770.000119/94);

Rá dio Di fu so ra Vale do Pa ra í ba Ltda., con ces si-
o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Bar ra do Pi raí, Esta do do Rio de
Ja ne i ro (Pro ces so nº 53770.000166/94);

Rá dio Cul tu ra de Va len ça Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Va len ça, Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro ces-
so nº 53770.000125/94);

Rá dio Ita pe ru na Ltda., con ces si o ná ria de ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de
de Ita pe ru na, Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro ces so nº
53770.000169/94);

Rá dio Prin ce si nha do Nor te Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Mi ra ce ma, Esta do do Rio de Ja ne i ro
(Pro ces so nº 53770.002983/98);

Te le vi são Ver des Ma res Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de do Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio de ja ne i ro
(Pro ces so nº 52770.000062/93);

Rá dio Emis so ras do Cen tro-Oes te Pa u lis ta
Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda me dia, na ci da de de Gar ça, Esta do de
São Pa u lo (Pro ces so nº 50830.000339/941;

Rá dio Uni ver sal Ltda., con ces si o ná ria de ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de
de Te o do ro Sam pa io, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so
nº 53830.001873/94);

Te le vi são Ca cho e i ra do Sul Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, na
ci da de de Ca cho e i ra do Sul, Esta do do Rio Gran de do 
Sul (Pro ces so nº 53790.001702/95);

2. Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi-
gên cia das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de ra di-
o di fu são é re gi da me i as dis po si ções con ti das na
Lei nº 5.735. de 23 de ju nho de 1972, e no De cre to
nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que a re gu la-
men tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram ana li-
sa dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio e con si-
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de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is apli cá-
ve is, de mons tran do pos su ir as en ti da des as qua li fi ca-
ções ne ces sá ri as à re no va ção da con ces são.

4. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la-
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as -
sun to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia
para de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so
Na ci o nal, em cum pri men to ao § 3º do art. 223 da
Cons ti tu i ção.

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

DECRETO DE 1º DE OUTUBRO DE 2001

Re no va con ces são das en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio do
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV. e 223, ca-
put, da Cons ti tu i ção, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju -
nho de 1972, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 6º, in -
ci so I, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983.

Decreta:
Art. 1º Fica re no va da a con ces são das en ti da-

des aba i xo men ci o na das para ex plo rar, sem di re i to de 
ex clu si vi da de. pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia:

I – Rá dio e Te le vi são Espí ri to San to (RTV/ES),
au tar quia es ta du al, vin cu la da à Casa Ci vil do Go ver-
no do Esta do do Espí ri to San to, a par tir de 1º de no-
vem bro de 1993, na ci da de de Vi tó ria, Esta do do
Espí ri to San to, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Fun da-
ção Cul tu ral do Espí ri to San to, con for me De cre to nº
26.998, de 2 de agos to de 1949, re no va da pelo De-
cre to nº 78.726, de 12 de no vem bro de 1976, e trans -
fe ri da pelo De cre to de nº 88.092, de 10 de fe ve re i ro
de 1983, na con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so
(Pro ces so nº 53660.000119:95);

II – Rá dio Cul tu ra de Mon le va de Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de João Mon le va de,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da ori gi na ri a men te à 
Rá dio Ti ra den tes Ltda., con for me Por ta ria MVOP nº
617, de 29 de de zem bro de 1959, re no va da pelo De -
cre to nº 90.276, de 3 de ou tu bro de 1984, trans fe ri da
nela Expo si ção de Mo ti vos nº 80/MC, de 9 de maio de
1995, para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so
(Pro ces so nº 53710.000066/94);

III – Rá dio Di fu so ra de Pi ran ga Ltda., a par tir de
17 de de zem bro de 1994, na ci da de de Pi ran ga, Esta -
do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pela Por ta ria nº 288
de 13 de de zem bro de 1984, e au to ri za da a pas sar à
con di ção de con ces si o ná ria em vir tu de de au men to
de po tên cia de sua es ta ção trans mis so ra, con for me
Expo si ção de Mo ti vos nº 112, de 12 de se tem bro de
1994, do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº
50710.000765/94);

IV – Rá dio Cul tu ra de La vras Ltda., a par tir de 12 
de maio de 1994, na ci da de de La vras, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Ra dio Cul tu-
ra D’Oeste S.A., con for me Por ta ria MVOP nº 615, de
24 de ju nho de 1946, re no va da pelo De cre to nº

89.407, de 29 de fe ve re i ro de 1984, au to ri za da a mu -
dar sua de no mi na ção so ci al para a atu al, con for me
Por ta ria nº 57, de 18 de mar ço de 1888, do de le ga do
do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções no Esta do de Mi nas
Ge ra is (Pro ces so nº 50710.000147,94);

V – Sis te ma de Ipa ne ma de Co mu ni ca ção Ltda., 
a par tir de 18 de de zem bro de 1994, na ci da de de Ipa -
ne ma, Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pelo De-
cre to nº 90.343, de 22 de ou tu bro de 1984 (Pro ces so
nº 50710.00063994);

VI – Rá dio Cul tu ra dos Pal ma res SA, a par tir de
13 de se tem bro de 1998, na ci da de de Pal ma res,
Esta do de Per nam bu co, ou tor ga da pelo De cre to nº
81.907, de 10 de ju lho de 1978 (Pro ces so
53103.000259/98);

VII – Rá dio Agu lhas Ne gras de Re sen de Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Re sen de,
Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da pela Por ta ria
MVOP nº 504, de 2 de ju nho de 1950, re no va da pela
Por ta ria nº 208, de 1º de ou tu bro de 1984, e au to ri za da
a pas sa rá con di ção de con ces si o ná ria em vir tu de do
au men to de po tên cia (Pro ces so nº 52770.000119/94);

VIII – Rá dio Di fu so ra Vale do Pa ra í ba Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Bar ra do
Pi raí, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da pela Por ta-
ria MVOP nº 73, de 22 de ja ne i ro de 1946, re no va da
pelo De cre to nº 89.631, de 8 de maio de 1984 (Pro -
ces so nº 52770.000165.94);

IX –  Rá dio Cul tu ra de Va len ça Ltda., a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Va len ça, Esta do do
Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da ori gi na ri a men te a Rá dio
Clu be de Va len ça Ltda., pela por ta ria MVOP nº 454,
de 20 de ju nho de 1947, re no va da pelo De cre to nº
89.629, de 8 de maio de 1984, e trans fe ri da pelo De -
cre to nº 93.431, de 16 de ou tu bro de 1986, para a
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con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so (Pro ces so nº
53770.000125/94);

X –  Rá dio Ita pe ru na Ltda., a par tir de 1º de maio de
1994, na ci da de de Ita pe ru na, Esta do do Rio de Ja ne i ro,
ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 498, de 17 de maio de
1946, e re no va da pelo De cre to nº 91.393, de 2 de ju lho de
1985 (Pro ces so nº 53770.000169/94);

XI – Rá dio Prin ce si nha do Nor te Ltda., a par tir
de 22 de fe ve re i ro de 1999, na ci da de de Mi ra ce ma,
Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da pela Por ta ria nº
210, de 15 de fe ve re i ro de 1979, e re no va da pelo De -
cre to de 4 de agos to de 1992 (Pro ces so nº
53770.002983/98);

XII – Te le vi são Ver des Ma res Ltda., a par tir de
12 de no vem bro de 1993, na ci da de do Rio de Ja ne i-
ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da pelo De cre to
nº 51.155, de 7 de agos to de 1961, e re no va da pelo
De cre to nº 90.074, de 15 de agos to de 1984 (Pro ces-
so nº 53770.000062/93;

XIII – Rá dio Emis so ras do Cen tro-Oes te Pa u lis-
ta Ltda., a par tir de 12 de maio de 1994, na ci da de de
Gar ça, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da à Rá dio Clu -
be de Gar ça Ltda., pela Por ta ria MVOP nº 1.004, de
21 de no vem bro de 1946, au to ri za da a mu dar a sua
de no mi na ção so ci al para a atu al, con for me Por ta ria
nº 1.338, de 13 de ou tu bro de 1981, e re no va da pelo
De cre to nº 89.382, de 15 de fe ve re i ro de 1984 (Pro -
ces so nº 50830.000339/94);

XIV – Rá dio Uni ver sal Ltda., a par tir de 19 de mar -
ço de 1995, na ci da de de Te o do ro Sam pa io, Esta do de
São Pa u lo, ou tor ga da pelo De cre to nº 91.089, de 12 de
mar ço de 1985 (Pro ces so nº 53830.001873/94);

Art. 2º Fica re no va da, pelo pra zo de quin ze
anos, a par tir de 26 de ja ne i ro de 1996, a con ces são
ou tor ga da à Te le vi são Ca cho e i ra do Sul Ltda., pelo
De cre to nº 85.442, de 2 de de zem bro de 1980, para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens (TV), na ci da de de Ca -
cho e i ra do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces-
so nº 53790.001702/95).

Art 3º À ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cu jas con ces sões são re no va das por este De cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 4º A re no va ção da con ces são so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, nos ter mos do § 3º do art. 222 da
Cons ti tu i ção.

Art. 5º Este De cre to en tra em vi sor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 1º de ou tu bro de 2001; 180º da Inde -
pen dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Mar co Ma ci el.
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(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 314, DE 2003

(Nº 2.019/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da JK San ta Ca ta ri na Empre sa de
Co mu ni ca ções Ltda. para ex plo rar ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé-
dia, na ci da de de Tu ba rão, Esta do de
San ta Ca ta ri na.

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

cre to s/nº de 14 de agos to de 2001, que re no va, a par-
tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da JK San ta
Ca ta ri na Empre sa de Co mu ni ca ções Ltda. para ex-
plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Tuba rão, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

MENSAGEM Nº 862, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal.

Nos ter mos do art. 49. in ci so XII. com bi na do
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 14 de agos to de 2001. que “Re no va con ces-
são das en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi-
ços de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en -
ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Fun da ção Evan gel li Nun ti an di, ori gi na ri a-
men te Rá dio Alvo ra da de Pa rin tins Ltda., a par tir de
16 de ju lho de 1995, na ci da de de Pa rin tins-AM (onda
mé dia);

2 – Rá dio Bar ra do Men des Ltda., a par tir de 30
de abril de 1996, na ci da de de Bar ra do Men des-BA
(onda mé dia);

3 – Ra di o sul Emis so ras Inte gra das Ltda., a par -
tir de 27 de fe ve re i ro de 1996, na ci da de de Cam po
Gran de-MS (onda mé dia);

4 – Empre sa de Ra di o di fu são Sete Ci da des de
Pi ra cu ru ca Ltda., a par tir de 17 de de zem bro de 1995, 
na ci da de de Pi ra cu ru ca-PI (onda mé dia);

5 – Ala ga mar Rá dio So ci e da de Ltda., a par tir de
10 de abril de 1996, na ci da de de Ma cau-RN (onda
mé dia);
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6 – So ci e da de Rá dio Di fu so ra de Ran cha ria
Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Ran cha ria-SP (onda mé dia);

7 – Rá dio Ara ran guá Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Ara ran guá-SC (onda mé -
dia);

8 – Rá dio Glo bo Ca ta ri nen se Ltda., ori gi na ri a-
men te So ci e da de Rá dio Di fu so ra Vale do Ita jaí Ltda.,
a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Blu me-
nau-SC (onda mé dia);

9 – Rá dio Ne reu Ra mos Ltda., ori gi na ri a men te
Rá dio Esta du al Ltda., a par tir de lº de maio de 1994,
na ci da de de Blu me nau-SC (onda mé dia);

10 – So ci e da de Rá dio Ara gua ia de Brus que
Ltda., a par tir de 1º maio de 1994, na ci da de de Brus -
que-SC (onda mé dia);

11 – Diá rio da Ma nhã Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Flo ri a nó po lis-SC (onda
mé dia):

12 – Rá dio Ca no i nhas Ltda., a par tir de 18 de fe -
ve re i ro de 1985, na ci da de de Flo ri a nó po lis-SC (onda
mé dia);

13 – Rá dio Di fu so ra Ita jaí Ltda., a par tir de 1º de
ni a io de 1994, na ci da de de Ita jaí-SC (onda mé dia):

14 –  Rá dio So ci e da de Ca ta ri nen se Ltda., a par-
tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Jo a ça ba-SC
(onda mé dia);

15 – Rá dio Prin ce sa Ltda., a par tir de 20 de agos -
to de 1994, na ci da de de La ges-SC (onda mé dia),

16 – Rá dio Clu be De São João Ba tis ta Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de São João
Ba tis ta-SC (onda mé dia);

17 – Rá dio Jor nal a Ver da de Ltda., a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci da de de São José-SC (onda
mé dia);

18 – JK San ta Ca ta ri na Empre sa de Co mu ni ca-
ções Ltda., ori gi na ri a men te Rá dio Ca no i nhas Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994. na ci da de de Tu ba-
rão-SC  (onda mé dia);

19 – Rá dio Prin ce sa Do Oes te Ltda., a par tir de
19 de fe ve re i ro de 1995, na ci da de de Xan xe rê-SC
(onda mé dia);

20 – Te le vi são Ci da de Mo de lo Ltda., a par tir de
30 de se tem bro de 1995, na ci da de de Dou ra dos-MS
(sons e ima gens); e

21 – Fi ren ze Co mu ni ca ção e Pro du ção Ltda.,
ori gi na ri a men te TV Bar ri ga Ver de Ltda., a par tir de 6
de ju nho de 1994, na ci da de Flo ri a nó po lis-SC (sons e
ima gens).

Bra sí lia, 21 de agos to de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 00325 EM

Bra sí lia, 25 de ju nho de 2001

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

Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 
in clu so pro je to de de cre to que tra ta da re no va cão de
con ces sões, ou tor ga das às en ti da des aba i xo re la ci o-
na das, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas lo -
ca li da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

• Fun da ção Evan gel li Nun ti an di, con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Pa rin tins, Esta do do Ama zo nas (Pro ces so
nº 53630.000063/95);

• Rá dio Bar ra do Men des Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Bar ra do Men des, Esta do da Ba hia (Pro-
ces so nº 53640.000882/95);

• Ra di o sul Emis so ras Inte gra das Ltda., con ces-
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Cam po Gran de, Esta do de Mato
Gros so do Sul (Pro ces so nº 53700.001495195);

•Empre sa de Ra di o di fu são Sete Ci da des de Pi -
ra cu ru ca Ltda, con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Pi ra cu ru-
ca, Esta do do Pi a uí (Pro ces so nº 53760.000239/95);

• Ala ga mar Rá dio- So ci e da de Ltda., con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Ma cau, Esta do do Rio Gran de do
Nor te (Pro ces so nº 53780.000210/95);

• So ci e da de Rá dio Di fu so ra de Ran cha ria Ltda., 
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Ran cha ria, Esta do de São
Pa u lo (Pro ces so nº 50830.000312/94);

• Rá dio Ara ran guá Ltda., con ces si o ná ria de ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de Ara ran guá, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces-
so nº 53820.000208/94);

• Rá dio Glo bo Ca ta ri nen se Ltda., con ces si o ná ria de 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de
de Blu me nau, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº
50820.000057/94);

• Rá dio Ne reu Ra mos Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Blu me nau, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro -
ces so nº 53820.000241/94); 

• So ci e da de Rá dio Ara gua ia de Brus que Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
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onda mé dia, na ci da de de Brus que, Esta do de San ta
Ca ta ri na (Pro ces so nº 53820.000212/94);

• Diá rio da Ma nhã Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Flo -
ri a nó po lis, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº
53820.000191/94);

• Rá dio Ca no i nhas Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Flo -
ri a nó po lis, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº
53820.000951/94);

• Rá dio Di fu so ra Ita jaí Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Ita jaí, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº 
53820.000235/94);

• Rá dio So ci e da de Ca ta ri nen se Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Jo a ça ba, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so
nº 50820.000060/94);

 Rá dio Prin ce sa Ltda., con ces si o ná ria de ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de
de La ges, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº
53820.000454/94);

• Rá dio Clu be de São João Ba tis ta Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de São João Ba tis ta, Esta do
de San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº 53820.000358/94);

• Rá dio Jor nal a Ver da de Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de
de São José, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº
53820.000233/94);

• JK San ta Ca ta ri na Empre sa de Co mu ni ca ções
Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia, na ci da de de Tu ba rão, Esta do
de San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº 53820.000219/94);

• Rá dio Prin ce sa do Oes te Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Xan xe rê, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so
nº 53820.000919/94);

• Te le vi são Ci da de Mo de lo Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens (te -
le vi são), na ci da de de Dou ra dos, Esta do de Mato
Gros so do Sul (Pro ces so nº 53700.000336/95);

• Fi ren ze Co mu ni ca ção e Pro du ção Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens (te le vi são), na ci da de de Flo ri a nó po lis, Esta do
de San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº 53820.000230/94).

2. Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi gên cia
das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu são é
re gi da pe las dis po si ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 
de ju nho de 1972, e no De cre to nº 88.066. de 26 de ja -
ne i ro de 1983, que a re gu la men tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram ana li-
sa dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio e con si-
de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is apli cá-
ve is, de mons tran do pos su ir as en ti da des as qua li fi ca-
ções ne ces sá ri as á re no va ção da con ces são.

4. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao que
dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la men to.
De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to à su pe-
ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de ci são e
sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci o nal, em
cum pri men to ao § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

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

DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 2001

Re no va con ces são das en ti da des
que men ci o na, para, ex plo rar ser vi ços de 
ra di o di fu são e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca-
put, da Cons ti tu i ção, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju -
nho de 1972, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 6º, in -
ci so I, do De cre to nº 88.066. de 26 de ja ne i ro de 1983.

De cre ta:

Art. 1º Fica re no va da a con ces são das en ti da-
des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia:

I – Fun da ção Evan gel li Nun ti an di, a par tir de 16 de 
ju lho de 1995, na ci da de de Pa rin tins, Esta do do Ama -
zo nas, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Alvo ra da de
Pa rin tins Ltda.,. con for me De cre to nº 55.931, de 19 de
abril de 1965, re no va da pelo De cre to nº 91.437, de 15
de ju lho de 1985, e trans fe ri da pelo De cre to de 15 de ju -
lho de 1996, para a con ces si o ná ria de que tra ta este in -
ci so (Pro ces so nº 53630.000063/95);

II – Rá dio Bar ra do Men des Ltda., a par tir de 30 de
abril de 1996, na ci da de de Bar ra do Men des, Esta do da
Ba hia, ou tor ga da pelo De cre to nº 92.485, de 21 de mar ço
de 1986 (Pro ces so nº 53640.000882/95);

III – Ra di o sul Emis so ras Inte gra das Ltda., a par-
tir de 27 de fe ve re i ro de 1996. na ci da de de Cam po
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Gran de, Esta do de Mato Gros so do Sul, ou tor ga da
pelo De cre to nº 92.335, de 27 de ja ne i ro de 1986
(Pro ces so nº 53700.001495/95);

IV – Empre sa de Ra di o di fu são Sete Ci da des de
Pi ra cu ru ca Ltda., a par tir de 17 de de zem bro de 1995, 
na ci da de de Pi ra cu ru ca, Esta do do Pi a uí, ou tor ga da
pelo De cre to nº 91.865, de 1º de no vem bro de 1985
(Pro ces so nº 53760.000239/95);

V – Ala ga mar Rá dio So ci e da de Ltda., a par tir de 
10 de abril de 1996, na ci da de de Ma cau, Esta do do
Rio Gran de do Nor te, ou tor ga da pelo De cre to nº
92.412, de 20 de fe ve re i ro de 1986 (Pro ces so nº
53780.00O210/95);

VI – So ci e da de Rá dio Di fu so ra de Ran cha ria
Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Ran cha ria, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por-
ta ria MVOP nº 1.064, de 9 de de zem bro de 1948, re -
no va da pela Por ta ria nº 252, de 9 de ou tu bro de 1985, 
e au to ri za da a pas sar àa con di ção de con ces si o ná ria
em vir tu de de au men to de po tên cia de sua es ta ção
trans mis so ra, con for me Expo si ção de Mo ti vos nº 112, 
de 15 de se tem bro de 1994, do Mi nis té rio das Co mu-
ni ca ções (Pro ces so nº 50830.000312/94):

VII – Rá dio Ara ran guá Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Ara ran guá, Esta do de
San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pela Por ta ria nº 142, de 11 
de fe ve re i ro de 1948,. e re no va da pelo De cre to nº
89.591. de 27 de abril de 1984 (Pro ces so nº
53820.000208/94);

VIII – Rá dio Glo bo Ca ta ri nen se Ltda., a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Blu me nau, Esta do
de San ta Ca ta ri na,. ou tor ga da ori gi na ri a men te à So -
ci e da de Rá dio Di fu so ra Vale do Ita ja íi Ltda.,. pela Por-
ta ria MVOP nº 393, de 8 de maio de 1957,. trans fe ri da
para a Empre sa Rá dio Di fu so ra Ci da de Jar dim Ltda.,
pela Por ta ria MC nº 62, de 23 de abril de 1981, re no-
va da pelo De cre to nº 89.591, de 27 de abril de 1984, e 
trans fe ri da para a en ti da de de que tra ta este in ci so,
pelo De cre to de 6 de ou tu bro de 1997 (Pro ces so nº
50820.000057/94):

IX – Rá dio Ne reu Ra mos Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Blu me nau, Esta do de
San ta Ca ta ri na,. ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio
Esta du al Ltda.,. con for me Por ta ria MVOP nº 236,. de
25 de mar ço de 1958,. trans fe ri da pela Por ta ria nº
1282, de 5 de de zem bro de 1978,. para a con ces si o-
ná ria de que tra ta este in ci so, e re no va da pelo De cre-
to nº 91.012, de 27 de fe ve re i ro de 1985 (Pro ces so nº
53820.000241/94);

X – So ci e da de Ráa dio Ara gua ia de Brus que
Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Brus que, Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pela
Por ta ria MVOP nº 177, de 19 de fe ve re i ro de 1948, e

re no va da pelo De cre to nº 89.591, de 27 de abril de
1984 (Pro ces so nº 53820.000212/94);

XI – Diá rio da Ma nhã Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Flo ri a nó po lis,Esta do de
San ta Ca ta ri na. ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº
663, de 21 de ju lho de 1954. e re no va da pelo De cre to
nº 89.409, de 29 de fe ve re i ro de 1984 (Pro ces so nº
53820.000191/94);

XII – Rá dio Ca no i nhas Ltda., a par tir de 18 de fe -
ve re i ro de 1985, na ci da de de Flo ri a nó po lis, Esta do
de San ta Ca ta ri na. ou tor ga da pelo De cre to nº 55.094.
de 1º de de zem bro de 1964, e re no va da pelo De cre to
nº 90.770,. de 28 de de zem bro de 1984 (Pro ces so nº
53820.000951/94);

XIII – Rá dio, Di fu so ra Ita ja íi Ltda., a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci da de de Ita jaí, Esta do de San ta
Ca ta ri na, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 770, de
21 de se tem bro de 1945,. e re no va da pelo De cre to nº
89.426, de 8 de mar ço de 1984 (Pro ces so nº
53820.000235/94);

XIV – Rá dio So ci e da de Ca ta ri nen se Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Jo a ça ba,.
Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pela Por ta ria
MVOP nº 945, de 13 de no vem bro de 1945, e re no va-
da pelo De cre to nº 89.409, de 29 de fe ve re i ro de 1984
(Pro ces so nº 50820.000060/94);

XV – Rá dio Prin ce sa Ltda., a par tir de 20 de agos to
de 1994, na ci da de de La ges, Esta do de San ta Ca ta ri na,
ou tor ga da pelo De cre to nº 54.063, de 30 de ju lho de 1964, 
e re no va da pelo De cre to nº 91.561, de 23 de agos to de
1985 (Pro ces so nº 53820.000454/94);

XVI – Rá dio Clu be de São João Ba tis ta Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de São João
Ba tis ta, Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pela
Por ta ria MJNI nº 341-B, de 28 de no vem bro de 1961,.
re no va da pelo De cre to nº 89.627, de 8 de maio de
1984 (Pro ces so nº 53820.000358/94);

XVII – Rá dio Jor nal a Ver da de Ltda., a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de São José, Esta do
de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº
887, de 28 de no vem bro de 1957, e re no va da pelo
De cre to nº 90.099, de 23 de agos to de 1984 (Pro ces-
so nº 53820.000233/94);

XVIII – JK San ta Ca ta ri na Empre sa de Co mu ni-
ca ções Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994,. na ci da-
de de Tu ba rão, Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da
ori gi na ri a men te à Rá dio Ca no irt has Ltda., con for me
Por ta ria MVOP nº 452-C, de 23 de ju nho de 1961,
trans fe ri da pela Por ta ria MC nº 235, de 31 de ou tu bro
de 1984, para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci-
so, e re no va da pelo De cre to nº 91.571, de 23 de
agos to de 1985 (Pro ces so nº 53820.000219/94);

XIX – Rá dio Prin ce sa do Oes te Ltda., a par tir de
19 de fe ve re i ro de 1995, na ci da de de Xan xe rê, Esta -
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do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pelo De cre to nº
55.093, de 1º de de zem bro de 1964,. e re no va da pelo
De cre to nº 90.768,. de 28 de de zem bro de 1984 (Pro -
ces so nº 53820.000919/94).

Art. 2º Fica re no va da a con ces são das en ti da-
des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de quin ze anos, ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são):

I – Te le vi são Ci da de Mo de lo Ltda., a par tir de 30
de se tem bro de 1995, na ci da de de Dou ra dos, Esta do
de Mato Gros so do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº
85.063, de 25 de agos to de 1980 (Pro ces so nº
53700.000336/95);

II – Fi ren ze Co mu ni ca ção e Pro du ção Ltda., a
par tir de 6 de ju nho de 1994, na ci da de de Flo ri a nó po-
lis, Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da ori gi nal men-
te à TV Bar ri ga Ver de Ltda., pelo De cre to nº 83.310,
de 4 de abril de 1979, au to ri za da a mu dar sua de no-
mi na ção so ci al para a atu al, con for me Por ta ria nº 37,
de 8 de ju lho de 1994 (Pro ces so nº
53820.000230/94).

Art. 3º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu-
são, cu jas con ces sões são re no va das por este De-
cre to, re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co-
mu ni ca ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men-
tos.

Art. 4º A re no va ção da con ces são so men te pro-
du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal, nos ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i-
ção.

Art. 5º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 14 de agos to de 2001; 180º da Inde pen-
dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.

PARECER CONJUR/MC Nº 635/2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53820.000219194.
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do de San ta Ca-
ta ri na.
Inte res sa da: JK San ta Ca ta ri na Empre sa de Co mu-
ni ca ções Ltda.
Assun to: Re no va ção de Ou tor ga.
Emen ta: Con ces são para exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são de sons e ima gens, cujo pra zo teve seu ter mo fi -
nal em 11-5-94. Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te.
Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.
Con clu são: Pela ra ti fi ca ção do Pa re cer Ju rí di co n.º
011/97 – DRMC/SC, que con clu iu fa vo ra vel men te ao 
re que ri do.

I – Do Re la tó rio

Tra ta o pre sen te pro ces so de pe di do de re no va-
ção de con ces são, for mu la do por JK San ta Ca ta ri na
Empre sa de Co mu ni ca ções Ltda., con ces si o ná ria do
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em on das mé di as, na
ci da de de Tu ba rão, Esta do de San ta Ca ta ri na.

2. A ou tor ga em ques tão foi de fe ri da à Rá dio
Ca no i nhas Ltda., con for me o Por ta ria MVOP n.º
452-C, de 23 de ju nho de 1961, pu bli ca da no DOU
em 29 sub se qüen te, sen do que, pos te ri or men te, a
re fe ri da ou tor ga foi trans fe ri da para a atu al con-
ces si o ná ria (JK San ta Ca ta ri na Empre sa de Co-
mu ni ca ções Ltda.), me di an te a Por ta ria MC nº 235,
de 31 de ou tu bro de 1984, pu bli ca da no DOU de 5
de no vem bro de 1984.

3. O pe di do foi ob je to de aná li se pela De le ga cia
do MC no Esta do de San ta Ca ta ri na, ten do aque la
De le ga cia con clu í do fa vo ra vel men te ao ple i to, con so-
an te Pa re cer Ju rí di co nº 011/97, fls. 55/56, dos au tos.

II – Da Fun da men ta ção

4. Re e xa mi na das as pe ças que cons ti tu em os
au tos do pre sen te pro ces so, o pe di do, sua do cu men-
ta ção e os fun da men tos ju rí di cos que de ter mi na ram a 
pos tu ra de de fe ri men to ado ta da pela DRMC/SC, con -
cluo, igual men te, pelo de fe ri men to do pos tu la do,
acres cen tan do o se guin te:

• A en ti da de ob te ve au to ri za ção para al te rar
seu qua dro so ci e tá rio e di re ti vo, con for me a
Expo si ção de Mo ti vo nº 143, de 10 de ju lho de 
1997, pu bli ca da no DOU de 16 sub se qüen te,
fi can do seu qua dro so ci e tá rio e di re ti vo, res -
pec ti va men te, as sim cons ti tu í dos:
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5. Res sal te-se que a ou tor ga ori gi nal está
am pa ra da ju ri di ca men te nos ter mos de que dis-
põem a Lei nº 5.785, de 1972, e o De cre to nº
88.066, de 1983, eis que o pe di do de sua re no va-
ção foi apre sen ta do na for ma de vi da e com a do cu-
men ta ção há bil.

6. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como de -
fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec ti va
con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun ci o-
na men to em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor ga-
dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in do,
des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da con ces-
são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to ou a
lon go pra zo, não de ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex -
tin ção do ser vi ço pres ta do.

7. Di an te do con cur so das cir cuns tân ci as que
en vol vem a pre sen te re no va ção, deve o pro ces so se -
guir em seu trâ mi te au to ri zan do-se a pos tu la da re no-
va ção, por 10 anos, a par tir de 10 de maio de 1994.

III – Da Con clu são

8. Isto pos to, pro nun cio-me pelo en ca mi nha men-
to dos pre sen tes au tos ao Exmo. Sr. Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções, acom pa nha dos de mi nu ta dos atos de re -
no va ção cor res pon den tes – Expo si ção de Mo ti vos e
De cre to, com vis tas ao en ca mi nha men to ao Exce len-
tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, au to ri da de
com pe ten te para co nhe cer e de ci dir do pe di do.

9. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ci a-
da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o §
3º, do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de re -
no va ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o Pa re cer sub cen su ra.

Bra sí lia, 14 de maio de 2001. – Mar cus Vi ni ci us
Lima Fran co, Assis ten te Ju rí di co da União.

De acor do. Enca mi nhe-se à Srª Con sul to ra Ju rí di ca.

Em 16 de maio de 2001. – Ma ria da Glo ria Tuxi
F. dos San tos, Co or de na do ra-Ge ral de Assun tos Ju -
rí di cos de Co mu ni ca ções.

Apro vo. Enca mi nhe-se ao Ga bi ne te do Sr. Mi -
nis tro.

Em 16 de maio de 2001. – Ra i mun da No na ta
Pi res, Con sul to ra Ju rí di ca.

(À Co mis são de Educação de ci são ter -
mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 315, DE 2003

(Nº 2.020/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à So ci e da de Eco no mi ca de Co mu ni ca çao
LTDA., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Blu me nau, Esta do de San ta
Ca ta ri na.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 428, de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga per -
mis são à So ci e da de Eco nô mi ca de Co mu ni ca ção
Ltda. para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da, na ci da de de Blu me nau, Esta do
de San ta Ca ta ri na.

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

MENSAGEM Nº 993, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to á apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões
para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em
fre quên cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e
en ti da des:

1 – Por ta ria nº 360, de 5 de ju lho de 2001 – Stu -
dio G Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda., na ci da de de
Ja taí-GO.

2 – Por ta ria nº 361, de 5 de ju lho de 2001 – Stu -
dio G Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda., na ci da de de
Ja ra guá-G0.

3 – Por ta ria nº 362, de 5 de ju lho de 2001 – Rá -
dio Pon tal do Su do es te Go i a no FM Ltda, na ci da de
de Acre ú na-GO;

4 – Por ta ria nº 364, de 5 de ju lho de 2001 – Rá -
dio JK FM Ltda., na ci da de de Ta gua tin ga – DF;

5 – Por ta ria nº 365, de 5 de ju lho de 2001 – Sis -
te ma La ge a do de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de
Go iâ nia – GO;

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13759    515ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



6 – Por ta ria nº 370, de 5 de ju lho de 2001 –
Rá dio Ser ra ria FM Ltda., na ci da de de Dias
D’Ávila – BA;

7 – Por ta ria nº 422, de 7 de agos to de 2001 –
Sis te ma Inte ra ti va de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de
de Ara ran guá – SC;

8 – Por ta ria nº 428, de 7 de agos to de 2001 –
So ci e da de Eco nô mi ca de Co mu ni ca ção Ltda., na ci -
da de de Blu me nau – SC;

9 – Por ta ria nº 430, de 7 de agos to de 2001 –
SM Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Pe dro Ca ná rio
– ES;

10 – Por ta ria nº 431, de 7 de agos to de 2001 – SM 
Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Pi nhe i ros – ES;

11 – Por ta ria nº 432, de 7 de agos to de 2001 –
Empre sa de Co mu ni ca ção in ter na ci o nal Ltda., na ci -
da de de Ita jaí – SC;

Fl. 2 da Men sa gem nº 993, de 17-9-2001.

12 – Por ta ria nº 437, de 7 de agos to de 2001 –
RB – Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci da de de Eco po-
ran ga – ES;

13 – Por ta ria nº 438, de 7 de agos to de 2001 –
Rede Vi tó ria Ré gia de Rá dio Ltda., na ci da de de Por to
Ve lho – RO;

14 – Por ta ria nº 448, de 7 de agos to de 2001 –
SM Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Anchi e ta –
ES; e

15 – Por ta ria nº 450, de 7 de agos to de 2001 – CV
– Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci da de de Jo in vil le – SC.

Bra sí lia, 17 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 00514 EM

Bra sí lia, 22 de agos to de 2001

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

De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e
re gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter-
mi nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
159/97-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo-
du la da, na ci da de de Blu me nau, Esta do de San ta
Ca ta ri na.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de

1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a So ci e da de
Eco nô mi ca de Co mu ni ca ção Ltda. ob te ve a ma i or
pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le-
ci dos pelo Edi tal, tor nan do-se as sim a ven ce do ra da
Con cor rên cia, con for me ato da mes ma Co mis são,
que ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a per mis-
são, na for ma da Por ta ria in clu sa.

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

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

PORTARIA Nº 428, DE 7 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
3º do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53820.000132/98, Con-
cor rên cia nº 159/97-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à So ci e da de Eco -
nô mi ca de Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da, na ci da de de Blu me nau, Esta do de San ta
Ca ta ri na.

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

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

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 316, DE 2003

(Nº 2.247, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Cam-Argo Fun da ção de Ra dio e Te le vi-
são, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na
ci da de de Ta tuí, Esta do de São Pa u lo.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 561, de 18 de se tem bro de 2001, que ou tor ga
per mis são à Cam-Argo Fun da ção de Rá dio e Te le vi-
são, para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
quên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos, na ci da de de Ta tuí, Esta do de São Pa u lo.

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

MEN SA GEM Nº 1.174, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos te mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do com 

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha dos
de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de,  ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, con -
for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 183, de 17 de abril de 2001 –
Fun da ção Edu ca ci o nal Cha pa da do Ara ri pe, na ci da-
de do Cra to-CE;

2 – Por ta ria nº 560, de 18 de se tem bro do 2001
– Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Pa dre Ale xan dri no,
na ci da de de Ca pe li nha-MG;  e

3 – Por ta ria nº 561, de 18 do se tem bro de 2001
– Cam-Argo Fun da ção de Ra dio e Te le vi são, na ci da-
de de Ta tuí-SP.

Bra sí lia, 30 de ou tu bro de 2001. – Mar co Mar ci el.

MC 00618 EM

Bra sí lia,  4 de ou tu bro de 2001 

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so nº

50830.000352/94, de in te res se da Cam-Argo Fun da-
ção de Ra dio e Te le vi são, ob je to de per mis são para

exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
na ci da de de Ta tuí, Esta do de São Pa u lo.

2 – De acor do com o art. 13, § 1º do Re gu la men-
to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re -
da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24
de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou -
tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3 – Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi-
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in clu-
sa Por ta ria.

4 – Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga 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, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do pro ces so que lhe deu ori gem.

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

PORTARIA Nº  561, DE 18 DE SETEMBRO DE 2001 

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no uso
de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to no art. 13, § 
lº, 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 do ou tu bro de 1963,
com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 
24 de de zem bro de 1996, e ten do em vis ta o que cons ta
do Pro ces so nº 50830.000352/94, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Cam-Argo Fun da-
ção de Rá dio e Te le vi são para exe cu tar, pelo pra zo de 
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Ta tuí, Esta -
do de São Pa u lo.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi-
das pela ou tor ga da

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

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PARECER Nº 115/2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº 50830.000352/94
Inte res sa da: Cam-Argo Fun da ção de Rá dio e Te le-
vi são: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.
Emen ta:  Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi ço
de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

– Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por-
ta ria Inter mi nis te ri al nº 651/99.
Con clu são: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Cam-Argo Fun da ção de Rá dio e Te le vi são,
com sede na ci da de de Ta tuí, Esta do de São Pa u lo,
re quer lhe seja ou tor ga da per mis são para exe cu tar o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na que la ci -
da de, me di an te a uti li za ção do ca nal 297 E, pre vis to
no Pla no Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca na is do re fe ri do
ser vi ço.

2.Tra ta-se de fun da ção de di re i to pri va do, sem
fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis-
tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo ver,
me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas in for-
ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos por rá dio e ou tros me i-
os de co mu ni ca ção.

3.Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen-
tou toda a do cu men ta ção per ti nen te.

4.A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to da en ti da de
en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no Re gis tro Ci -
vil de Pes so as Ju rí di cas, mi cro fil ma da sob onº 6.415,
aos seis (6) dias do mês de ja ne i ro de 1994, na ci da de
de Ta tuí, São Pa u lo, aten den do a to dos os re qui si tos
dis pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro e na le gis la ção
es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5.O car go de Di re tor Pre si den te, que terá man -
da to de três anos, de acor do com o art. 12, do Esta tu-
to da Fun da ção, está ocu pa do pelo, Sr. Acas sil José
de Oli ve i ra Ca mar go, ca ben do a ele a re pre sen ta ati-
va e pas si va da Fun da ção, nos atos de sua ad mi nis-
tra ção.

6.Estão pre vis tos tam bém os car gos de Di re tor
Fi nan ce i ro ocu pa do pelo Sr. Acas sil José de Oli ve i ra
Ca mar go Jú ni or e de Di re tor de Pro du ção e Pro gra-
ma ção, ocu pa do pela Srª Eu ni ce Ros si de Oli ve i ra
Ca mar go.

II  – Do Mé ri to

7.A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri-
za ção para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção
Fe de ral (art. 21, in ci so XII, alí nea a).

8.É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -
fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

9.O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU, de 26 sub se qüen te, dis pen-
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art. 13 ..................................................
(....)
§ 1º  É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou-

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o di-
fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos”.

10.A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res está em or dem. A en -
ti da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
ca da no DOU, de 19 de abril de 1999.

11.O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não im -
pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo De -
cre to-Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for me
de cla ra ções fir ma das por eles e jun ta das às fls. 12, 19 
e 25 dos pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer “sub-cen su ra”.

Bra sí lia, 18 de maio de 2001. – Fer nan do
Sam pa io Net to, Asses sor Ju rí di co.

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re-
tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 18 maio de 2001. – Na po leão Va la da res,
Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.
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À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 4 de maio de 2001. – Anto nio Car los
Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser -
vi ços de Ra di o di fu são.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con -
sul to ria Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 23 de maio de 2001. – Pa u lo Me ni cuc-
ci Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 317, DE 2003

(nº 2.391/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio Fre qüên cia Di vi nen se Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Di -
vi no, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 295, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Rá dio Fre qüên cia Di vi nen se Ltda. para
ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da na ci da de de Di vi no, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 283, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do com

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das de 
Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex plo rar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi-
ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 283, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Mar co Zero Ltda., na ci da de de Ma ca pá – AP;

2 – Por ta ria nº 287, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda., na ci da de de Cam po
Ma i or – PI;

3 – Por ta ria nº 295, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Fre qüên cia Di vi nen se Ltda., na ci da de de Di vi-
no – MG;

4 – Por ta ria nº 298, de 19 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção da Co mu ni da de Ba e pen di a na de Ser vi-
ços e Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Cru zí lia –
MG;

5 – Por ta ria nº 299, de 19 de mar ço de 2002 –
Acró po le Sis te ma de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Rio Cas ca – MG;

6 – Por ta ria nº 327, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Nova Ci da de FM Ltda., na ci da de de Cu pa ra-
que – MG;

7 – Por ta ria nº 328, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio For ta le za FM Ba u ru Ltda., na ci da de de Lima
Cam pos – MA;

8 – Por ta ria nº 330, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Tele vi são Li ber tas Ltda., na ci da de de Elói
Men des – MG;

9 – Por ta ria nº 333, de 19 de mar ço de 2002 –
Cen tral de Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Co -
rin to – MG;

10 – Por ta ria nº 334, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma San ta ma ri en se de Co mu ni ca ções Ltda. –
ME, na ci da de de San ta Ma ria de Ita bi ra – MG;

11 – Por ta ria nº 337, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca na bar ra Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Des-
cal va do – SP;

12 – Por ta ria nº 338, de 19 de mar ço de 2002 –
Ra di o di fu são Oes te Pa u lis ta Ltda., na ci da de de Dra -
ce na – SP; e

13 – Por ta ria nº 379, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda., na ci da de de Oe i ras
– PI.

Bra sí lia, 17 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 00378 EM

Bra sí lia, 2 de mar ço de 2002

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

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
66/2000-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de Di vi no, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Rá dio Fre-
qüên cia Di vi nen se Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a ção do
va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi -
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tal, tor nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia,
con for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei,
ha ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da
Por ta ria in clu sa.

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

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

PORTARIA Nº 295, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53710.000771/2000, Con -
cor rên cia nº 066/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio Fre qüên cia
Di vi nen se Ltda. para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Di vi no, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

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

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 318, DE 2003

(Nº 2.406/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio Cruz de Mal ta Ltda., para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Mogi
das Cru zes, Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 1084, de 26 de ju nho de 2002, que ou tor ga
per mis são à Rá dio Cruz de Mal ta Ltda., para ex plo rar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da-
de de Mogi das Cru zes, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 659, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do com

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das de
Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex plo rar, pelo pra -
zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ços
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, con-
for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 1.082, de 26 de ju nho de 2002 –
Real – Ca fe lân dia FM Ltda. – ME, na ci da de de San ta
Cruz do Rio Par do – SP;

2 – Por ta ria nº 1.083, de 26 de ju nho de 2002 –
Sis te ma San ta ro sen se de Co mu ni ca ção Ltda., na ci -
da de de San ta Rosa de Vi ter bo – SP;

3 – Por ta ria nº 1.084, de 26 de ju nho de 2002 –
Rá dio Cruz de Mal ta Ltda., na ci da de de Mogi das
Cru zes – SP;

4 – Por ta ria nº 1.085, de 26 de ju nho de 2002 –
KMR – Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Alti nó-
po lis – SP;

5 – Por ta ria nº 1.087, de 26 de ju nho de 2002 – Ibi a-
pi na Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de São Ma nu el – SP;

6 – Por ta ria nº 1.095, de 26 de ju nho de 2002 –
Mel lo e Bru no Co mu ni ca ção e Par ti ci pa ções Ltda., na 
ci da de de Agu dos – SP;

7 – Por ta ria nº 1.098, de 26 de ju nho de 2002 – Rá -
dio Mas ter FM Ltda., na ci da de de Bar bo sa Fer raz – PR;

8 – Por ta ria nº 1.100, de 26 de ju nho de 2002 –
San Ma ri no Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Ampé re
– PR; e

9 – Por ta ria nº 1.101, de 26 de ju nho de 2002 –
Rá dio FM Flo res ta Ltda., na ci da de de Flo res ta – PE.

Bra sí lia, 24 de ju lho de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 00916 EM
Bra sí lia, 4 de ju lho de 2002

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

la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi nou-se a
pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 161/97-SSR/MC, com
vis tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Mogi das
Cru zes, Esta do de São Pa u lo.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri a da
pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al te ra da pela
Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de 1997, de po is de
ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e as pro pos tas téc -
ni ca e de pre ço pela ou tor ga das en ti da des pro po nen tes,
com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993,
e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a
Rá dio Cruz de Mal ta Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do
va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor -
nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia, con for me
ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei, ha ven do por
bem ou tor gar a per mis são, na for ma da Por ta ria in clu sa.

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

Res pe i to sa men te. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci-
men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 1.084, DE 26 DE JUNHO DE 2002
O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no

uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53830.000444/98, Con-
cor rên cia nº 161/97-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio Cruz de Mal -
ta Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Mogi das 
Cru zes, Esta do de São Pa u lo.

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

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

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 319, DE 2003

(Nº 869/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da çao Na gib Ha ic kel para exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de São Luís, Esta do
do Ma ra nhão.

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

cre to s/nº, de 2 de ju nho de 2000, que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Na gib Ha ic kel para exe cu tar, por
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos, na ci da de de São Luís, Esta do do
Ma ra nhão.

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

MENSAGEM Nº 827, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49 in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 2 de ju nho de 2000 que “Ou tor ga con ces são
às en ti da des que men ci o na, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en ti-
da des men ci o na das são as se guin tes:

I – Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral João So a res
Leal So bri nho, na ci da de de Teó fi lo Oto ni – MG;

II – Fun da ção Na cib Ha ic kel, na ci da de de São
Luís – MA:

III – Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra, na ci da-
de de Ca cho e i ra do Ita pe mi rim – ES.

Bra sí lia, 26 de ju nho de 2000. – Mar co Ma ci el.

EM nº 164/MC

Bra sí lia, 31 de maio de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às en ti da des aba i xo re la ci o na das, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
(TV), com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, nas lo ca li-
da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

• Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral João So a res
Leal So bri nho, na ci da de de Teô fi lo Oto ni,

Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.001338/99);

• Fun da ção Na gib Ha ic kel, na ci da de de São
Luís, Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so nº
53000.004247/99);

• Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra, na ci da de
de Ca cho e i ra do Ita pe mi rim, Esta do do Espí -
ri to San to (Pro ces so nº 53000.006868/98).

De acor do com o § 2º do art. 14 do De cre to-Lei
de nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e com o § 1º do
art. 13 do Re gu la men to de Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, não de pen de rá
de edi tal a ou tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o-
di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre, res sal tar que os pe di dos se en con tram
de vi da men te ins tru í dos, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su í rem as en ti da des as
qua li fi ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi ra
efe i tos le ga is apos de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ren do
ato, acom pa nha do dos Pro ces sos Admi nis tra ti vos
Cor res pon den tes.

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

DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 2000

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio do
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca-
put da Cons ti tu i ção, e 34 § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art.
14, § 2º, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e no art. 13, § 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, com re da ção que lhe foi dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996.

Decreta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des

aba i xo men ci o na das, para exe cu tar, pelo pra zo de 15
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos.
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I. Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral João So a res
Leal So bri nho, na ci da de de Teó fi lo Oto ni Esta do de
Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.001338/99);

II. Fun da ção Na gib Ha ic kel, na ci da de de São Luís,
Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so nº 53000.004247/99);

III. Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra, na ci da de
de Ca cho e i ro de Ita pe mi rim Esta do do Espí ri to San to
(Pro ces so nº 53000.006868/98);

Pa rá gra fo úni co. As con ces sões ora ou tor ga das
re ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

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

Art. 3º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de to ma rem-se nu los,
de ple no di re i to, os atos de ou tor ga.

Art. 4º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 2 de ju nho de 2000; 179º da Inde pen-
dên cia e 112º da Re pú bli ca. – Mar co Ma ci el.

PARECER Nº 067/2000-DOUSR

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000.04247/99
Inte res sa da: Fundação Nagib Haickel
Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.
Emen ta: Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi ço
de ra di o di fu são com fi na li da de ex clu si va men te edu-
ca ti va. – Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das
no Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na
Por ta ria Inter mi nis te ri al nº 651/99
Con clu são: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Na gib Ha ic kel, com sede na ci da de
de São Luís, Esta do do Ma ra nhão, re quer lhe seja ou -
tor ga da per mis são para exe cu tar o ser vi ço de ra di o di-
fu são em sons e ima gens, com fi na li da de ex clu si va-
men te edu ca ti va, na lo ca li da de de São Luís, Esta do
do Ma ra nhão, me di an te a uti li za ção do ca nal 15 E.

2. Tra ta-se de uma fun da ção de di re i to pri va do,
sem fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi-
nis tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo-
ver, me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas
in for ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos pela rá dio e ou-
tros me i os de co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen-
tou a do cu men ta ção per ti nen te, a qual me re ceu pa re-

cer fa vo rá vel do Se tor Ju rí di co da De le ga cia do Mi nis-
té rio das Co mu ni ca ções da es ta do do Pará,

4. Os es ta tu tos da en ti da de, de vi da men te re gis-
tra dos no Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, em 20
de no vem bro de 1997, na Co mar ca de São Luís, no
Esta do do Ma ra nhão, sob nº 14.171, li vro de no tas
598, fls nº 183 a 184 e mi cro fil ma do sob o nº 16.058,
al te ra do nos ter mos das mo di fi ca ções pro pos tas no
es ta tu to apre sen ta do e ata de re u nião ane xa dos ao
pro ces so, re gis tra dos no mes mo Re gis tro Ci vil em 09
de Se tem bro de 1999, sob o nº 16.054 e mi cro fil ma do
sob o nº 16.275, pre en chem os re qui si tos do Có di go
Ci vil Bra si le i ro e se en con tram de acor do com a le gis-
la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. O Con se lho Di re tor com man da to de qua tro
anos, de acor do com o art. 17 dos es ta tu tos, está as -
sim cons ti tu í do:

CONSELHO DIRETOR

Cargos Nomes
Di re tor Pre si den te           Fran cis co Ro cha Neto
Di re tor Téc ni co           Lú cia de Fá ti ma Pin to Ro cha
Di re tor Admi nis tra ti vo Fi nan ce i ro Car mem Lú cia Lo pes Pe res

6. De acor do com seus es ta tu tos, a re pre sen ta-
ção ju di ci al e ex tra ju di ci al da re que ren te é com pe tên-
cia do Di re tor Pre si den te.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens Fe de ral
(le tra a in ci so XII, do art. 21).

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo, com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -
fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

9. O re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, em  eu art. 13, com a re da ção que lhe foi dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996,
pu bli ca do no DOU, de 26 sub se qüen te, dis pen sa a
pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de ra di-
o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art. 13.  ..............................................
§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou tor-

ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o di fu são
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.”

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria que in for ma o
pe di do tan to quan to à en ti da de, tan to quan to aos
seus di re to res, está em or dem. A en ti da de en ca mi-
nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria Inter mi nis te ri-
al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli ca da no DOU
de 19 de abril de 1999.
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11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for-
me de cla ra ção fir ma da pe los mes mos, jun ta da aos
pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga e Li cen-
ci a men to para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer “sub cen su ra”.

Bra sí lia, 10 de mar ço de 2000. – Ma ria Anto ni e ta
de Alva ren ga Gros si, Advo ga da-OAB/DF-5419.

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re-
tor do De par ta men to de Ou tor ga e Li cen ci a-
men to.

Bra sí lia, 10 de mar ço de 2000. – Ana cle to
Ro dri gues Cor de i ro, Co or de na dor-Ge ral de Ou-
tor ga, Sub tí tu lo.

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 13 de mar ço de 2000. – Anto nio Car los
Tar de li,Di re tor do De par ta men to de Ou tor gas de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con -
sul ta ria Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 13 de mar ço de 2000. – Pa u lo Me ni-
cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 320, DE 2003

(Nº 1.299/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio Jóia de Ada man ti na 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 Ada-
man ti na, Esta do de São Pa u lo.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o de -
cre to s/nº, de 11 de ou tu bro de 2000, que re no va por
dez anos, a par tir de 24 de ou tu bro de 1993, a con-
ces são da Rá dio Jóia de Ada man ti na Ltda. para ex -
plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ada man-
ti na, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 1.679, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên cia, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 11 de ou tu bro de 2000, que “Re no va con ces-
são  das en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser -
vi ços de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As
en ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Rá dio Di fu so ra Bra si le i ra Ltda., a par tir de 1º
de no vem bro de 1993, na ci da de de Uber lân dia – MG
(onda mé dia);

2 – Rá dio Li be ral Ltda., a par tir de 1º de no vem-
bro de 1993, na ci da de de Be lém – PA (onda mé dia);

3 – Ce a rá Rá dio Clu be S/A, a par tir de 1º de no -
vem bro de 1993, na ci da de de For ta le za – CE (onda
mé dia);

4 – Rá dio Ui ra pu ru de For ta le za Ltda., a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de For ta le za –
CE (onda mé dia);

5 – Rá dio Ver des Ma res Ltda., a par tir de 1º de
no vem bro de 1993, na ci da de de For ta le za – CE
(onda mé dia);

6 – Fun da ção Re den to ris ta de Co mu ni ca ções
So ci a is, ori gi na ri a men te Rá dio Anto ni nen ce Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Anto ni na  –
PR (onda mé dia);

7 – Rá dio Di fu so ra Cru ze i ro do Oes te Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Cru ze i ro
do Oes te – PR (onda mé dia);

8 – Fun da ção Cul tu ral Ce li nal ta, a par tir de 1º de 
no vem bro de 1993, na ci da de de Pato Bran co – PR
(onda mé dia);

9 – Emis so ra Con ti nen tal de Cam pos Ltda., a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Cam -
pos dos Goy ta ca zes – RJ (onda mé dia);

10 – Rá dio So ci e da de de Fri bur go Ltda., a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Nova Fri -
bur go – RJ (onda me dia);
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11– Rá dio Di fu so ra Boas No vas Ltda., a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Pe tró po les
– RJ (onda me dia);

12 – Fun da ção Cris tã Espí ri ta Cul tu ral Pa u lo de
Tar so, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de
do Rio de Ja ne i ro – RJ (onda mé dia);

13 – Rá dio Re ló gio Fe de ral Ltda., a par tir de 1º
de no vem bro de 1993, na ci da de do Rio de Ja ne i ro –
RJ (onda mé dia);

14 – Rá dio Prin ce sa do Vale Ltda., a par tir de
29 de agos to de 1998, na ci da de de Açu – RN
(onda mé dia);

15 – Ra di o cul tu ra do Oes te Ltda., a par tir de 10
de maio de 1993, na ci da de de Pau dos Fer ros – RN
(onda mé dia);

16 – Rá dio Cul tu ra de Gra va taí Ltda., a par tir de
1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Gra va taí – RS
(onda mé dia);

17 – Rá dio Gu a í ba S/A, a par tir de 1º de maio de 
1993, na ci da de de Porto Ale gre – RS (onda mé dia);

18 – Rá dio Blau Nu nes Ltda., a par tir de 28 de
ou tu bro de 1993, na ci da de de San ta Bár ba ra do Sul – 
RS (onda mé dia);

19 – Rá dio Jóia de Ada man ti na Ltda., a par tir de
24 de ou tu bro de 1993, na ci da de de Ada man ti na –
SP (onda mé dia);

20 – Rá dio Di fu so ra de Fran ca Ltda., a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Fran ca – SP (onda
mé dia);

21 – Rá dio Gu a ru já Pa u lis ta S/A, a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci da de de Gu a ru já – SP (onda
mé dia);

22 – Rá dio Di fu so ra Ca ci que Ltda., ori gi na ri a-
men te  Rá dio Ca ci que de São Ca e ta no do Sul Ltda., a 
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de San tos –
SP (onda mé dia);

23 – So ci e da de Rá dio Clu be de São José dos
Cam pos Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci -
da de de São José dos Cam pos – SP (onda mé dia);

24 – Rá dio Cul tu ra de Ser gi pe S/A, a par tir de 1º
de no vem bro de 1993, na ci da de de Ara ca ju – SE
(onda mé dia);

25 – Rá dio Anhan gue ra S/A, a par tir de 1º de maio
de 1993, na ci da de de Go iâ nia – GO (onda tro pi cal); e

26 – Fun da ção Cul tu ral Ce li na u ta, ori gi na ri a-
men te Rá dio e Te le vi são Su do es te do Pa ra rá Ltda., a
par tir de 21 de fe ve re i ro de l994, na ci da de de Pato
Bran co – PR (sons e ima gens).

Bra sí lia, 13 de no vem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 429/MC

Bra sí lia, 23 de se tem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli-
ca, Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o
in clu so pro je to de  de cre to que tra ta da re no va ções de
con ces sões, ou tor ga das às en ti da des aba i xo re la ci o-
na das, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, das lo -
ca li da des e uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

•  Rá dio Di fu so ra Bra si le i ra Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Uber lân dia, Esta do
de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
50710.000486/93);

• Rá dio Li be ral Ltda., con ces si o ná ria de ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Be lém, Esta do do Pará (Pro ces so
nº 53720.000259/93),

• Ce a rá Rá dio Clu be S/A, con ces si o ná ria de
ser vi ço de rá di od fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de For ta le za, Esta do do Ce a rá
(Pro ces so nº 29650.000723/93);

• Rá dio Ui ra pu ru de For ta le za Ltda., con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são  so no ra em
onda mé dia, na ci da de de For ta le za, Esta do
do Ce a rá (Pro ces so nº 29650.000767/93),

• Rá dio Ver des Ma res Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de For ta le za, Esta do do Ce a ra
(Pro ces so nº 29650.000769/93);

• Fun da ção Re den to ris ta de Co mu ni ca ções
So ci a is, con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Anto ni na, Estu do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53740.000336/93);

• Rá dio Di fu so ra Cru ze i ro do Oes te Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de Cru ze i ro do
Oes te, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53740.000328/93);

• Fun da ção Cul tu ral Ce li na u ta, con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Pato Bran co, Esta do do
Pa ra ná (Pro ces so nº 29740.000685/93);

• Emis so ra Con ti nen tal de Cam pos Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de Cam pos nos
Goy ta ca zes, Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro-
ces so nº 53770. 000258/93);
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Rádio Sociedade de Friburgo Ltda., con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Nova Fri bur go, Esta do do Rio
de Ja ne i ro (Pro ces so nº 53770.000223/93);

Rádio Difusora Boas Novas Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Pe tró po lis, Esta do do Rio de Ja ne i ro
(Pro ces so nº 53770.000260/93);

Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de
Tarso, con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia, na ci da de do Rio de Ja ne i ro,
Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro ces so nº
53770.000257/93);

Rádio Relógio Federal Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de do Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro
(Pro ces so nº 53770.000252/93);

Rádio Princesa do Vale Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Açu, Esta do do Rio Gran de do Nor te (Pro -
ces so nº 53730.000022/98);

Rádio Cultura do Oeste Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Pau dos Fer ros, Esta do do Rio Gran de do
Nor te (Pro ces so nº 29780.000042/93);

Rádio Cultura de Gravataí Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Gra va taí, Esta do do Rio Gran de do Sul
(Pro ces so nº 50790.000873/93);

Rádio Guaíba S/A, con ces si o ná ria de ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces so
nº 53790.000617/93),

Rádio Blau Nunes Ltda., con ces si o ná ria de ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de San ta Bár ba ra do Sul, Esta do do Rio Gran de do 
Sul (Pro ces so nº 50790.000835/93);

Rá dio Jóia de Ada man ti na Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Ada man ti na, Esta do de São Pa u lo (Pro -
ces so nº 50330.000767/93);

Rá dio Di fu so ra de Fran ca Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Fran ca, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.001519/93);

Rá dio Gu a ru já Pa u lis ta na S/A, con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Gu a ru já, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so
nº 50830.001512/93);

Rá dio Di fu so ra Ca ci que Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de San tos, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000286/94);

Sociedade Rádio Clube de São José Dos
Campos Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra onda mé dia, na ci da de de São José dos
Cam pos, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.001551/93),

Rádio Cultura de Sergipe S/A, con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Ara ca ju, Esta do de Ser gi pe (Pro ces so nº
50840.000161/93);

Rádio Anhanguera S/A, con ces si o ná ria de ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda tro pi cal, na ci da-
de de Go iâ nia, Esta do de Go iás (Pro ces so nº
29670.000040/93);

Fundação Cultural Celinauta, con ces si o ná ria de 
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, na ci da de
de Pato Bran co, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53740.000332/93).

2. Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi -
gên cia das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de ra -
di o di fu são é re gi da pe las dis po si ções con ti das na
Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972, e no De cre to
nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que a re gu la-
men tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram ana li-
sa dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio e con si-
de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is apli cá-
ve is, de mons tra do pos su ir as en ti da des as qua li fi ca-
ções ne ces sá ri as à re no va ção da con ces são.

4. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e Re gu la men to,
De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to à su -
pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de ci-
são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci o nal,
em cum pri men to ao § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

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

DECRETO DE 11 DE OUTUBRO DE 2000

Re no va con ces são das en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca-
put, da Cons ti tu i ção, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e 6º, da Lei nº 5.785, de 23 de ju -
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nho de 1972, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 6º, in -
ci so I, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983,

Decreta:
Art. 1º Fica re no va da a con ces são das en ti da-

des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia:

I – Rádio Difusora Brasileira Ltda., a par tir de 1º
de no vem bro de 1993, na ci da de de Uber lân dia, Esta -
do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pelo De cre to nº
45.369, de 2 de fe ve re i ro de 1959, e re no va da pelo
De cre to nº 90.578, de 28 de no vem bro de 1984 (Pro -
ces so nº 50710.000486/93);

II – Rádio Liberal Ltda., a par tir de 1º de no vem-
bro de 1993, na ci da de de Be lém, Esta do do Pará, ou -
tor ga da pelo De cre to nº 48.278, de 9 de ju nho de
1960, e re no va da pelo De cre to nº 88.583, de 2 de
agos to de 1983 (Pro ces so nº 53720.000259/93);

III – Ceará Rádio Clube S/A, a par tir de 1º de no -
vem bro de 1993, na ci da de de For ta le za, Esta do do
Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº 1.289, de 23 de de -
zem bro de 1936, e re no va da pelo De cre to nº 90.808,
de 11 de ja ne i ro de 1985 (Pro ces so nº
29650.000723/93);

IV – Rádio Uirapuru de Fortaleza Ltda., a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de For ta le za,
Esta do do Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº 37.904,
de 16 de se tem bro de 1955, e re no va da pelo De cre to
nº 90.100, de 23 de agos to de 1984 (pro ces so nº
29650.000767/93);

V – Rádio Verdes Mares Ltda., a par tir de 1º de
no vem bro de 1993, na ci da de de For ta Le za, Esta do
do Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº 38.067, de 12 de 
ou tu bro de 1955, re no va da pelo De cre to nº 90.771,
de 28 de de zem bro de 1984, e au to ri za da a pro ce der
a mu dan ça do seu tipo so ci e tá rio me di an te Por ta ria nº 
35, da 14 de se tem bro de 1992, do De le ga do do Mi -
nis té rio das Co mu ni ca ções no Esta do do Ce a rá (Pro -
ces so nº 29650.000769/93);

VI – Fundação Redentorista de Comunicações
Sociais, a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de
Anto ni na, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da ori gi na ri a-
men te à Rá dio Anto ni nen se Ltda., pela Por ta ria
MVOP nº 730, de 11 de agos to de 1949, re no va da
pelo De cre to nº 89.626, de 8 de maio de 1984, e
trans fe ri da para a con ces si o ná ria de que tra ta este in -
ci so me di an te De cre to nº 94.147, de 26 de mar ço de
1937 (Pro ces so nº 53740.000336/93);

VII – Rádio Difusora Cruzeiro do Oeste Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Cru ze i ro
do Oes te, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da pela Por ta ria

MVOP nº 628, de 15 de ju lho de 1955, e re no va da
pelo De cre to nº 39.409, de 29 de fe ve re i ro de 1984
(Pro ces so nº 53740.000328/93);

VIII – Fundação Cultural Celinauta., a par tir de
1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Pato Bran co,
Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da pelo De cre to nº 888, de
11 de abril de 1962, al te ra do pelo De cre to nº 53.989,
de 1º de ju lho de 1964, e re no va da pelo De cre to nº
88.891, de 19 de ou tu bro de 1983 (Pro ces so nº
29740.000685/93);

IX – Emissora Continental de Campos Ltda., a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Cam -
pos dos Goy ta ca zes, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor-
ga da pelo De cre to nº 47.780, de 9 de fe ve re i ro de
1960, e re no va da pelo De cre to nº 90.100, de 23 des -
gos to de 1984 (Pro ces so nº 53770.000258/93);

X – Rádio Sociedade de Friburgo Ltda., a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Nova Fri -
bur go, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 26.421, de 5 de mar ço de 1949, e re no va da
pelo De cre to nº 93.260, de 17 de se tem bro de 1986
(Pro ces so nº 53770.000223/93);

XI – Rádio Difusora Boas Novas Ltda., a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Pe tró po lis,
Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da pelo De cre to nº
285, de 9 de agos to de 1935, e re no va da pelo De cre to
nº 90.418, de 8 de no vem bro de 1984 (Pro ces so nº
53770.000260/93);

XII – Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de
Tarso, a par tir de 1º do no vem bro de 1993, na ci da de
do Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga-
da pelo De cre to nº 41.952, de 2 de agos to de 1957, e
re no va da pelo De cre to nº 89.345, de 31 de ja ne i ro de
1984 (Pro ces so nº 53770.000257/93);

XIII – Rádio Relógio Federal Ltda., a par tir de 1º
de no vem bro de 1993, na ci da de do Rio de Ja ne i ro,
Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da pelo De cre to nº
27.000, de 2 de agos to de 1949, e re no va da pelo De -
cre to nº 90.255, de 2 de ou tu bro de 1984 (Pro ces so nº 
53770.000252/93);

XIV – Rádio Princesa do Vale Ltda., a par tir de
29 de agos to de 1998, na ci da de de Açu, Esta do do
Rio Gran de do Nor te, ou tor ga da pelo De cre to nº
81.990, de 18 de ju lho de 1978, e re no va da pelo De -
cre to nº 97.935, de 10 de ju lho de 1989 (Pro ces so nº
53780.000022/98);

XV – Rádio Cultura do Oeste Ltda., a par tir de
10 de maio de 1993, na ci da de de Pau dos Fer ros,
Esta do do Rio Gran de do Nor te, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 83.173, de 10 de mar ço de 1983 (Pro ces so nº 
29780.000042/93);
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XVI – Rádio Cultura de Gravataí Ltda., a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, na Ci da de de Gra va taí,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to
nº 43.030, de 13 de ja ne i ro de 1958, e re no va da pelo
De cre to nº 88.574, de 2 de agos to de 1983 (Pro ces so
nº 50790.000873/93);

XVII – Rádio Guaíba S/A, a par tir de 1º de maio
de 1993, na ci da de de Por to Ale gre, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº 1.245, de
25 de ju nho de 1962, e re no va da pelo De cre to nº
91.074, de 12 de mar ço de 1985 (Pro ces so nº
53790.000627/93);

XVIII – Rádio Blau Nunes Ltda., a par tir de 28 de 
ou tu bro de 1993, na ci da de de San ta Bár ba ra do Sul,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to
nº 88.756, de 26 de se tem bro de 1983 (Pro ces so nº
50790.000835/93);

XIX – Rádio Jóia de Adamantina Ltda., a par tir
de 24 de ou tu bro de 1993, na ci da de de Ada man ti na,
Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pelo De cre to nº
85.669, de 1º de se tem bro de 1983 (Pro ces so nº
50830.000767/93);

XX – Rá dio Di fu so ra de Fran ca Ltda., a par tir
de 1º maio de 1994, na ci da de de Fran ca, Esta do de 
São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº B-31,
de 21 de ja ne i ro de 1961, e re no va da con for me De -
cre to nº 90.422, de 8 de no vem bro de 1984 (Pro ces-
so nº 50830.001519/93);

XXI – Rá dio Gu a ru já Pa u lis ta S/A, a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Gu a ru já, Esta do
de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº
873, de 2 de ou tu bro de 1946, e re no va da pelo De-
cre to nº 91.088, de 12 de mar ço de 1985 (Pro ces so
nº 50830.001512/93):

XXII – Rá dio Di fu so ra Ca ci que Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de San tos, Esta do
de São Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio
Ca ci que de São Ca e ta no do Sul Ltda., con for me
Por ta ria MVOP nº 138, de 30 de ja ne i ro de 1961, e
re no va da pelo De cre to nº 89.627, de 8 de maio de
1984 (Pro ces so nº 50830.000286/94);

XXIII – So ci e da de Rá dio Clu be de São José
dos Cam pos Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994,
na ci da de de São José dos Cam pos, Esta do de São 
Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 947, de 13
de no vem bro de 1945, e re no va da pelo De cre to nº
91.088, de 12 de mar ço de 1985 (Pro ces so nº
50830.001551/93);

XXIV – Rádio Cultura de Sergipe S/A, a par tir de 
1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Ara ca ju, Esta -

do de Ser gi pe, ou tor ga da pelo De cre to nº 46.396, do
9 de ju lho de 1959, e re no va da pelo De cre to nº
92.447, de 7 de mar ço de 1986 (Pro ces so nº
50840.000161/93).

Art. 2º Fica re no va da, por dez anos, a par tir de 
1º de maio de 1993, a con ces são para ex plo rar, sem 
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em onda tro pi cal, na ci da de de Go iâ nia, Esta do
de Go iás, ou tor ga da à RÁDIO ANHANGUERA S/A,
pelo De cre to nº 37.339, de 13 de maio de 1955, e
re no va da pelo De cre to nº 91.744, de 4 de ou tu bro
de 1985 (Pro ces so nº 29670.000040/93).

Art. 3º Fica re no va da, por quin ze anos, a par tir
de 21 de fe ve re i ro de 1994, a con ces são para ex plo-
rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são de sons e ima gens (te le vi são), na ci da de de
Pato Bran co, Esta do do Pa ra ná, ori gi na ri a men te ou -
tor ga da à Rá dio e Te le vi são Su do es te do Pa ra ná
Ltda, pelo De cre to nº 83.051, de 17 de ja ne i ro de
1979, trans fe ri da para a FUNDAÇÃO CULTURAL
CELINAUTA, con for me De cre to de 31 de ou tu bro de 
1996 (Pro ces so nº 53740.000332/93).

Art. 4º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu-
são, cu jas con ces sões são re no va das por este De-
cre to, re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co-
mu ni ca ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men-
tos.

Art. 5º A re no va ção da con ces são so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, nos ter mos do § 3º do art. 223 da 
Cons ti tu i ção.

Art. 6º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 11 de ou tu bro de 2000; 179º da Inde pen-
dên cia e 112º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.

PARECER CONJUR/MC Nº 1.298/00

Re fe rên cia: Pro ces so nº 50.830.000.767/93
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do de São Pa u lo.
Inte res sa da : Rá dio Jóia de Ada man ti na Ltda.
Assun to: Re no va ção de ou tor ga.
Emen ta: Con ces são para ex plo rar o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são So no ra em Ondas Mé di as, cujo pra zo
teve seu ter mo em 24 de ou tu bro de 1993. Pe di do
apre sen ta do tem pes ti va men te. Re gu la res a si tu a ção
téc ni ca e a vida so ci e tá ria.
Con clu são: Pelo de fe ri men to do pe di do.
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Tra ta o pre sen te pro ces so de pe di do de re no-
va ção de con ces são for mu la do pela Rá dio Jóia de
Ada man ti na Ltda., con ces si o ná ria do Ser vi ço de Ra -
di o di fu são So no ra em Ondas Mé di as, na ci da de de
Ada man ti na, Esta do de São Pa u lo, con for me o De-
cre to nº 88.669, de 1º de se tem bro de 1983, pu bli ca-
do no Diá rio Ofi ci al da União de 2 de se tem bro de
1983, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do
pelo De cre to de 10 de maio de 1991.

2. O pe di do foi ob je to de aná li se pela De le ga cia
do MC no Esta do de São Pa u lo, ten do aque la De le ga-
cia con clu í do fa vo ra vel men te ao ple i to, con so an te o
Pa re cer Ju rí di co nº 1104/97, fls. 67/69 dos au tos.

3. Re e xa mi na das as pe ças que cons ti tu em os
au tos do pre sen te pro ces so, o pe di do, sua do cu men-
ta ção e os fun da men tos ju rí di cos que de ter mi na ram a 
pos tu ra de de fe ri men to ado ta da pela DMC/SP, con-
cluo, igual men te, pelo de fe ri men to do pos tu la do,
acres cen tan do que a E.M. 186/MC, de 31-7-98, pu bli-
ca da no Diá rio Ofi ci al da União de 18 de agos to de
1998, de ci diu pela ho mo lo ga ção da Trans fe rên cia
Indi re ta da Ou tor ga, ob je to do Pro ces so Admi nis tra ti-
vo 29.100.000.103/90, re sul tan do em nova com po si-
ção dos qua dros so ci e tá rio e di re ti vo da en ti da de,
des ta for ma:

COTISTAS COTAS %
JONAS BONASSA 3.479,02
JOSÉ MÁRIO TOFFOLI 2.499,34
TOTAL 6.248,36
SÓCIO GERENTE: JOSÉ MÁRIO TOFFOLI

4. Res sal te-se que a ou tor ga ori gi nal está am -
pa ra da ju ri di ca men te nos ter mos do que dis põem a
Lei nº 5.785, de 1972, e o De cre to nº 88.066, de
1983, eis que o pe di do de sua re no va ção foi apre-
sen ta do na for ma de vi da, no pra zo le gal e com a do -
cu men ta ção há bil.

5. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como de -
fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec ti va
con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun ci o-
na men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor ga-
dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in do-se,
des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da con ces-
são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to ou a
lon go pra zo, não de ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex -
tin ção do ser vi ço pres ta do.

6. Isto pos to, pro po nho o en ca mi nha men to dos
pre sen tes au tos ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, acom pa nha dos de mi nu ta dos atos

de re no va ção cor res pon den tes – Expo si ção de Mo ti-
vos e De cre to – com vis tas ao en ca mi nha men to para
o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
au to ri da de com pe ten te para co nhe cer e de ci dir do
pe di do.

7. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ci a-
da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o § 3º
do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de re no va-
ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

Bra sí lia, de de 2000. – Vâ nea Ra be lo, Che fe de
Ser vi ço

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 321, DE 2003

(Nº 1.908/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Rá dio Por tal de Ca xi as 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 João Lis-
boa, Esta do do Ma ra nhão.

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

cre to s/nº, de 15 de ja ne i ro de 2002, que ou tor ga con -
ces são à Rá dio Por tal de Ca xi as Ltda. para ex plo rar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
João Lis boa, Esta do do Ma ra nhão.

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

MENSAGEM Nº 30, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 15 de ja ne i ro de 2002, que “Ou tor ga con ces-
são às en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi-
ços de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en -
ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Ra di o di fu são Ra i nha do Céu Ltda., na ci da-
de de Be zer ros – PE (onda mé dia);

2 – Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., na ci da de de Pe-
tro lân dia – PE (onda mé dia);

3 – EBC – Empre sa Ba u ru en se de Co mu ni ca-
ção Ltda., na ci da de de Ri be i rão Pre to – SP (onda
mé dia);
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4 – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Fe i-
jó – AC (onda mé dia);

5 – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Rio
Bran co – AC (onda mé dia);

6 – Rá dio Por tal de Ca xi as Ltda., na ci da de de
João Lis boa – MA (onda mé dia);

7 – Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda., na ci da de
de Uber lân dia – MG (onda mé dia);

8 – Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., na ci da de de Ca -
bro bó – PE (onda mé dia);

9 – Rá dio AM Ban da 1 Ltda., na ci da de de Sa -
ran di – PR (onda mé dia);

10 – Se sal – Co mu ni ca ção e Infor má ti ca Ltda.,
na ci da de de Te lê ma co Bor ba – PR (onda mé dia);

11 – Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi são Ltda.,
na ci da de de Iga ra pé-Miri – PA (onda mé dia);

12 – Rá dio Ca ja ze i ras FM Ltda., na ci da de de
Cam pi na Gran de – PB (onda mé dia);

13 – Rá dio Ci da de Luís Edu ar do Ma ga lhães
S/C, na ci da de de Bar re i ras – BA (onda mé dia); e

14 – TV Vale do Aço Ltda., na ci da de de Co ro nel
Fa bri ci a no – MG (sons e ima gens).

Bra sí lia, 21 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 00779 EM

Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2001

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

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a ins ta u ra ção de pro ce di men to li ci ta tó rio, na mo -
da li da de con cor rên cia, com vis tas à ou tor ga de con ces-
são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas lo ca li da-
des e uni da des da Fe de ra ção aba i xo in di ca das.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, após ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e
as pro pos tas téc ni ca e de pre ço das en ti da des pro po-
nen tes, com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju -
nho de 1993, e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu-
são, con clu iu que ob ti ve ram a ma i or pon tu a ção do va -
lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pe los res-
pec ti vos edi ta is, tor nan do-se as sim ven ce do ras das
con cor rên ci as, con for me atos da mes ma co mis são,
que ho mo lo guei, as se guin tes en ti da des:

Ra di o di fu são Ra i nha do Céu Ltda., ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Be zer ros,
Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.000338/97
e Con cor rên cia nº 097/97-SFO/MC);

Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Pe tro lân dia, Esta do
de Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.000340/97 e Con-
cor rên cia nº 097/97-SFO/MC);

EBC – Empre sa Ba u ru en se de Co mu ni ca ção
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Ri be i rão Pre to, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 53830.001345/97 e Con cor rên cia nº
103/97-SFO/MC);

Lí der Co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Fe i jó, Esta -
do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/98 e Con cor-
rên cia nº 117/97-SSR/MC);

Lí der Co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Rio Bran co,
Esta do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/98 e
Con cor rên cia nº 117/97-SSR/MC);

Rá dio Por tal de Ca xi as Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de João Lis boa,
Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so nº 53680.000099/98 e
Con cor rên cia nº 134/97-SSR/MC);

Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda., ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Uber lân dia,
Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000251/98 e
Con cor rên cia nº 136/97-SSR/MC);

Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Ca bro bó, Esta do de
Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.000142/98 e Con cor-
rên cia nº 146/97-SSR/MC);

Rá dio AM Ban da 1 Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Sa ran di,
Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000230/98 e
Con cor rên cia nº 150/97-SSR/MC);

Se sal – Co mu ni ca ção e Infor má ti ca Ltda., ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Te lê-
ma co Bor ba, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53740.000233/98 e Con cor rên cia nº 150/97-SSR/MC);

Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi são Ltda., ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Iga -
ra pé-Miri, Esta do do Pará (Pro ces so nº
53720.000163/98 e Con cor rên cia nº 018/98-SSR/MC);

Rá dio Ca ja ze i ras FM Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Cam pi na Gran de,
Esta do da Pa ra í ba (Pro ces so nº 53730.000206/98 e
Con cor rên cia nº 021/98-SSR/MC);

Rá dio Ci da de Luís Edu ar do Ma ga lhães S/C, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Bar -
re i ras, Esta do da Ba hia (Pro ces so nº 53640.000280/2000
e Con cor rên cia nº 004/2000-SSR/MC);

TV Vale do Aço Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Co ro nel Fa bri ci a no, Esta do
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de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000254/98 e Con-
cor rên cia nº 136/97-SSR/MC);

2. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põe o art. 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi
dada pelo De cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de
1995, sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa
Exce lên cia pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às re fe ri das en ti da des para ex plo rar os
ser vi ços de ra di o di fu são men ci o na dos.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, os atos de ou tor ga so men te pro du zi-
rão efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to se jam en ca mi nha dos os re -
fe ri dos atos.

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

DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 2002

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio do 
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu-
i ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223,
ca put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 12, da Lei nº 4.117, de
27 de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no
art. 29 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,

De cre ta:

Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des
aba i xo men ci o na das para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia:

I – Ra di o di fu são Ra i nha do Céu Ltda., ria ci da de de 
Be zer ros, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000338/97 e Con cor rên cia nº 097/97-SFO/MC);

II – Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., na ci da de de Pe tro-
lân dia, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000340/97 e Con cor rên cia nº 097/97-SFO/MC);

III – EBC – Empre sa Ba u ru en se de Co mu ni ca-
ção Ltda., na ci da de de Ri be i rão Pre to, Esta do de São 
Pa u lo (Pro ces so nº 53830.001345/97 e Con cor rên cia
nº 103/97-SFO/MC);

IV – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de
Fe i jó, Esta do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/98
e Con cor rên cia nº 117/97-SSR/MC);

V – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Rio
Bran co, Esta do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/98
e Con cor rên cia nº 117/97-SSR/MC);

VI – Rá dio Por tal de Ca xi as Ltda., na ci da de de João 
Lis boa, Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so nº
53680.000099/98 e Con cor rên cia nº 134/97-SSR/MC);

VII – Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda., na ci da de de
Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000251/98. e Con cor rên cia nº 136/97-SSR/MC);

VIII- Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., na ci da de de
Ca bro bó, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº 53
103.000142/98 e Con cor rên cia nº 146/97-SSR/MC);

IX– Rá dio AM Ban da 1 Ltda., na ci da de de Sa ran di,
Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000230/98 e Con -
cor rên cia nº 150/97-SSR/MC);

X– Se sal – Co mu ni ca ção e Infor má ti ca Ltda., na 
ci da de de Te lê ma co Bor ba, Esta do do Pa ra ná (Pro-
ces so nº 53740.000233/98 e Con cor rên cia nº
150/97-SSR/MC);

XI – Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi são Ltda., na
ci da de de Iga ra pé-Miri, Esta do do Pará (Pro ces so nº
53720.000163/98 e Con cor rên cia nº 018/98-SSR/MC);

XII – Rá dio Ca ja ze i ras FM Ltda., na ci da de de Cam -
pi na Gran de, Esta do da Pa ra í ba (Pro ces so nº
53730.000206/98 e Con cor rên cia nº 021/98-SSR/MC);

XIII – Rá dio Ci da de Luís Edu ar do Ma ga lhães
S/C, na ci da de de Bar re i ras, Esta do da Ba hia (Pro-
ces so nº 53640.000280/2000 e Con cor rên cia nº
004/2000-SSR/MC):

Art. 2º Fica ou tor ga da con ces são à TV Vale do Aço
Ltda., na ci da de de Co ro nel Fa bri ci a no, Esta do de Mi nas
Ge ra is, para ex plo rar, pelo pra zo de quin ze anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens (Pro ces so nº 53710.000254/98 e Con cor rên cia
nº 136/97-SSR/MC).

Art. 3º As con ces sões ora ou tor ga das re-
ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art 5º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o art. 4º, sob pena de to mar-se nula, de ple no di -
re i to, a ou tor ga con ce di da.

Art. 6º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 15 de ja ne i ro de 2002; 181º da Inde-
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Mar co Ma ci el
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 322, DE 2003

(Nº 2.271/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Vir gi-
nó po lis, 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 Vir gi nó po lis, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

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

ria nº 584, de 10 de ou tu bro de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Vir gi nó po-
lis, para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci-
da de de Vir gi nó po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 256, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções. per mis sões para exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 562, de 18 de se tem bro de 2001
– Fun da ção Go ver na dor Ma no el de Cas tro, na ci da de
de Mo ra da Nova-CE:

2 – Por ta ria nº 563, de 18 de se tem bro de 2001
– Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se -
nho ra da Con ce i ção, na ci da de de Cur ra li nho-PA:

3 – Por ta ria nº 584; de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Vir gi nó po lis, na ci -
da de de Vir gi nó po i is-MG;

4 – Por ta ria nº 586, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Ca ra zi nho-RS;

5 – Por ta ria nº 587, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Pas so Fun do-RS;

6 – Por ta ria nº 588, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Pal me i ra das Mis sões-RS;

7 – Por ta ria nº 742. de 6 de de zem bro de 2003 –
Fun da ção Mu ni ci pal de Cul tu ra, La zer e Turis mo –
FUMCULT, na ci da de de Con go nhas-MG,

8 – Por ta ria nº 129, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de de Pe ne do-AL

9 – Por ta ria nº 130, de 5 de fe ve re i ro de 2002
_Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de de Pal me i ra dos
Índi os-AL

10 – Por ta ria nº 332, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra lta guary Nos sa Se -
nho ra da Con ce i ção. na ci da de de Mu a ná-PA;

11 – Por ta ria nº 386, de 19 de fe ve re i ro de 2002
– Fun da ção Ci da des His tó ri cas, na ci da de de Pa ra í ba
do Sul-RJ:

12 Por ta ria nº 188, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de de União dos Pal ma-
res-AL;

13 – Por ta ria nº 248, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cla ret, na ci da de de Ba ta ta is-SP;

14 – Por ta ria nº 249, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Ser ro Azul, na ci da de
de Ita bi ra-MG,

35 – Por ta ria nº 250, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Uni ver so, na ci da de de Apa re ci da de Go iâ-
nia-GO;

16 – Por ta ria nº 414, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cân di do Gar cia, na ci da de de Umu a ra-
ma-PR: e

17 – Por ta ria nº’ 415, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral, Ama zô nia Viva, na ci -
da de de Be lém-PA.

Bra sí lia, 11de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.

MC Nº 00236 EM

Bra sí lia, 8 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so nº

53710.001327/97, de in te res se da Fun da ção Edu ca ti-
va e Cul tu ral de Vir gi nó po lis, ob je to de per mis são para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de Vir gi nó po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gu la men-
to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re -
da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24
de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou -
tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.
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3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi-
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in clu-
sa Por ta ria.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga 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, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do pro ces so que lhe deu ori gem.

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

PORTARIA Nº 584, DE 10 DE OUTUBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no uso
de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to no art. 13,
§ 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten do em vis ta o
que cons ta do Pro ces so nº 53710.001327/97, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Edu ca ti-
va e Cul tu ral de Vir gi nó po lis para exe cu tar, pelo pra zo
de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Vir gi nó-
po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi-
das pela ou tor ga da.

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

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.  – Pi men ta da Ve i ga.

PARECER Nº 206/2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº 5371 0.001327/97
Inte res sa da: Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Vir -
gi nó po lis Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.
Emen ta: Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi ço
de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.
– Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no Re-
gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por -
ta ria Inter mi nis te ri al nº 651/99.
Con clu são: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Vir gi nó po-
lis, com sede na ci da de de Vir gi nó po lis, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, re quer lhe seja ou tor ga da per mis são para 
exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos, na que la ci da de, me di an te a uti li za ção do ca nal
292 E, pre vis to no Pla no Bá si co de Dis tri bu i ção de
Ca na is do re fe ri do ser vi ço.

2 – Tra ta-se de fun da ção de di re i to pri va do, sem
fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis-
tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo ver,
me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas in for-
ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos por rá dio e ou tros me i-
os de co mu ni ca ção.

3 – Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen-
tou toda a do cu men ta ção per ti nen te.

4 – A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to da en ti da-
de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no Re gis tro
Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, Li vro “A”, sob o nº 164,
aos 25 dias do mês de abril de 2000, na ci da de de Vir -
gi nó po lis, Mi nas Ge ra is, aten den do a to dos os re qui-
si tos dis pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro e na le gis la-
ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5 – O car go de Pre si den te, que terá man da to de
três anos, de acor do com o art. 13 do Esta tu to da Fun -
da ção, está ocu pa do pelo Sr. Albert Pi nho, ca ben do a
ele a re pre sen ta ção ati va e pas si va da Fun da ção, nos 
atos de sua ad mi nis tra ção.

6 – Estão pre vis tos tam bém os car gos de Di re tor
Vice-Pre si den te, ocu pa do pela Sra. Ma ris se Gon çal-
ves Go mes e de Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro,
ocu pa do pela Sra. Már cia Gon çal ves Go mes.

II – Do Mé ri to

7 – A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri-
za ção para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção
Fe de ral art. 21, in ci so XII, alí nea a

8 – É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -
fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

9 – O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU, de 26 sub se qüen te, dis pen-

13794 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL550     



sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art. 13 ..................................................
§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou-

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o di-
fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos”.

10 – A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res está em or dem. A en ti-
da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
ca da no DOU de 19 de abril de 1999.

11 – O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for me
de cla ra ção fir ma da por eles e jun ta da à fl. 2 dos pre -
sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer “sub-cen su ra”.
Bra sí lia, 19 de se tem bro de 2001. – Fer nan do

Sam pa io Net to, Asses sor Ju rí di co.

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re-
tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 19 de se tem bro de 2001. – Na po leão
Va la da res, Co or de na dor-Ge ral da Ou tor ga

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 2001. – Antô nio
Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga
de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con -
sul to ria Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 2001. – Anto nio
Car los Tar de li, Se cre tá rio de Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Inte ri no.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.).

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 323, DE 2003

(Nº 2.272/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun-
do, 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 Pas so Fun do, Esta do do Rio Gran -
de do Sul.

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

ta ria nº 587, de 10 de ou tu bro de 2001, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do,
para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de Pas so Fun do, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

MENSAGEM Nº 256, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 562, de 18 de se tem bro de 2001
– Fun da ção Go ver na dor Ma no el de Cas tro, na ci da de
de Mo ra da Nova – CE;

2 – Por ta ria nº 563, de 18 de se tem bro de 2001
– Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se -
nho ra da Con ce i ção, na ci da de de Cur ra li nho – PA;

3 – Por ta ria nº 584, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Vir gi nó po lis, na ci -
da de de Vir gi nó po lis – MG;

4 – Por ta ria nº 586, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Ca ra zi nho – RS;

5 – Por ta ria nº 587, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Pas so Fun do – RS;

6 – Por ta ria nº 588, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Pal me i ra das Mis sões – RS;
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7 – Por ta ria nº 742, de 6 de de zem bro de 2001 –
Fun da ção Mu ni ci pal de Cul tu ra, La zer e Tu ris mo –
FUMCULT, na ci da de de Con go nhas – MG;

8 – Por ta ria nº 129, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de de Pe ne do – AL;

9 – Por ta ria nº 130, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de de Pal me i ra dos Índi -
os – AL;

10 – Por ta ria nº 132, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se -
nho ra da Con ce i ção, na ci da de de Mu a ná – PA;

11 – Por ta ria nº 186, de 19 de fe ve re i ro de 2002
– Fun da ção Ci da des His tó ri cas, na ci da de de Pa ra í ba
do Sul – RJ;

12 – Por ta ria nº 188, de 19 de fe ve re i ro de 2002
– Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de de União dos Pal -
ma res – AL;

13 – Por ta ria nº 248, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cla ret, na ci da de de Ba ta ta is – SP;

14 – Por ta ria nº 249, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Ser ro Azul, na ci da de
de Ita bi ra – MG;

15 – Por ta ria nº 250, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Uni ver so, na ci da de de Apa re ci da de Go iâ-
nia – GO;

16 – Por ta ria nº 414, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cân di do Gar cia, na ci da de de Umu a ra ma
– PR; e

17 – Por ta ria nº 415, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ra Ama zô nia Viva, na ci -
da de de Be lém – PA.

Bra sí lia, 11 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 00269 EM

Bra sí lia, 18 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so nº

53790.000708/2000, de in te res se da Fun da ção Uni-
ver si da de de Pas so Fun do, ob je to de per mis são para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de Pas so Fun do, Esta do do Rio Gran de do Sul.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gu la men-
to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re -
da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24
de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou -
tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi-
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in clu-
sa por ta ria.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga 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, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do pro ces so que lhe deu ori gem.

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

PORTARIA Nº 587, DE 10 DE OUTUBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no uso
de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to no art. 13, § 
1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro -
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963,
com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 
24 de de zem bro de 1996, e ten do em vis ta o que cons ta
do Pro ces so nº 53790.000708/2000, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Uni ver-
si da de de Pas so Fun do para exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Pas so Fun -
do, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi-
das pela ou tor ga da.

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

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.. – Pi men ta da Ve i ga.

PARECER Nº 198/2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53790.000708/00
Inte res sa da: Fun da ção Uni ver si da de de Pas so
Fun do
Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.
Emen ta: – Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser -
vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu-
ca ti vos. – Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci-
das no Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
e na Por ta ria Inter mi nis te ri al nº 651/99.
Con clu são: Pelo de fe ri men to
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I – Os Fa tos

A Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, com 
sede na ci da de de Pas so Fun do, Esta do do Rio Gran -
de do Sul, re quer lhe seja ou tor ga da per mis são para
exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos, na que la ci da de, me di an te a uti li za ção do ca nal
260 E, pre vis to no Pla no Bá si co de Dis tri bu i ção de
Ca na is do re fe ri do ser vi ço.

2. Tra ta-se de fun da ção de di re i to pri va do, sem
fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis-
tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo ver,
me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas in for-
ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos por te le vi são, rá dio e
ou tros me i os de co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen-
tou toda a do cu men ta ção per ti nen te.

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to so ci al da
en ti da de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no
Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, Li vro “A – 3º” ,
sob o nº 413, em 28 de ju nho de 1967, na ci da de de
Pas so Fun do, Rio Gran de do Sul, aten den do a to dos
os re qui si tos dis pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro e na
le gis la ção es pe ci fi ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Di re tor Pre si den te, que terá man -
da to de dois anos, con for me ar ti go 6º, § 2º, do Esta tu-
to, está ocu pa do pelo Sr. Pa u lo Adil Fe ren ci, ca ben do
a ele re pre sen ta ção ati va e pas si va da Fun da ção, nos 
atos de sua ad mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém os car gos de Di re tor
Pri me i ro Vice-Pre si den te, ocu pa do pela Sra. Rosa
Ma ria Lo ca tel li Ka lil, de Di re tor Se gun do Vice-Pre si-
den te, ocu pa do pelo Sr. Luiz Car los Man za to, de Di re-
tor Te sou re i ro, ocu pa do pelo Sr. Adro al do Ba seg gio
Mall mann e de Di re tor Se cre tá rio, ocu pa do pelo Sr.
Jo carly Pa tro cí nio de Sou za.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri-
za ção ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens está ad mi ti da Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 21,
in ci so XII, alí nea a).

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
Exe cu ti vo com pe tên cia para ou tor gar con ces são,
per mis são e au to ri za ção para re fe ri do ser vi ço, ao
tem po em que con di ci o na a efi cá cia do cor res pon-
den te ato à de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal.

9.  Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 2.795, de 31 de ou tu bro de
1963, em seu art.13, com a re da ção que lhe foi dada
pelo De cre to nº2.108, de 24 de de zem bro de 1996,
pu bli ca do no DOU, de 26 sub se qüen te, dis pen sa a
pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de ra di-
o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art. 13 ..................................................
(...)
§ 1º – É dis pen sá vel a li ci ta ção para

ou tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di-
o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos”.

10.  do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res está em or dem. A en -
ti da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria
Iter mi nis te ri al nº651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
ca da no DOU de 19 de abril de 1999.

11.  de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não im -
pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo De -
cre to-lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for me
de cla ra ção fir ma da por eles e jun ta da à fl. 428 dos
pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do, con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer “sub-cen su ra”.
Bra sí lia, 3 de se tem bro de 2001. – Fer nan do

Sam pa io Net to, Asses sor Ju rí di co.

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re-
tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 3 de se tem bro de 2001. – Anto nio
Car los Tar de li, À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio
de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 4 de se tem bro de 2001. – Pa u lo Me ni-
cuc ci, Se cre ta rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 324, DE 2003

(Nº 2.276/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
ao Sis te ma Maia de Co mu ni ca ção Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de
de Ita pa gi pe, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ria nº 313, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga per -
mis são ao Sis te ma Maia de Co mu ni ca ção Ltda. para
ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la-
da, na ci da de de Ita pa gi pe, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 272, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art 49. in ci so XII, com bi na do com 

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das
de ex po si ções de mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex plo-
rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra, con for me os
se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 277, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Maia de Co mu ni ca ção Ltda, na ci da de de Ita -
pa gi pe – MG;

2 – Por ta ria nº 284, de 19 de mar ço de 2002 –
Ibi a pi na Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de AraI Mo re i-
ra – MS;

3 – Por ta ria nº 308, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Bom Su ces so Ltda., na ci da de de Cen tra li na –
MG;

4 – Por ta ria nº 313, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Maia de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de
lta pa gi pe – MG;

5 – Por ta ria nº 314, de 19 de mar ço de 2002 –
So ci e da de de Co mu ni ca ção Aza léia Ltda., na ci da de
de Bo ca i ú va – MG;

6 – Por ta ria nº 321, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM Ca mo cim Ltda., na ci da de de Ca mo cim de
São Fé Iix – PE;

7 – Por ta ria nº 322, de 19 de mar ço de 2002 –
Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda., na ci da de
de Belo Ori en te – MG;

8 – Por ta ria nº 323, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio São Ju das Ta deu FM Ltda., na ci da de de Co -
que i ral -MG;

9 – Por ta ria nº 324, de 19 de mar ço de 2002 – Rá -
dio Mi raí FM Sté reo Ltda., na ci da de de Mi raí – MG; e

10 – Por ta ria nº 326, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM Be i ra Rio Ltda., na ci da de de Mo ra da Nova
– CE.

Bra sí lia, 16 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 370 EM

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,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is co -

me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi nou-se a pu bli ca ção
da Con cor rên cia nº 135/97-SSR/MC, com vis tas à im -
plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu são so no ra em 
fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Ita pa gi pe, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro do
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes com Obser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que ao Sis te ma
Maia de Co mu ni ca ção Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a-
ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos
pelo Edi tal, tor nan do-se as sim a ven ce do ra da Con -
cor rên cia, con for me ato da mes ma Co mis são, que
ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a per mis são,
na for ma da por ta ria in clu sa.

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

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

PORTARIA Nº 313, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, era con for mi da de cora o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 23 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que con ta do Pro ces so nº 53710.000229/98, Con cor-
rên cia nº 135/97-SSR/MC, re sol ve:

13798 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL554     



Art. 1º Ou tor gar per mis são à Sis te ma Maia de
Co mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
lta pa gi pe, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

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

3º O con tra to de ade são de cor ren te data per -
mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor na-se nulo, de
ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 325, DE 2003

(Nº 2.283/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Asso ci a ção da Co mu ni da de Ba e pen di a-
na de Ser vi ços e Co mu ni ca ções Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Cru zí lia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 298, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Asso ci a ção da Co mu ni da de Ba e pen di a-
na de Ser vi ços e Co mu ni ca ções Ltda. para ex plo rar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci -
da de de Cru zí lia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 283, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do com

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das de 
Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex plo rar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi-
ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 283, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Mar co Zero Ltda., na ci da de de Ma ca pá – AP;

2 – Por ta ria nº 287, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda., na ci da de de Cam po
Ma i or – PI;

3 – Por ta ria nº 295, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Fre qüên cia Di vi nen se Ltda., na ci da de de Di vi-
no – MG;

4 – Por ta ria nº 298, de 19 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção da Co mu ni da de Ba e pen di a na de Ser vi-
ços e Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Cru zí lia –
MG;

5 – Por ta ria nº 299, de 19 de mar ço de 2002 –
Acró po le Sis te ma de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Rio Cas ca – MG;

6 – Por ta ria nº 327, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Nova Ci da de FM Ltda., na ci da de de Cu pa ra-
que – MG;

7 – Por ta ria nº 328, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio For ta le za FM Ba u ru Ltda., na ci da de de Lima
Cam pos – MA;

8 – Por ta ria nº 330, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Tele vi são Li ber tas Ltda., na ci da de de Elói
Men des – MG;

9 – Por ta ria nº 333, de 19 de mar ço de 2002 –
Cen tral de Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Co -
rin to – MG;

10 – Por ta ria nº 334, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma San ta ma ri en se de Co mu ni ca ções Ltda., na
ci da de de San ta Ma ria de Ita bi ra – MG;

11 – Por ta ria nº 337, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca na bar ra Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Des-
cal va do – SP;

12 – Por ta ria nº 338, de 19 de mar ço de 2002 –
Ra di o di fu são Oes te Pa u lis ta Ltda., na ci da de de Dra -
ce na – SP; e

13 – Por ta ria nº 379, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda., na ci da de de Oe i ras
– PI.

Bra sí lia, 17 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 00376 EM

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,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
066/2000-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma 
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de Cru zí lia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Asso ci a ção
da Co mu ni da de Ba e pen di a na de Ser vi ços e Co mu ni-
ca ções Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor pon -
de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor nan-
do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia, con for me
ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei, ha ven do
por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da Por ta ria
in clu sa.

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

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 298, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53710.000772/2000, Con -
cor rên cia nº 066/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Asso ci a ção da Co -
mu ni da de Ba e pen di a na de Ser vi ços e Co mu ni ca ções
Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Cru zí lia, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

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

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

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 326, DE 2003

(Nº 2.277/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio Mi raí FM Sté reo Ltda., para ex-
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Mi raí,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 324, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Rá dio Mi raí FM Sté reo Ltda., para ex plo-
rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
na ci da de de Mi raí, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 272, DE 2002
Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, de Expo si-
ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, per mis sões para ex plo rar, pelo pra zo
de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ços
de ra di o di fu são so no ra, con for me os se guin tes atos e
en ti da des:

1 – Por ta ria nº 277, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Maia de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de
Ita pa gi pe-MG;

2 – Por ta ria nº 284, de 29 de mar ço de 2002 – Ibi a-
pi na Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Aral Mo re i ra-MS;

3 – Por ta ria nº 308, de 19 de mar ço de 2002 – Rá -
dio Bom Su ces so Ltda., na ci da de de Cen tra li na-MG;

4 – Por ta ria nº 313, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Maia de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de
Ita pe gi pe-MG;

5 – Por ta ria nº 314, de 19 de mar ço de 2002 –
So ci e da de de Co mu ni ca ção Aza léia Ltda., na ci da de
de Bo ca i ú va – MG;

6 – Por ta ria nº 321, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM Ca mo cím Ltda., na ci da de de Ca mo cim de
São Fé lix-PE;

7 – Por ta ria nº 322, de 29 de mar ço de 2002 –
Ma gui – Co mu ni ca ções e Mar ke ting ltda., na ci da de
de Belo Ori en te-MG;

8 – Por ta ria nº 323, de 19 de mar ço de 2002 – Rá dio
São Ju das Ta deu FM Ltda., na ci da de de Co que i ral-MG;

9 – Por ta ria nº 324, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Mi raí FM Sté reo Ltda., na ci da de de Mi raí-MG; e

10 – Por ta ria nº 326, de 19 de mar ço de 2002 – Rá -
dio FM Be i ra Rio Ltda., na ci da de de Mo ra da Nova-CE.

Bra sí lia, 16 de abruk de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so

MC Nº 00367 EM
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,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re gu-

la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi nou-se a
pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 012/98-SSR/MC, com
vis tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Mi raí, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri a da
pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al te ra da pela
Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de 1997, de po is de
ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e as pro pos tas téc -
ni ca e de pre ço pela ou tor ga das en ti da des pro po nen tes,
com ob ser vân cia da Lei nº 8.066, de 21 de ju nho de 1993,
e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a
Rá dio Mi raí Sté reo Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor
pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor nan-
do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia, con for me ato
da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei, ha ven do por bem
ou tor gar a per mis são, na for ma da Por ta ria in clu sa.

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

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

PORTARIA Nº 324, DE 19 DE MARÇO DE 2002
O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções no uso

de suas atri bu i ções, em co o fer mi da de com o art. 32
do Re gu la men to dos Ser vi ços do Ra di o di fu são, apro -
va do pelo De cre to nº 52.195, à 31 de ou tu bro de
1963, com re da da ção que lhe foi dada pelo De cre to
nº 1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis -
ta o que cons ta do Pro ces so nº 53710.000272198,
Con cor rên cia nº 01298-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio Mi raí FM
Sté rio Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Mi raí,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

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

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.– Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 327, DE 2003

(Nº 2.284/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são à 
Acró po le Sis te ma de Ra di o di fu são Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no-
ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Rio Cas ca, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 299, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Acró po le Sis te ma de Ra di o di fu são Ltda.
para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, na ci da de de Rio Cas ca, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 283, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do com o

§ 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to a
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das de
ex po si ções de mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do das 
Co mu ni ca ções, per mis sões para ex plo rar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di-
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, con for me os
se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 283, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Mar co Zero Ltda., na ci da de de Ma ca pá – AP;

2 – Por ta ria nº 287, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda., na ci da de de Cam po
Ma i or – PI;

3 – Por ta ria nº 295, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Fre qüên cia Di vi nen se Ltda., na ci da de de Di vi-
no – MG;

4 – Por ta ria nº 298, de 19 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção da Co mu ni da de Ba e pen di a na de Ser vi-
ços e Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Cru zí lia
MG;

5 – Por ta ria nº 299, de 19 de mar ço de 2002 –
Acró po le Sis te ma de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Rio Cas ca – MG;

6 – Por ta ria nº 327, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Nova Ci da de FM Ltda., na ci da de de Cu pa ra-
que – MG;

7 – Por ta ria nº 328, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio For ta le za FM Ba u ru Ltda.; na ci da de de Lima
Cam pos – MA;

8 – Por ta ria nº 330, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Tele vi são Li ber tas Ltda., na ci da de de Elói
Man des -MG;

9 – Por ta ria nº 333, de 19 de mar ço de 2002 –
Cen tral de Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Co -
rin to – MG;

10 – Por ta ria nº 334, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma San ta ma ri en se de Co mu ni ca ções Ltda., na
ci da de de San ta Ma ria de Ita bi ra – MG;

11 – Por ta ria nº 337, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca na bar ra Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Des-
cal va do – SP;

12 – Por ta ria nº 338, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá di o di fu são Oes te Pa u lis ta Lida., na ci da de de Dra -
ce na – SP; e

13 – Por ta ria nº 379, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Tele vi são do Pi a uí Ltda., na ci da de de Oe i-
ras-PI.

Bra sí lia, 17 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 381 EM

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,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
69/97-SFO/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma es -
ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la-
da, na ci da de de Rio Cas ca, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni cas e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Acró po le Sis -
te ma de Ra di o di fu são Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a-
ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos
pelo Edi tal, tor nan do-se as sim a ven ce do ra da Con -
cor rên cia, con for me ato da mes ma Co mis são, que
ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a per mis são,
na for ma da por ta ria in clu sa.

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

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 299, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53710.000835/97, Con-
cor rên cia nº 069/97-SFO/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Acró po le Sis te ma
de Ra di o di fu são Ltda. para ex plo rar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da-
de de Rio Cas ca, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

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

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta por ta ria en tra cm vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 328, DE 2003

(Nº 2.285/2002 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Canabarra Comunicações Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Des-
cal va do, Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 337, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Ca na bar ra Co mu ni ca ções Ltda. para ex -
plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de Des cal va do, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 283, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom-
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões
para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, con for me os se guin tes
atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 283, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Mar co Zero Ltda., na ci da de de Ma ca pá-AP;

2 – Por ta ria nº 287, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda, na ci da de de Cam po
Ma i or-PI;

3 – Por ta ria nº 295, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Fre qüên cia Di vi nen se Ltda, na ci da de de Di vi-
no-MG;

4 – Por ta ria nº 298, de 19 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção da Co mu ni da de Ba e pen di a na de Ser -
vi ços e Co mu ni ca ções Ltda, na ci da de de Cru zí-
lia-MG;

5 – Por ta ria nº 299, de 19 de mar ço de 2002 –
Acró po le Sis te ma de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Rio Cas ca-MG;

6 – Por ta ria nº 327,de l9 de mar ço de 2002 – Rá -
dio Nova Ci da de FM Ltda.,na ci da de de Cu pa ra-
que-MG;

7 – Por ta ria nº 328, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio For ta le za FM Ba u ru Ltda., na ci da de de Lima
Cam pos-MA;

8 – Por ta ria nº 330, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Tele vi são Li ber tas Ltda., na ci da de de Elói
Men des-MG;

9 – Por ta ria nº 333, de 19 de mar ço de 2002 –
Cen tral de Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Co -
rin to-MG;

10 – Por ta ria nº 334, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma San ta ma ri en se de Co mu ni ca ções Ltda.- ME, 
na ci da de de San ta Ma ria de lta bi ra-MG;

11– Por ta ria nº 337, de 19 de mar ço de 2002–
Ca na bar ra Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Des-
cel va do-SP;

12 – Por ta ria nº 338, de 19 de mar ço de 2002–
Ra di o di fu são Oes te Pa u lis ta Ltda., na ci da de de Dra -
ce na-SP; e

13 – Por ta ria nº 379, de 19 de mar ço de 2002 – Rá -
dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda., na ci da de de Oe i ras-PI.

Bra sí lia, 17 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

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

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
034/98-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de Des cal va do, Esta do de São Pa u lo.

2.A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de aná li se a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Ca na bar ra
Co mu ni ca ções Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a ção do va -
lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal,
tor nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia,
con for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei,
ha ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da
Por ta ria in clu sa.

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

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 337, DE 19 DE MARÇO DE 2002.

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53830.000748/98, Con-
cor rên cia nº 034/98-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Ca na bar ra Co mu-
ni ca ções Ltda, para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Des -
cal va do, Esta do de São Pa u lo.

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

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

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tais o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 329, DE 2003

(Nº 2.286/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rádio e TV Sucesso Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da, na ci da de de Ca ten-
de, Esta do de Per nam bu co.

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

ta ria nº 306, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Rá dio e TV Su ces so Ltda. para ex plo rar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci -
da de de Ca ten de, Esta do de Per nam bu co.

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

MENSAGEM Nº 284, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex-
plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e en ti da-
des:

1 – Por ta ria nº 300, de 19 de mar ço de 2002 –
Ibi a pi na Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Co ro nel
Sa pu ca ia-MS.

2 – Por ta ria nº 301,de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM.M.M.Ltda.,na ci da de de Eldo ra do-MS;

3 – Por ta ria nº 306, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e TV Su ces so Ltda., na ci da de de Ca ten de-PE;

4 – Por ta ria nº 315, de 19 de mar ço de 2002 –
RGJ – Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Ca si-
nhas-PE;

5 – Por ta ria nº 3l6, de 19 de mar ço de 2002 –
Fun da ção ter ce i ro Mi lê nio, na ci da de de Ita po rã-MS;

6 – Por ta ria nº 325, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Ma ra bá Ltda., na ci da de de Ma ra ca ju-MS;

7 – Por ta ria nº 350, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma de Ra di o di fu são Rio Par do Ltda., na ci da de
de Ro che do-MS;

8 – Por ta ria nº 351, de 19 de mar ço de 2002 –
Pris ma Enge nha ria em Te le co mu ni ca ções Ltda., na
ci da de de Rio Bri lhan te-MS;

9 – Por ta ria nº 356, de 19 de mar ço de 2002 –
Pa ra í ba TV/FM Ltda., na ci da de de Pa u da lho-PE;

10 – Por ta ria nº 357, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma de Ra di o di fu são Ri bas do Rio Par do Ltda.,
na ci da de de Sel ví ria-MS;

11 – Por ta ria nº 361, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma de Ra di o di fu são Ri bas do Rio Par do Ltda.,
na ci da de de Pe dro Go mes-MS;

12 – Por ta da nº 371, de 19 de mar ço de 2002 –
Ibi a pi na Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Ino cên-
cia-MS; e

13 – Por ta ria nº 375, de 19 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Artís ti ca e Cul tu ral Ima cu la da Con ce i ção,
na ci da de de Igua te mi-MS.

Bra sí lia, 17 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 00443 EM
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
085/2000-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la-
da, na ci da de de Ca ten de, Esta do de Per nam bu co.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Rá dio e TV
Su ces so Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor
pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor -
nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia, con-
for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei, ha -
ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da
Por ta ria in clu sa.

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

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 306 ,DE 19 DE MARÇO DE 2002.

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53103.000288/2000, Con -
cor rên cia nº 085/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio e TV Su ces-
so Ltda. para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Ca ten de,
Esta do de Per nam bu co.

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

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

Art 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13827    583ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



013828 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL584     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13829    585ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13830 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são ter mi na ti va.)

MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL586     



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 330, DE 2003

(Nº 2.287/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Rá dio Di fu so ra Tor re For te Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Bu ri ta-
ma, Esta do de São Pa u lo.

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

cre to s/nº, de 3 de abril de 2002, que ou tor ga con ces-
são à Rá dio Di fu so ra Tor re For te Ltda. para ex plo rar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Bu -
ri ta ma, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 294/2002
Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 3 de abril de 2002, que “Ou tor ga con ces são
às en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços
de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en ti da-
des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Rá dio Nor des te Ltda., na ci da de de Pi cos –
PI (onda mé dia);

2 – Rá dio Di fu so ra Tor re For te Ltda., na ci da de
de Bu ri ta nia – SP (onda mé dia);

3 – Sis te ma Athe nas Pa u lis ta de Ra di o di fu são
Ltda., na ci da de de Ja bo ti ca bal – SP (onda mé dia);

4 – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda,
na ci da de de Ara xi pe – CE (onda mé dia);

5 – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., 
na ci da de de Assa ré – CE (onda mé dia);

6 – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., 
na ci da de de Bela Cruz – CE (onda mé dia);

7 – Rá dio Bom Je sus Ltda., na ci da de de Ca mo-
cim – CE (onda mé dia);

8 – Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda., na
ci da de de Alme na ra – MG (onda mé dia);

9 – Pa ra o pe ba Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de
de Ma te us Leme – MG (onda mé dia);

10 – Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de
de San ta Lu zia – MG (onda mé dia);

11 – Elo Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Ca ru-
a ru – PE (sons e ima gens).

Bra sí lia, 23 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 00309 EM

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2002

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

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a ins ta u ra ção de pro ce di men to li ci ta tó rio, na mo -
da li da de con cor rên cia, com vis tas à ou tor ga de con ces-
são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas lo ca li da-
des e uni da des da Fe de ra ção aba i xo in di ca das.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, após ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e
as pro pos tas téc ni ca e de pre ço das en ti da des pro po-
nen tes, com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju -
nho de 1993, e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu-
são, con clu iu que ob ti ve ram a ma i or pon tu a ção do va -
lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pe los res-
pec ti vos edi ta is, tor nan do-se as sim ven ce do ras das
con cor rên ci as, con for me atos da mes ma co mis são,
que ho mo lo guei, as se guin tes en ti da des:

Rá dio Nor des te Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Pi cos, Esta do do Pi a uí
(Pro ces so nº 53760.000376/98 e Con cor rên cia nº
148/97-SSR/MC);

Rá dio Di fu so ra Tor re For te Ltda., ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Bu ri ta ma,
Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº 53830.000547/98 e
Con cor rên cia nº 162/97-SSR/M;

Sis te ma Athe nas Pa u lis ta de Ra di o di fu são Ltda.,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Ja bo ti ca bal, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53830.000549/98 e Con cor rên cia nº 162/97-SSR/MC);

Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ara -
ri pe, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº 53650.000803/98 e
Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Assa ré, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº 53650.000803/98
e Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Bela
Cruz, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº 53650.000803/98 e
Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

Rá dio Bom Je sus Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Ca mo cim, Esta -
do do Ce a rá (Pro ces so nº 53650.000801/98, e Con -
cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda.,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Alme na ra, Esta do de Mi nas Ge ra is
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(Pro ces so nº 53710.000653/2000 e Con cor rên cia
nº 017/2000-SSR/MC,

Pa ra o pe ba Co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Ma te us Leme, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 53710.000879/2000 e Con cor rên cia nº
122/2000-SSR/MC);

Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda., ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de San ta Lu zia,
Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000883/2000
e Con cor rên cia nº 122/2000-SSP/MC);

Elo Co mu ni ca ção Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de Ca ru a ru, de Esta do de
Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.000198/98 e Con-
cor rên cia nº 023/98-SSR/MC).

3. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põe o art. 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi
dada pelo De cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de
1995, sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa
Exce lên cia pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às re fe ri das en ti da des para ex plo rar os
ser vi ços de ra di o di fu são men ci o na dos.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, os atos de ou tor ga so men te pro du zi-
rão efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to se jam en ca mi nha dos os re -
fe ri dos atos.

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

DECRETO DE 3 DE ABRIL DE 2002

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i ções
que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca put, da
Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to
de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 29 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,

De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des

aba i xo men ci o na das para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia:

I – Rá dio Nor des te Ltda., na ci da de de Pi cos,
Esta do do Pi a uí (Pro ces so nº 53760.000376/98 e
Con cor rên cia nº 148/97-SSR/MC);

II – Rá dio Di fu so ra Tor re For te Ltda., na ci da de de
Bu ri ta ma, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53830.000547/98 e Con cor rên cia nº 162/97-SSR/MC);

III – Sis te ma Athe nas Pa u lis ta de Ra di o di fu são
Ltda., na ci da de de Ja bo ti ca bal, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 53830.000549/98 Con cor rên cia nº
162/97-SSR/MC);

IV – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol
Ltda., na ci da de de Ara ri pe, Esta do do Ce a rá (Pro-
ces so nº 53650.000803/98 e Con cor rên cia nº
005198-SSR/MC);

V – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., na
ci da de de Assa ré, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

VI – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol
Ltda., na ci da de de Bela Cruz, Esta do do Ce a rá (Pro -
ces so nº 53650.000803/98 e Con cor rên cia nº
005/98-SSR/MC);

VII – Rá dio Bom Je sus Ltda., na ci da de de Ca mo-
cim, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº 53650.000801/98 e
Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

VIII – Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda.,
na ci da de de Alme na ra, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 53710.000653/2000 e Con cor rên cia nº
017/2000-SSR/MC);

IX – Pa ra o pe ba Co mu ni ca ções Ltda., na ci da-
de de Ma te us Leme, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 53710.000879/2000 e Con cor rên cia nº
122/2000-SSP/MC);

X – Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda., na ci -
da de de San ta Lu zia, Esta do de Mi nas Ge ra is
(Pro ces so nº 53710.000883/2000 e Con cor rên cia
nº 122/2000-SSR/MC).

Art. 2º Fica ou tor ga da con ces são à en ti da de
aba i xo men ci o na da, para ex plo rar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens:

– Elo Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Ca ru a ru,
Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.000198/98 e
Con cor rên cia nº 023/98-SSP/MC).

Art. 3º As con ces sões ora ou tor ga das re-
ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 5º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o art. 4º, sob pena de tor nar-se nula, de ple no di -
re i to, a ou tor ga con ce di da.

Art. 6º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 3 de abril de 2002; 181º da Inde pen dên cia e 
114º da Re pú bli ca.– Fer nan do Hen ri que Car do so.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 331, DE 2003

(Nº 2.288/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting
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
Alme na ra, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

cre to s/nº, de 3 de abril de 2002, que ou tor ga con ces-
são à Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda. para
ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Alme na ra, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 294, DE 2002
Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal.
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 3 de abril de 2002, que “Ou tor ga con ces são
às en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços
de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en ti da-
des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Rá dio Nor des te Ltda., na ci da de de Pi cos –
PI (onda mé dia);

2 – Rá dio Di fu so ra Tor re For te Ltda., na ci da de
de Bu ri ta na – SP (onda mé dia);

3 – Sis te ma Athe nas Pa u lis ta de Ra di o di fu são
Ltda., na ci da de de Ja bo ti ca bal – SP (onda mé dia);

4 – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., 
na ci da de de Ara xi pe – CE (onda mé dia);

5 – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., 
na ci da de de Assa ré – CE (onda mé dia);

6 – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., 
na ci da de de Beta Cruz – CE (onda mé dia);

7 – Rá dio Bom Je sus Ltda, na ci da de de Ca mo-
cim – CE (onda mé dia);

8 – Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda., na
ci da de de Alme na ra – MG (onda mé dia);

9 – Pa ra o pe ba Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de
de Ma te us Leme – MG (onda mé dia);

10 – Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de
de San ta Lu zia – MG (onda mé dia); e

11 – Elo Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Ca ru-
a ru – PE (sons e ima gens).

Bra sí lia, 23 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC 00309 EM

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2002

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

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a ins ta u ra ção de pro ce di men to li ci ta tó rio, na mo -
da li da de con cor rên cia, com vis tas a ou tor ga de con ces-
são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas lo ca li da-
des e uni da des da Fe de ra ção aba i xo in di ca das.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta da nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, após ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e
as pro pos tas téc ni ca e de pre ço das en ti da des pro po-
nen tes, com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju -
nho de 1993, e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu-
são, con clu iu que ob ti ve ram a ma i or pon tu a ção do va -
lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pe los res-
pec ti vos edi ta is, tor nan do-se as sim ven ce do ras das
con cor rên ci as, con for me atos da mes ma co mis são,
que ho mo lo guei, as se guin tes en ti da des:

Rá dio Nor des te Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Pi cos, Esta do do 
Pi a uí (Pro ces so nº 53760.000376/9866 e Con cor rên-
cia nº 148/97-SSR/MC);

Rá dio Di fu so ra Tor re For te Ltda., ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de Bu ri ta ma,
Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº 53830.000547/98 e
Con cor rên cia nº 162/97-SSR/MC);

Sis te ma Athe nas Pa u lis ta de Ra di o di fu são Ltda.,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Ja bo ti ca bal, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53830.000549/98 e Con cor rên cia nº 162/97-SSR/MC);

Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Ara ri pe, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Assa ré, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº 53650.000803/98 
e Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Bela Cruz, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

Rá dio Bom Je sus Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de Ca mo cim, Esta do do 
Ce a rá (Pro ces so nº 53650.000801/98 e Con cor rên-
cia nº 005/98-SSR/MC);

Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda., ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Alme na ra, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 53710.000653/2000 e Con cor rên cia nº
017/2000-SSR/MC);
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Pa ra o pe ba Co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ma te us
Leme, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000879/2000 con cor ren cia 122/2000 SSR/MC);

Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda., ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de San ta Lu-
zia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000883/2000 e Con cor rên cia nº 122/2000
SSR/MC);

Elo Co mu ni ca ção Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Ca ru a ru, Esta do de Per -
nam bu co (Pro ces so nº 53103.000198/98 e Con cor rên cia
nº 023/98-SSR/MC).

3. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põe o art. 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi
dada pelo De cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de
1995, sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa
Exce lên cia pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às re fe ri das en ti da des para ex plo rar os
ser vi ços de ra di o di fu são men ci o na dos.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, os atos de ou tor ga so men te pro du zi-
rão efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to se jam en ca mi nha dos os re -
fe ri dos atos. 

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

DECRETO DE 3 DE ABRIL DE 2002

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223,
ca put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117,
de 27 de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos-
to no art. 29 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,

De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des

aba i xo men ci o na das para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia:

I – Rá dio Nor des te Ltda., na ci da de de Pi cos,
Esta do do Pi a uí (Pro ces so nº 53760.000376/98 e
Con cor rên cia nº 148/97-SSR/MC);

II – Rá dio Di fu so ra Tor re For te Ltda., na ci da de de
Bu ri ta ma, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53830.000547/98 e Con cor rên cia nº 162/97-SSR/MC);

III – Sis te ma Athe nas Pa u lis ta de Ra di o di fu são
Ltda., na ci da de de Ja bo ti ca bal, Esta do de São Pa u lo

(Pro ces so nº 53830.000549/98 e Con cor rên cia nº
162/97-SSR/MC);

IV – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol
Ltda., na ci da de de Ara ri pe, Esta do do Ce a rá (Pro-
ces so nº 53650.000803/98 e Con cor rên cia nº
005/98-SSR/MC);

V – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., na
ci da de de Assa ré, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

VI – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol
Ltda., na ci da de de Bela Cruz, Esta do do Ce a rá (Pro -
ces so nº 53650.000803/98 e Con cor rên cia nº
005/98-SSR/MC);

VII – Rá dio Bom Je sus Ltda., na ci da de de Ca mo-
cim, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº 53650.000801/98 e
Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

VIII – Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda.,
na ci da de de Alme na ra, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 53710.000653/2000 e Con cor rên cia nº
017/2000-SSR/MC);

IX – Pa ra o pe ba Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de
de Ma te us Leme, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 53710.000879/2000 e Con cor rên cia nº
122/2000-SSR/MC);

X – Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de
de San ta Lu zia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000883/2000 e Con cor rên cia nº
122/2000-SSR/MC).

Art. 2º Fica ou tor ga da con ces são à en ti da de
aba i xo men ci o na da, para ex plo rar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens:

– Elo Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Ca ru a ru,
Esta do de Per nam bu co (Pro ces so 53103.000198/98 e
Con cor rên cia nº 023/98-SSR/MC).

Art. 3º As con ces sões ora ou tor ga das re-
ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 5º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o art. 4º, sob pena de tor nar-se nula, de ple no di -
re i to, a ou tor ga con ce di da.

Art. 6º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 3 de abril de 2002; 181° da Inde pen-
dên cia e 114° da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.
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PARECER

PARECER Nº 593, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 23, de 2003,
ten do como 1º sig na tá rio o Se na dor Efra -
im Mo ra is, que dá nova re da ção ao § 1º do 
art. 100 da Cons ti tu i ção Fe de ral, cri an do
li mi te má xi mo para pa ga men to de obri ga-
ções re la ti vas a pre ca tó ri os ju di ci a is.

Re la tor: Se na dor De mós te nes Tor res

I – Re la tó rio

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção sob
aná li se, de au to ria do no bre Se na dor Efra im Mo ra-
is, tem por es co po al te rar o § 1º do art. 100 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, com vis tas a li mi tar o mon tan te má -
xi mo a ser com pro me ti do no or ça men to com o pa -
ga men to de pre ca tó ri os, que não de na tu re za ali -
men tí cia, a dois por cen to das re ce i tas cor ren tes lí -
qui das, e per mi tir, su pe ra do tal li mi te má xi mo, que
os dé bi tos se jam par ce la dos em até ses sen ta me -

ses, para es ca lo nar o im pac to de pre ca tó ri os de ma i-
or va lor so bre a Fa zen da Pú bli ca.

Na sua jus ti fi ca ção, o ilus tre au tor da ini ci a ti va
res sal ta que seu ob je ti vo prin ci pal é vi a bi li zar a pos si-
bi li da de de os en tes fe de ra ti vos sal da rem os com pro-
mis sos as su mi dos no pas sa do, sem fe rir os man da-
men tos da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. Sa li en ta,
em se gui da, que a im pos si bi li da de de pa gar os pre ca-
tó ri os é o fa tor res pon sá vel pelo des cum pri men to das
obri ga ções por par te de vá ri os go ver nan tes. Além
dis so, após as úl ti mas ele i ções, al guns pre fe i tos e go -
ver na do res pa ga ram pre ca tó ri os fora de or dem, one -
ran do os go ver nan tes que os su ce de ram. Assim, a
pre sen te pro pos ta tor na rá im pos sí vel a con ti nu a ção
da ocor rên cia de tal fato.

A emen da te ria, tam bém, o con dão de im pe-
dir que as obri ga ções com pre ca tó ri os eli mi nem a
ca pa ci da de de in ves ti men to dos en tes fe de ra ti vos,
por que o não-es ta be le ci men to de um li mi te má xi-
mo, até o pre sen te mo men to, co li diu com a re a li da-
de da ad mi nis tra ção pú bli ca em sa tis fa zer as ne-
ces si da des de par ce la da so ci e da de que de pen de
do cum pri men to das obri ga ções ca pi ta ne a das aos
en tes fe de ra ti vos.
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Fi nal men te, a fi xa ção da vi gên cia da nova or-
dem para o pri me i ro dia do exer cí cio fi nan ce i ro sub se-
qüen te ob je ti va evi tar mo di fi ca ções de nor mas fi nan-
ce i ras no de cor rer do exer cí cio, o que ge ra ria di ver sas
di fi cul da des.

II – Aná li se

A pro pos ta mos tra-se cons ti tu ci o nal e ju rí di ca,
pois não co li de com ne nhum dos prin cí pi os mag nos
re fe ren tes às cláu su las pé tre as e nem apre sen ta in-
con gruên ci as com ou tros dis po si ti vos com po nen tes
do nos so or de na men to ju rí di co.

Ou tros sim, re ve la-se con ve ni en te e opor tu na,
por que tor na mais re a lis ta e viá vel o re gi me dos pa ga-
men tos dos pre ca tó ri os, ora por li mi tar o mon tan te
má xi mo, ora por per mi tir o par ce la men to da dí vi da.
Caso seja apro va da, cre mos que di mi nu i rá so bre ma-
ne i ra o des cum pri men to das obri ga ções por par te
dos en tes fe de ra ti vos, e, como bem res sal ta sua jus ti-
fi ca ção, tor na rá im pos sí ve is as ma no bras uti li za das
por mu i tos go ver na do res e pre fe i tos com vis tas a pro -

te lar os pa ga men tos e di fi cul tar fi nan ce i ra men te a ad -
mi nis tra ção dos su ces so res.

A ques tão do pa ga men to dos pre ca tó ri os tem
sede cons ti tu ci o nal no nos so or de na men to ju rí di co para 
evi tar fa vo re ci men tos e per se gui ções, do que de cor re a
exi gên cia de que a or dem de apre sen ta ção seja cum pri-
da ri go ro sa men te. Se os bens pú bli cos são im pe nho rá-
ve is, o ins ti tu to dos pre ca tó ri os é algo in dis pen sá vel
para a sa tis fa ção dos com pro mis sos as su mi dos pelo
Po der Pú bli co. Jus ta men te por isso, por que tal im pe-
nho ra bi li da de não pode le var a Fa zen da Pú bli ca a fi car
isen ta do pa ga men to do dé bi to, é opor tu na toda e qual -
quer me di da le gal que vise a me lhor pos si bi li tar o cum -
pri men to da re fe ri da obri ga ção.

III – Voto

Por todo o ex pos to, opi na mos pela apro va ção da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 23, de 2003.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2003.– Edi son
Lo bão, Pre si den te – De mós te nes Tor res, Re la tor.
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O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O Expe di-
en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de De -
cre to Le gis la ti vo nºs 312 a 331, de 2003, li dos an te-
ri or men te, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na do de qua -
ren ta e cin co dias, de acor do com o art. 223, § 1º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos do Pa re cer nº 34, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va do pelo Ple -
ná rio em 25 de mar ço úl ti mo, os Pro je tos li dos se rão
apre ci a dos ter mi na ti va men te pela Co mis são de Edu -
ca ção, onde po de rão re ce ber emen das pelo pra zo de
cin co dias úte is, nos ter mos do art. 122, II, “b”, com bi-
na do com o art. 375, I, am bos do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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 20, DE 2003

Alte ra a Re so lu ção nº 20, de 2001,
que ins ti tui o Di plo ma Mu lher-Ci da dã
Bert ha Lutz, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º A Re so lu ção nº 2, de 2001, pas sa a vi go-

rar acres ci da do se guin te art. 4º-A:

“Art. 4º-A. Para vi a bi li za ção dos tra ba-
lhos e di vul ga ção dos ob je ti vos do Di plo ma
Mu lher-Ci da dã Bert ha Lutz, o Con se lho po -
de rá pro mo ver re u niões, en con tros e se mi-
ná ri os nas di fe ren tes uni da des da Fe de ra-
ção.

Pa rá gra fo úni co. O Con se lho de ve rá
sub me ter, anu al men te, à apro va ção do Pre -
si den te da Casa, pla no de tra ba lho e or ça-
men to de re u niões, en con tros e se mi ná ri os
a se rem re a li za dos no pe río do.”

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

Apre sen ta do em 1998, o en tão Pro je to de Re so-
lu ção nº 25 ofe re ceu a esta Casa do Le gis la ti vo a
chan ce de re co nhe cer o tra ba lho de inú me ras ‘in can-
sá ve is de fen so ras da ci da da nia’’ – mu lhe res bra si le i-
ras que, de al gu ma ma ne i ra, têm-se des ta ca do na

luta por me lho res con di ções de vida des se gru po so -
ci al ain da mar gi na li za do.

O pro je to foi apro va do e trans for ma do na Re so-
lu ção nº 2, de 2001, que ins ti tui o Di plo ma Mu lher-Ci-
da dã Bert ha Lutz e cria o Con se lho com a res pon sa-
bi li da de de es co lher e agra ci ar “cin co mu lhe res de di -
fe ren tes áre as de atu a ção”.

Nos anos que se se gui ram à cri a ção do Di plo-
ma, 2002 e 2003, os tra ba lhos do Con se lho res trin gi-
ram-se, como man da o tex to da Re so lu ção, à aná li se
e à apro va ção dos cur rí cu los en ca mi nha dos para
apre ci a ção. O Con se lho re u niu-se e es co lheu cin co
mu lhe res, en tre apro xi ma da men te 30 can di da tas em
cada ano.

Ocor re que a cri a ção, no âm bi to do Se na do Fe -
de ral, des se Con se lho foi um im por tan tís si mo pas so
para a va lo ri za ção do tra ba lho de en ca mi nha men to,
so bre tu do no cam po ju rí di co, das ques tões de gê ne ro
no País. Con tu do, faço mi nhas as pa la vras da ilus tre
au to ra do pro je to que deu ori gem ao Di plo ma Mu-
lher-Ci da dã Bert ha Lutz, Se na do ra Emi lia Fer nan des,
quan do afir ma, na jus ti fi ca ção de seu pro je to, que os
pro ble mas re la ti vos à mu lher “só se rão sa na dos com
a con ti nu i da de da luta pela cons tru ção da ci da da nia e 
de uma so ci e da de plu ra lis ta, fra ter na e de mo crá ti ca – 
luta que não é só das mu lhe res, mas de to dos”.

Des sa for ma, se guin do o pen sa men to da no bre
Se na do ra, apre sen to o pre sen te pro je to que visa fa ci-
li tar e am pli ar os tra ba lhos do Con se lho e, con se-
qüen te men te, do Se na do Fe de ral na de fe sa dos prin -
cí pi os da ci da da nia e da ex tin ção de qual quer tipo de
dis cri mi na ção con tra a mu lher, as se gu ra dos com as
ino va ções da cha ma da Cons ti tu i ção-Ci da dão de
1988.

Nes se con tex to, es pe ro con tar com o apo io dos
no bres pa res para apro va ção do pro je to de re so lu ção
que apre sen to.

Sala das Ses sões, 30 de maio de 2003.  – Se na-
do ra Serys Slhes sa ren ko.

(Às Co mis sões de Edu ca ção, de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e à Co-
mis são Di re to ra.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O pro je to
lido será pu bli ca do e re me ti do às Co mis sões com pe-
ten tes.

So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:
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Ofí cio nº 051/03 – GLDBAG

Bra sí lia, 29 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor Fer -

nan do Be zer ra como mem bro ti tu lar para in te grar, em
vaga des ti na da ao Blo co de Apo io ao Go ver no, a Co -
mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça, e o Se na dor Du ci o-
mar Cos ta, como su plen te, na re fe ri da Co mis são, em
vaga atu al men te ocu pa da pelo Se na dor Fer nan do
Be zer ra.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Tião Vi a na, Lí der
do Par ti do dos Tra ba lha do res e do Blo co de Apo io ao
Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se rão fe i-
tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia re ce beu o Ofí cio nº S/16, de 2003 (nº
110/2003, na ori gem), de 27 do cor ren te, do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, en ca mi nhan do, para os fins pre vis-
tos no art. 52, in ci so X, da Cons ti tu i ção Fe de ral, có pia
do pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca, da
ver são do re gis tro ta qui grá fi co do jul ga men to, da cer -
ti dão de trân si to em jul ga do e do acór dão pro fe ri do
por aque la Cor te, nos au tos da Ação Ori gi ná ria nº
788, que de cla rou a in cons ti tu ci o na li da de do vo cá bu-
lo men sal, cons tan te do art. 1°, e de todo o tex to do
art. 2°, am bos da Lei nº 8.870, de 1989, do Esta do do
Rio Gran de do Sul (con ce de aos Ma gis tra dos gra ti fi-
ca ção de fé ri as).

A ma té ria vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia re ce beu o Avi so n° 15, de 2003 (nº 759/2003,
na ori gem), de 21 do cor ren te, do Tri bu nal de Con tas
da União, en ca mi nhan do có pia do Acór dão nº
555/2003–TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti-
vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, so bre re-
pre sen ta ção, for mu la da pelo Mi nis té rio Pú bli co do
Tra ba lho, so bre ir re gu la ri da des na con ces são de li -
cen ça re mu ne ra da a ser vi dor do TRT-13ª Re gião –
PB (TC – 017.016/2000-6); 

O ex pe di en te vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia re ce beu o Avi so nº 16, de 2003 (nº 158/2003,
na ori gem), de 26 do cor ren te, do Mi nis tro de Esta do
da Fa zen da, en ca mi nhan do, nos ter mos do art. 41 da
Re so lu ção nº 43, de 2001, do Se na do Fe de ral, o re la-
tó rio com as ca rac te rís ti cas das ope ra ções de cré di to
ana li sa das no âm bi to da que la Pas ta, nos me ses de

ja ne i ro a mar ço de 2003, e Qu a dro De mons tra ti vo da
Dí vi da Con so li da da Lí qui da dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral. Escla re ce, ain da, que os da dos re la ti vos às
dí vi das con so li da das fo ram ex tra í dos dos Re la tó ri os
de Ges tão Fis cal ela bo ra dos pe las uni da des da Fe de-
ra ção, em cum pri men to ao art. 54 da Lei Com ple men-
tar nº 101, de 2000.

O ex pe di en te vai à Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Há ora do-
res ins cri tos.

Por per mu ta com a Se na do ra Iris de Ara ú jo,
pas sa mos a pa la vra, por vin te mi nu tos, ao no bre Se -
na dor Ael ton Fre i tas.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como mem bro
ti tu lar da Sub co mis são do Ido so, que ro fa zer um ape -
lo ao Go ver no Fe de ral em fa vor des sas ver da de i ras
fon tes de sa be do ria e ca pa ci da de ain da hoje dis cri mi-
na das por boa par te da so ci e da de. Cha mo aten ção,
Sr. Pre si den te, es pe ci al men te para o qua dro bra si le i-
ro da ter ce i ra ida de. Da dos da Orga ni za ção das Na -
ções Uni das in di cam que, em 2020, o seg men to ido so
será de 18,02% do to tal da po pu la ção bra si le i ra, o
que sig ni fi ca que o Bra sil terá a sex ta ma i or po pu la-
ção de ido sos do mun do.

Pelo que ob ser va mos di a ri a men te em nos sa so -
ci e da de, não há dú vi das de que ain da pre ci sa mos
avan çar mu i to para ofe re cer à po pu la ção ido sa as
con di ções que ela me re ce. E o que ela me re ce não
são gran des apo sen ta do ri as, mas sim res pe i to, ca ri-
nho e chan ces para ter seus ini gua lá ve is ta len tos
bem apro ve i ta dos. Hoje, ao con trá rio, pa re ce que ain -
da des per di ça mos, por vi são equi vo ca da, a opor tu ni-
da de de apla u dir e apren der com os nos sos cha ma-
dos ve lhi nhos.

Nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, te nho a con vic ção de que o pri me i ro pas so
para o ple no res ga te da dig ni da de do ido so deve ser a 
su pe ra ção de pre con ce i tos e mi tos que im pe dem o in -
gres so ou a ma nu ten ção dos mes mos no mer ca do de 
tra ba lho.

Há dois dias, Sr. Pre si den te, V. Exª es te ve na -
que la ex ce len te re u nião na Sub co mis são do Ido so
onde ti ve mos uma mag ní fi ca de mons tra ção da vi ta li-
da de de nos sos ido sos. O tra ba lho do ator Osval do
Lou za da e da atriz Car mem Sil va em uma te le no ve la
em exi bi ção no mo men to, além de tec ni ca men te per -
fe i to, está ser vin do como um im pul so para dis cus são
ime di a ta de me di das do in te res se da ter ce i ra ida de.
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Eles são, ain da, exem plo cla ro de que fa i xa etá ria não
mede com pe tên cia.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, com to -
dos os mé ri tos, o Go ver no Luiz Iná cio Lula da Sil va
está dis pos to a in ves tir na nos sa mas sa de jo vens que 
cor rem ris cos so ci a is, so fren do com a po bre za, com a 
ba i xa es co la ri da de e com a vi o lên cia por meio do pro -
gra ma Pri me i ro Empre go. Con for me o pró prio Mi nis-
tro do Tra ba lho, Ja ques Wag ner, a ex pec ta ti va é aten -
der 220 mil jo vens até de zem bro de 2003.

Ao me re fe rir a essa bri lhan te ini ci a ti va em be -
ne fí cio da nos sa ju ven tu de, Sr. Pre si den te, su gi ro que 
se crie, o mais rá pi do pos sí vel, um pro je to de ca rá ter
se me lhan te vol ta do para os mais ve lhos, cujo con tin-
gen te é cada vez ma i or em nos so País. Te mos que
aca bar com a ló gi ca vi gen te que con si de ra o jo vem de 
18 anos mu i to novo para o tra ba lho e o ho mem de 35
a 40 anos já ul tra pas sa do. Hoje, quem tem mais de 40 
anos de ida de e não pos sui ha bi li da des es tra té gi cas
di fi cil men te tem lu gar ao sol nes se mer ca do tão com -
pe ti ti vo que é o mer ca do de tra ba lho. O re sul ta do de
tudo isto, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, é o
pés si mo apro ve i ta men to dos re cur sos hu ma nos dis -
po ní ve is para ala van car o cres ci men to do nos so País.

É evi den te que, em de ter mi na das ati vi da des, a
ida de é um peso, mas isso não im pe de uma re a dap ta-
ção e um re a pro ve i ta men to pro fis si o nal.

Assim como fal ta va para os mais jo vens, fal ta,
ain da, uma po lí ti ca de pro te ção ex clu si va para os tra -
ba lha do res em ida de avan ça da. O úl ti mo em pre go,
Sr. Pre si den te, é tão im por tan te quan to o pri me i ro
em pre go em um país onde anda fal tan do es pa ço até
nos asi los, onde mu i tas fa mí li as se sus ten tam com os
ren di men tos dos ve lhi nhos, com a apo sen ta do ria que 
re ce bem.

Para que se exi ja um ma i or tem po de con tri bu i-
ção pre vi den ciá ria do tra ba lha dor, é pre ci so ga ran tir
tam bém, Sr. Pre si den te, a sua per ma nên cia no mer -
ca do de tra ba lho. Pen so que a so lu ção é fa zer um tra -
ba lho de cons ci en ti za ção so bre o va lor pro fis si o nal
de ida de e ofe re cer in cen ti vos, como a di mi nu i ção de
ju ros ou mes mo des con tos tri bu tá ri os para em pre sá-
ri os que man te nham os mais ve lhos em seus qua dros
de fun ci o ná ri os.

Gra ças a Deus, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, em nos so âm bi to de atu a ção es ta mos ofe re-
cen do uma sig ni fi ca ti va con tri bu i ção para a me lho ria
do tra ta men to des ti na do aos mais ve lhos. A cri a ção
do Esta tu to do Ido so, pro pos ta opor tu na do no bre Se -
na dor Sér gio Ca bral, Pre si den te da Sub co mis são do

Ido so nes ta Casa, que re ce beu pa re cer fa vo rá vel na
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça, cer ta men te será
apro va da, em de ci são ter mi na ti va, pela Co mis são de
Assun tos So ci a is do Se na do.

Ga ran tir aces so gra tu i to ao trans por te pú bli co,
des con tos es pe ci a is em even tos cul tu ra is, fis ca li za-
ção de en ti da des go ver na men ta is e não-go ver na-
men ta is de aten di men to ao ido so são al guns dos be -
ne fí ci os que es ten de re mos à nos sa ter ce i ra ida de,
mas eles não dis pen sam a ne ces si da de de me di das
como o in cen ti vo ao em pre go.

Ao fim des te meu bre ve pro nun ci a men to, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro con vi dar, ou 
me lhor, in ti mar to das as Srªs e os Srs. Se na do res a
em pre en der es for ços, cada um a seu modo, para que
no fu tu ro pos sa mos nos or gu lhar de vi ver em um país
onde re al men te exis ta res pe i to, dig ni da de e re co nhe-
ci men to ao ines ti má vel po ten ci al dos que ri dos ido sos.
Será re con for tan te sa ber que, nes ta ges tão no Se na-
do Fe de ral, pu de mos con tri bu ir um pou co para dar
mais qua li da de de vida, mais es pe ran ça, me lho res
con di ções de tra ba lho e dig ni da de aos nos sos ido sos
do Bra sil.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
Uma boa sex ta-fe i ra a to dos.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a

pa la vra ao no bre Se na dor Val dir Ra upp.
S. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a bus ca do tão al -
me ja do equi lí brio re gi o nal de pa ra-se com gran des
obs tá cu los, uma vez que a con cen tra ção de po der
eco nô mi co ten de a se per pe tu ar, acen tu an do as de si-
gual da des re gi o na is. Para cor ri gir tal ten dên cia é ne -
ces sá rio ado tar uma po lí ti ca ati va de com pen sa ção,
iden ti fi can do as vo ca ções e os fa to res vul ne rá ve is
nas eco no mi as das re giões me nos de sen vol vi das,
pas san do a es ti mu lar aque las vo ca ções e a re for çar
es ses fa to res de modo abran gen te e ar ti cu la do.

Um mar co dos mais im por tan tes para di na mi zar
a eco no mia das re giões bra si le i ras me nos de sen vol-
vi das con sis tiu na cri a ção da Su pe rin ten dên cia de
De sen vol vi men to do Nor des te – Su de ne – em 1958,
se gui da da cri a ção da Su pe rin ten dên cia de De sen-
vol vi men to da Ama zô nia – Su dam – em 1966.
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Se ria pra ti ca men te im pos sí vel con ta bi li zar to-
dos os be ne fí ci os que pro du ziu para as res pec ti vas
re giões, de modo di re to ou in di re to, a atu a ção de am -
bas as su pe rin ten dên ci as du ran te mais de três dé ca-
das. Em seus úl ti mos anos, en tre tan to, a re ve la ção de 
sé ri os pro ble mas de ir re gu la ri da des e des man dos na
apli ca ção dos in cen ti vos da Su de ne e Su dam con du-
ziu a uma re a va li a ção da atu a ção das duas en ti da-
des, re sul tan do em sua ex tin ção.

Não há dú vi da, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, que, ao se rem fe cha das tan to a Su de ne quan -
to a Su dam, bons fun ci o ná ri os, con sis tin do na ma i o-
ria de am bas as ins ti tu i ções, fo ram equi pa ra dos
àque les me nos es cru pu lo sos, que con cor re ram para
con su ma ção dos ilí ci tos; em pre sas cor re tas, que
apro ve i ta ram os es tí mu los con ce di dos para seu le gí ti-
mo cres ci men to, re tor nan do be ne fí ci os para o con-
jun to da so ci e da de, vi ram-se na mes ma vala de em -
pre sas fan tas mas, cons ti tu í das tão-so men te para
usu fru ir de re cur sos pú bli cos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mu i tos
pro je tos im por tan tes ela bo ra dos em Ron dô nia e
apro va dos pela Su dam ti ve ram um fi nal fe liz. Te mos,
hoje, em Ron dô nia, pe que nas cen tra is hi dre lé tri cas,
um fri go rí fi co de aves, la ti cí ni os e in dús tria de trans -
for ma ção do le i te, a Gra ma zon, que faz o be ne fi ci a-
men to do gra ni to da re gião para ser ex por ta do para a
Itá lia, Esta dos Uni dos e tan tos ou tros pa í ses, en fim,
mais de uma de ze na de boas em pre sas, cri a das com
re cur sos da Su dam, es tão hoje fun ci o nan do, ge ran do
ri que za, em pre go e ICMS para que o Esta do de Ron -
dô nia pos sa in ves tir na edu ca ção, sa ú de, agri cul tu ra
e tan tas ou tras áre as.

É la men tá vel, por tan to, que isso te nha acon te ci-
do com a Su dam, em pre sa que con tri bu iu mu i to para a 
nos sa re gião. É cla ro que mu i tos pro je tos não de ram
cer to, mas não po de mos ge ne ra li zar. A Su dam é uma
em pre sa que me re ce, com cer te za, ser re a ti va da.

Ambas as en ti da des, de re le van te pa pel his tó ri-
co no pas sa do e de gran des pers pec ti vas para o fu tu-
ro, uma vez em pre en di da a cor re ção dos ru mos, vi -
ram-se sim ples men te ex tin tas. Para as su mir par te de
suas atri bu i ções são cri a das a Agên cia de De sen vol-
vi men to do Nor des te – Ade ne – e a Agên cia de De -
sen vol vi men to da Ama zô nia – Ada.

A mu dan ça na Pre si dên cia da Re pú bli ca veio
tra zer, en tre men tes, novo alen to para to dos os que
acre di ta vam que a Su dam e a Su de ne po de ri am no -

va men te re pre sen tar, uma vez res sus ci ta das, im por-
tan tes ins tru men tos de es tí mu lo ao de sen vol vi men to
do Nor te e do Nor des te do País.

Eis que aí mes mo, Srªs e Srs. Se na do res, ini -
cia-se uma nova or dem de pro ble mas.Admi te-se, en -
dos sa-se, exal ta-se, en fim, a pro pos ta de re cri a ção
da Su de ne. Mas a Su dam per ma ne ce no lim bo, no es -
fu ma ça do do tal vez.

Em ja ne i ro do cor ren te ano, o Mi nis tro da Inte -
gra ção Na ci o nal, Ciro Go mes, vem a pú bli co de cla rar,
após vi si ta a am bas re giões, que “per ce beu nos nor -
des ti nos uma dis po si ção ma i or de re cri ar a Su de ne”,
en quan to “a so ci e da de ama zô ni ca (lhe) pa re ceu ter
pou co em pe nho em pro te ger a Su dam”.

No úl ti mo dia 11 de fe ve re i ro, foi ins ti tu í do gru po
de tra ba lho in ter mi nis te ri al para exa mi nar o pro ces so
de ex tin ção da Su de ne e de cri a ção da Ade ne, res -
pon sa bi li zan do-se ain da pela pro po si ção de me di das
para que a Su de ne ve nha a ser re cri a da.

Enquan to isso, o Mi nis tro Ciro, afas ta da a hi pó-
te se da re cri a ção de Su dam, de fen de a re for mu la ção
da Agên cia de De sen vol vi men to da Ama zô nia – Ada. 

E o pro ces so de li qui da ção da Su dam es ten-
de-se in de fi ni da men te, ago ra sob o co man do de um
quar to in ter ven tor.

Co nhe ço mu i to bem a pa la vra in ter ven tor, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res. Ela de ve ria ser ex -
tin ta do nos so vo ca bu lá rio, por que in ter ven ção é o
que há de mais da no so para uma ins ti tu i ção. Isso
nun ca de ve ria acon te cer, mas já es ta mos no quar to
in ter ven tor na Su dam. Isso não vai nos le var a lu gar
al gum.

É ne ces sá rio, por tan to, que a Su dam seja no va-
men te re for mu la da ou que a Ada seja efe ti va men te
im plan ta da para que os nos sos pro je tos pos sam ter
pros se gui men to.

Os ser vi do res da Su dam per ma ne cem à es pe ra
de uma so lu ção, sem que te nham apro ve i ta men to la -
bo ral, ou qual quer de fi ni ção que ve nha mi no rar a an -
gús tia de pais e mães de fa mí li as afli tas.

Gran de nú me ro de pro je tos em an da men to, de
re le van te in te res se para os Esta dos nor tis tas, teve,
sis te ma ti ca men te, a li be ra ção de re cur sos sus ta das,
em par ti cu lar aque les pro ve ni en tes do Fun do de
Inves ti men tos da Ama zô nia – Fi nam, que so bre vi ve
ape nas em es ta do ve ge ta ti vo.
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Se gun do o pró prio Mi nis té rio da Inte gra ção Na -
ci o nal, “em pre sá ri os que se sen ti ram pre ju di ca dos
com a ex tin ção da Su dam ame a çam pro ces sar o Go -
ver no Fe de ral por lu cros ces san tes”.

Não ape nas essa, mas di ver sas ma ni fes ta ções
nos mos tram seu in con for mis mo com a me nor aten -
ção, para não di zer mos sim ples men te des ca so, com
que vêm sen do tra ta dos os re fe ri dos pro ble mas de
nos sa re gião.

Sr. Pre si den te, mi lha res de em pre gos, re cur sos
em ca i xa de R$200 mi lhões, pre vi são de en tra da de
mais de R$200 mi lhões em 2003, tudo isso po de ria ser
in ves ti do em no vas em pre sas ou para con clu ir al gu mas
que es tão em an da men to, ge ran do, as sim, mais em pre-
gos para a nos sa re gião, para o nos so povo.

Se é ne ces sá rio mos trar em pe nho pela cri a ção
da en ti da de mais ade qua da para es ti mu lar o di na mis-
mo eco nô mi co da Re gião Nor te, com re cur sos, for ça
po lí ti ca e ca pa ci da de de con ce ber e en ca mi nhar pla -
nos ar ti cu la dos de de sen vol vi men to, não fal ta rá quem 
cla me por esse di re i to. Re i vin di ca mos, an tes de tudo,
Sr. Pre si den te, a iso no mia de tra ta men to com a Re-
gião Nor des te.

É lou vá vel a de ter mi na ção de mons tra da pelo
Go ver no Fe de ral para a re cri a ção da Su de ne – nós
tam bém a apla u di mos –, mas não con ce be mos e não
ace i ta mos que se dê um tra ta men to di fe ren ci a do e
dis cri mi na tó rio à re gião Nor te do nos so País.

O que exi gi mos, Srªs e Srs. Se na do res, é a dis -
po si ção para o diá lo go fran co por par te do Mi nis tro da 
Inte gra ção Na ci o nal e de ma is au to ri da des do Go ver-
no Fe de ral, que não par ta de po si ções pre con ce bi-
das, mas que ava lie os le gí ti mos an se i os e as ver da-
de i ras ne ces si da des da nos sa re gião.

Afi nal, te mos to dos os mo ti vos para crer que é
de in te res se co mum fa zer de sen vol ver nos sa vas ta
re gião, de po si tá ria das ma i o res ri que zas na tu ra is do
Bra sil, de in te grá-la ao con jun to do País, de res ga tar o 
seu povo da ca rên cia em que se en con tra, em prol de
uma na ção de sen vol vi da de modo har mo ni o so em to -
dos os seus qua dran tes.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Val dir Ra upp,
o Sr. Pa u lo Paim, 1ª 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. Ael ton Fre i tas.

O SR. PRESIDENTE (Ael ton Fre i tas) – Pas so a
pa la vra à Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, por per mu ta
com o Se na dor Pa u lo Paim, por vin te mi nu tos.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –
MT. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, va -
mos tra tar de dois as sun tos. Um é so bre as agên ci as
re gu la do ras, uma ques tão que nos pre o cu pa mu i to. O 
ou tro é so bre a cri an ça e o ado les cen te, apro ve i tan do
o lan ça men to do li vro Esme ral da – Por que não
Dan cei, de au to ria de Esme ral da Ortiz, le i tu ra obri ga-
tó ria para to dos os bra si le i ros que têm cons ciên cia do 
pro ble ma da cri an ça e do ado les cen te.

Hoje, gran de par ce la das nos sas cri an ças e dos
nos sos ado les cen tes vi vem pro ble mas gra vís si mos,
como aban do no, dro gas, de sa jus tes.

Esme ral da re tra ta a re a li da de des ta si tu a ção
com uma se ri e da de mu i to gran de. Ontem, no lan ça-
men to do li vro, vi e ouvi o de po i men to de Esme ral da.
Em de ter mi na do mo men to, ela dis se que a si tu a ção
da cri an ça e do ado les cen te que vive nas ruas de
nos so País não é di fí cil de ser re sol vi da, mas tam bém
não pode ser re sol vi da num pas se de má gi ca. É pre ci-
so mu i tas de ter mi na ções po lí ti cas, ações con ver gen-
tes para que o pro ble ma seja su pe ra do, mes mo que
seja um pro ces so mo ro so.

Ontem, pela ma nhã, na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, sob a Pre si dên cia da Se na do ra Lú cia
Vâ nia, foi re a li za da uma au diên cia pú bli ca com a pre -
sen ça do Mi nis tro Ja ques Wag ner e do jor na lis ta Gil -
ber to Di mens te in. O Mi nis tro de fen deu, com mu i ta
com pe tên cia e com pro mis so po lí ti co, o pro gra ma Pri -
me i ro Empre go, mas tam bém fi cou evi den ci a do que
pre ci sa mos de po lí ti cas sé ri as para su pe rar mos o pro -
ble ma. O jor na lis ta Gil ber to Di mens te in afir mou que,
em mu i tos ca sos, cri an ças e jo vens vão mo rar nas
ruas não pela po bre za, mas por de sa jus tes den tro da
fa mí lia, por ata ques que so frem den tro de casa. 

Ain da com re fe rên cia a essa ques tão, que ro
lem brar que co me çou on tem e con ti nua hoje um gran -
de en con tro na ci o nal de en ti da des or ga ni za das da
área mé di ca no País, em Bra sí lia, com a pre sen ça de
cer ca de 800 pro fis si o na is. Gos ta ria de re gis trar que
re ce bi um do cu men to do Pre si den te da So ci e da de
Bra si le i ra de Pe di a tria, Dr. Lin coln Fre i re, que so li ci ta
a ga ran tia de um aten di men to de qua li da de a cri an-
ças e ado les cen tes. Como é um tex to ra zo a vel men te
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lon go e não te rei tem po para lê-lo, peço o seu re gis tro
nos Ana is do Se na do Fe de ral.

Há uma sé rie de pro ble mas que te mos que re -
sol ver com re la ção a nos sas cri an ças e ado les cen-
tes – sa ú de, fal ta de con di ções eco nô mi cas, aban-
do no, ques tões que en vol vem a fa mí lia.

Te nho aqui oito de po i men tos, mas le rei ape nas
qua tro, que de mons tram que a dig ni da de das nos-
sas cri an ças e dos nos sos ado les cen tes é cri mi no-
sa men te ata ca da den tro de suas pró pri as ca sas. “O
mais si len ci o so dos cri mes acon te ce den tro de
casa, con de na as ví ti mas a uma dor sem des can so,
des trói la ços afe ti vos, des res pe i ta a dig ni da de da
cri an ça e man tém o cri mi no so pro te gi do pe los que
sem pre ca lam. A mais des pu do ra da das vi o lên ci as
cos tu ma ser man ti da em se gre do e é dis so que ela
so bre vi ve por mu i to tem po, às ve zes para sem pre”.

Pe los de po i men tos que te mos ou vi do, eu atri-
buo a ma i or re le vân cia à Co mis são Par la men tar
Mis ta de Inqué ri to – CPMI da ex plo ra ção se xu al,
que de ve rá ser ins ta la da nos pró xi mos dias. Sua cri -
a ção foi so li ci ta da pela Se na do ra Pa trí cia Go mes,
por mim, pela De pu ta da Ma ria do So cor ro, e já te-
mos o nú me ro ne ces sá rio de as si na tu ras para ins ta-
lá-la, uma vez que ela já foi apro va da pelo Con gres-
so. Essa CPMI terá con di ções de ana li sar o ma te ri al
de inú me ras en ti da des que, atra vés dos tem pos,
vêm pes qui san do a ex plo ra ção se xu al da cri an ça e
ado les cen te, como tam bém de ou vir de po i men tos,
como al guns que le rei pos te ri or men te. Assim, uma
sé rie de ações de ve rão ser es tu da das e dis cu ti das
para que esta si tu a ção se mo di fi que, Se na dor Pa u lo
Paim.

É mu i to gra ve, é mu i to gra ve mes mo, e eu di zia
no co me ço da mi nha fala que todo o Bra sil que co-
nhe ce a re a li da de gra ve das cri an ças e dos ado les-
cen tes aban do na dos ou semi-aban do na dos, por um
mo ti vo ou ou tro, que são inú me ros no Bra sil, em es -
pe ci al, nós, po lí ti cos, te mos a obri ga ção de ler
Esme ral da – por que não dan cei, que foi o li vro
lan ça do on tem.

Te nho em mãos e gos ta ria de ler pelo me nos
qua tro pe que nos de po i men tos so bre o mais si len ci o-
so dos cri mes, que é o que acon te ce den tro de casa:

Fer nan da, aos 12 anos, co me çou a ser 
vi o len ta da pelo pa dras to. A mãe, de po is de
um tem po, tam bém par ti ci pa va do abu so. A

úni ca co i sa que Fer nan da tem hoje são os
pe sa de los do pas sa do e a von ta de de dar
cer to na vida.

Ro dri go foi es tu pra do pelo tio-bi sa vô,
aos 10 anos. Aos 20 anos, ques ti o na se é
ho mos se xu al por ca u sa do abu so so fri do.

Estou len do ape nas pe que nos tre chos
des ses de po i men tos.

Dos 2 aos 9 anos, Andréia foi abu sa da
pelo pai. Aos 15 anos, ado ra fil mes in fan tis e 
só brin ca de bo ne cas. Gos ta de es tu dar e
so nha ser ci en tis ta. Sabe que, para o seu
su ces so, terá que guar dar a vi o lên cia so fri-
da como se gre do.

Hen ri que foi vi o len ta do quan do ti nha 6
anos. Aos 28 anos, abu sou se xu al men te da en -
te a da de 6 anos. Teve a chan ce de se tra tar.

E, aqui, há ou tros de po i men tos, tal vez de ma i-
or gra vi da de ain da.

A si tu a ção é gra ve, é sé ria, e nós, da Fren te Par -
la men tar de De fe sa da Cri an ça e do Ado les cen te, e
mem bros da CPMI do Abu so e da Explo ra ção Se xu al,
Se na do res e Se na do ras, pre ci sa mos re al men te en-
ca rar esse pro ble ma. Acre di to que a ins ta la ção des ta
CPMI irá fa zer com que nós, po lí ti cos, do Con gres so
Na ci o nal, e o nos so Go ver no, do Pre si den te da Re pú-
bli ca Luiz Iná cio Lula da Sil va, te nha mos con di ções
de ter um re tra to mais cla ro da si tu a ção e, com cer te-
za, a pos si bi li da de de de li ne ar ações mais con cre tas
e den tro da re a li da de para a su pe ra ção des se pro ble-
ma tão gra ve.

De i xo mais uma vez a re co men da ção de que le i am
o li vro Esme ral da – Por que não dan cei, um re tra to
des sa re a li da de bra si le i ra.

Pas so ago ra a ou tro as sun to, que, aliás, já foi
abor da do por um dos Se na do res que nos an te ce deu
hoje: as agên ci as re gu la do ras em nos so País. Te nho
aqui um dis cur so en tre me a do de ci ta ções do Dr. Luís
Ro ber to Bar ro so, Pro fes sor Ti tu lar de Di re i to Cons ti-
tu ci o nal da Uni ver si da de Esta du al do Rio de Ja ne i ro
(UERJ), Mes tre pela Uni ver si da de Yale, mem bro do
Con se lho de De fe sa dos Di re i tos da Pes soa Hu ma na,
em que faz ob ser va ções mu i to cla ras a res pe i to dos li-
mi tes do po der das agên ci as re gu la do ras.

Infe liz men te, o tem po urge, te nho ape nas sete
mi nu tos. Mas vou ten tar fa zer al guns co men tá ri os a
res pe i to das agên ci as re gu la do ras.
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As agên ci as re gu la do ras são au tar qui as
es pe ci a is, que de sem pe nham fun ções ad mi-
nis tra ti vas, nor ma ti vas e de ci só ri as, den tro de
um es pa ço de com pe tên ci as que lhes é atri-
bu í do por lei. No exer cí cio de suas atri bu i-
ções, ca bem às agên ci as en car gos de gran de
re le vân cia, como ze lar pelo cum pri men to dos
con tra tos de con ces são, fo men tar a com pe ti ti-
vi da de no se tor, in du zir à uni ver sa li za ção dos
ser vi ços, de fi nir ta ri fas e ar bi trar con fli tos en tre
o po der con ce den te, os con ces si o ná ri os e os
usuá ri os. O de sem pe nho de ta re fas des sa na -
tu re za e al can ce exi ge que as agên ci as se jam
do ta das de au to no mia po lí ti co-ad mi nis tra ti va
– seus di ri gen tes são no me a dos pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca, com apro va ção do Se na-
do Fe de ral, por um man da to de pra zo cer to –
e de au to no mia eco nô mi co-fi nan ce i ra, ma te ri-
a li za da na ar re ca da ção de re cur sos pró pri os
su fi ci en tes, sem de pen dên cia do or ça men to
ge ral.

Che ga-se aqui à ques tão cen tral que
vi nha sen do ne gli gen ci a da: o sur gi men to de
cen tros de po der como o das agên ci as re-
gu la do ras – cu jas ca rac te rís ti cas são a
não-ele ti vi da de de seus di ri gen tes, a na tu re-
za téc ni ca das fun ções de sem pe nha das e
sua au to no mia em re la ção aos Po de res tra -
di ci o na is – exi ge uma dis cus são acer ca da
le gi ti mi da de po lí ti ca com que de sem pe nham
aque las com pe tên ci as. Cu ri o sa men te, esse
dé fi cit de mo crá ti co das agên ci as, con quan to
lem bra do por mu i tos au to res, teve pou co
des ta que no de ba te que en vol veu a sua in -
tro du ção no Di re i to bra si le i ro, en co ber to
pelo en tu si as mo do pen sa men to úni co que
se im pôs na ma té ria. A que i xa do Pre si den-
te da Re pú bli ca acer ca do que con si de rou
ex ces so de po der das agên ci as traz de vol ta
a dis cus são que fi ca ra in con clu sa. A ques-
tão é sé ria, po rém sim ples.

As agên ci as não po dem e não de vem
exer cer atri bu i ções fora ou aci ma dos po de-
res cons ti tu ci o na is da Re pú bli ca. De fato, ao
Po der Le gis la ti vo cabe ela bo rar a lei que as
ins ti tui, de fi nir as com pe tên ci as que irão de-
sem pe nhar e apro var os ser vi do res que vão
exer cer os car gos de di re ção. Ao Po der Exe -

cu ti vo, atra vés do pre si den te da Re pú bli ca,
que está in ves ti do de man da to po pu lar e é o
che fe da Admi nis tra ção Pú bli ca, cabe a for-
mu la ção, jun ta men te com seus mi nis tros,
das po lí ti cas pú bli cas a se rem im ple men ta-
das por in ter mé dio das agên ci as. E, por fim,
cabe ao Ju di ciá rio sub me ter as de ci sões das 
agên ci as aos tes tes de cons ti tu ci o na li da de e
le ga li da de, no ta da men te para ve ri fi car a ob-
ser vân cia de prin cí pi os fun da men ta is, como
os da mo ra li da de, ra zo a bi li da de, iso no mia e
dig ni da de da pes soa hu ma na.

Se al gu ma lei re ti rar qual quer das
com pe tên ci as cons ti tu ci o na is dos po de res
do Esta do, será in vá li da e não de ve rá ser
apli ca da. Em suma: as agên ci as po dem me -
nos do que su põem elas pró pri as ou do que 
se su põe so bre elas. Nes sa ma té ria, como
em tan tas ou tras, a so lu ção que li ber ta é o
cum pri men to da Cons ti tu i ção.

Em um ou tro mo men to, vol ta re mos, com cer te-
za, a dis cu tir essa ques tão das agên ci as re gu la do ras.

Acre di to que o nos so Pre si den te da Re pú bli ca,
quan do con si de rou o ex ces so de po der das agên ci as,
trou xe de vol ta re al men te essa dis cus são, que, do
meu pon to de vis ta, está in con clu sa. Como eu já dis -
se, tra ta-se de uma ques tão sé ria, po rém sim ples.
Não es tão es sas agên ci as aci ma dos po de res es ta-
be le ci dos.

Gos ta ría mos de re to mar, Sr. Pre si den te, Se na-
dor Val dir Ra upp, esse as sun to em um ou tro mo men-
to, em que re al men te pu dés se mos en ta bu lar a dis-
cus são so bre a ques tão das agên ci as re gu la do ras
com os Srs. Se na do res, de um modo ge ral, em uma
au diên cia pú bli ca ou mes mo du ran te uma ses são or -
di ná ria. Mas essa dis cus são pre ci sa ser apro fun da da,
pois o li mi te das agên ci as re gu la do ras é um pro ble ma
sé rio e que deve ser tra ta do e cu i da do pelo Se na do
da Re pú bli ca.

Era o que ti nha a di zer.

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Du ran te o dis cur so da Sra. Serys
Slhes sa ren ko, o Sr. Ael ton Fre i tas, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Val dir Ra upp.

O SR. PRESIDENTE (Val dir Ra upp) – Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko, V. Exª será aten di da, na for ma
do Re gi men to.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Tião Vi a-
na, como Lí der, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni-
ca ção ur gen te de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do
art. 14, in ci so II, alí nea “a”, do Re gi men to Inter no.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, on tem, hou ve um im por tan te en con-
tro na Co mis são de Assun tos So ci a is, para de ba ter
so bre o pro gra ma Meu Pri me i ro Empre go. O en con tro
con tou com a pre sen ça do Mi nis tro de Esta do do Tra -
ba lho e Empre go, Ja ques Wag ner; do jor na lis ta Gil -
ber to Di mens te in, que re pre sen ta o pen sa men to in te-
lec tu al do Jor na lis mo bra si le i ro; e dos Se na do res da
Re pú bli ca, num de ba te exa us ti vo so bre o de sa fio de
se ge rar em pre go no Bra sil de hoje.

Esta mos às vés pe ras de um ajus te de cur so da
po lí ti ca eco nô mi ca. Há ex pec ta ti va por par te de todo o

Par la men to e de toda a so ci e da de em tor no de uma re -
du ção, que se avi zi nha, da taxa de ju ros, da opor tu ni-
da de de in ves ti men to no se tor pro du ti vo, da opor tu ni-
da de de re to ma da do cres ci men to eco nô mi co do País.
Sem dú vi da al gu ma, esse tema de sa fia to dos nós.

O Go ver no Fe de ral, por meio do Mi nis té rio do
Tra ba lho e Empre go, está ul ti man do um dos pro je tos
mais im por tan tes da atu al Admi nis tra ção: o pro gra ma
Meu Pri me i ro Empre go para os jo vens.

Para ter mos a real di men são des sa ques tão,
vale lem brar que, ape nas nes se iní cio de Le gis la tu ra,
vá ri os Par la men ta res já se ma ni fes ta ram nes te ple-
ná rio so bre o tema: as Se na do ras Iris de Ara ú jo e Ro -
se a na Sar ney e os Se na do res Re nan Ca lhe i ros, Pa u-
lo Octá vio e Edu ar do Su plicy.

A ma té ria não é des co nhe ci da da Casa, sob o
ân gu lo da ação le gi fe ran te pro pri a men te dita. Em
1998, o Se na do Fe de ral apro vou o PLS nº 142, de
1995, do ilus tre Se na dor Osmar Dias, que cria o Pro -
gra ma de Estí mu lo ao Pri me i ro Empre go, que se en-
con tra em tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, jun -
ta men te com ou tro, si mi lar ao seu, de au to ria do en tão
De pu ta do e hoje Mi nis tro da Fa zen da, Anto nio Pa loc ci.
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Na que la oca sião, in clu si ve, deu-se um de ba te
bas tan te in te res san te, vez que o Se na dor Edu ar do
Su plicy, sen sí vel à te má ti ca, in tro du ziu na dis cus são
a com po nen te da qua li fi ca ção pro fis si o nal. Di zia o
Se na dor Su plicy que:

(...) não ha ve rá pers pec ti va de de sen-
vol vi men to so ci o e co nô mi co para o Bra sil, se 
não a pre o cu pa ção fun da men tal com o con -
tí nuo aper fe i ço a men to e qua li fi ca ção pro-
gres si va das no vas ge ra ções, o que re quer
ma i or de di ca ção às ati vi da des es co la res (...) 
O im pres cin dí vel avan ço ci en tí fi co-tec no ló gi-
co está a exi gir a mas si fi ca ção das com pe-
tên ci as bá si cas ne ces sá ri as e da de di ca ção
à pes qui sa de base. Em ou tras pa la vras, ca -
re ce mos do en ga ja men to, em lar ga es ca la,
de cé re bros hu ma nos vol ta dos para a pro-
mo ção de um am bi en te fa vo rá vel à ge ra ção
e ab sor ção de ino va ções, para que pos sa-
mos de sen vol ver van ta gens com pa ra ti vas
di nâ mi cas em áre as como bi o tec no lo gia,
no vos ma te ri a is, no vas for mas de ener gia,
en tre ou tras.

Fe liz men te, o que po de mos ve ri fi car, nos dias
de hoje, é que o pro gra ma a ser lan ça do bre ve men te
pelo Go ver no do Pre si den te Lula ar ti cu la a pre o cu pa-
ção do Se na dor Osmar Dias, de ge rar mais e me lho-
res opor tu ni da des de tra ba lho de cen te para a ju ven-
tu de bra si le i ra, com aque la apre sen ta da pelo Se na-
dor Edu ar do Su plicy, de bus car al ter na ti vas de qua li fi-
ca ção e edu ca ção para a po pu la ção ju ve nil.

O Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va já teve
opor tu ni da de de afir mar que “o jo vem de sem pre ga do,
sem ter o que fa zer, sem ter ren da, so bre tu do o jo vem
das fa mí li as mais po bres, aca ba sen do pre sa fá cil dos 
tra fi can tes e do cri me or ga ni za do”. Para que isso não
con ti nue a ocor rer – su ge re o Pre si den te da Re pú bli-
ca –, é pre ci so “dar al gum in cen ti vo para mo ti var as
em pre sas a con tra tar um jo vem sem ex pe riên cia”.

Essa é uma ta re fa ur gen te, não por im pe ra ti vo
de mero cum pri men to das pro pos tas de cam pa nha
ele i to ral; tra ta-se de pôr co bro na mar gi na li za ção de
nos sa ju ven tu de. Nos sos jo vens não po dem con ti nu ar
sen do vis tos, por ou tros po vos, pela óti ca da tris te re -
a li da de que – fe liz ou in fe liz men te, não sei – fil mes
como “Pi xo te”, “No tí ci as de Uma Gu er ra Par ti cu lar”,
“Ci da de de Deus” ou “Ca ran di ru” re tra tam de for ma
tão nua, crua, mas sin ce ra. Só po de re mos ser dig nos
da es ti ma de ou tras gen tes como uma Na ção for te, al -
ta ne i ra e so be ra na, se pro por ci o nar mos a in clu são-ci-
da dã de nos sos jo vens, pelo tra ba lho de cen te, como

em pre ga dos, em pre en de do res, pro fis si o na is li be ra is
ou pro du to res de cul tu ra ou de co nhe ci men to.

Com efe i to, são mais de qua tro mi lhões de jo -
vens que não tra ba lham, não pro cu ram tra ba lho e não 
es tu dam. Atu al men te, os jo vens re pre sen tam cer ca
de 47% do to tal de de sem pre ga dos no Bra sil. Os em -
pre gos ofe re ci dos aos jo vens são os de pior qua li da-
de; ape nas 35% des ses têm car te i ra as si na da;
tão-so men te 9,4% dos jo vens com en si no fun da men-
tal in com ple to e pro ve ni en tes de fa mí li as po bres con -
se guem, com di fi cul da des, in ser ção no mer ca do for -
mal de tra ba lho.

Há al guns dias, esta Casa, na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, pôde tes te mu nhar
a saga de um jo vem, ne gro, fi lho de um sim ples pe -
dre i ro, e que, ago ra, ver sá til em qua tro lín guas es tran-
ge i ras e Dou tor em Di re i to pela Uni ver si da de de Pa -
ris, está em vias de as su mir o car go de Mi nis tro do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Pois bem: se àque le jo vem
não ti ves sem sido ofe re ci das as opor tu ni da des de es -
co la pú bli ca de boa qua li da de e, con co mi tan te men te,
o em pre go de com po si tor grá fi co do Se na do Fe de ral,
o seu des ti no po de ria ter sido bem di fe ren te da que le
com que ago ra é co ro a do. Tal vez pu des se se re pe tir
com o Pro cu ra dor da Re pú bli ca, Jo a quim Be ne di to
Bar bo sa Go mes, a tra gé dia de mi lhões de ra pa zes e
mo ças em nos so País.

A jor na lis ta Te re za Cru vi nel, ori un da de Pa ra ca-
tu, Mi nas Ge ra is – tal como o Dr. Jo a quim, o en tão in -
di ca do Mi nis tro do Su pre mo Fe de ral –, em sua co lu na
re cen te, no jor nal O Glo bo, as si na la que o fu tu ro Mi -
nis tro do STF “tra ba lhou des de a ado les cên cia e es tu-
dou sem pre na es co la pú bli ca. Uma tra je tó ria que os
fi lhos de mi gran tes, bran cos ou ne gros, não re pe tem
hoje. Sem fa lar que, nas fa ve las e nas pe ri fe ri as, as
mães já pe dem ape nas a gra ça de não ve rem os fi -
lhos atra í dos pelo trá fi co”.

Na mú si ca Hey Boy, os Ra ci o na is MCs ex pri-
mem o ca rá ter dra má ti co e fu nes to des sa re a li da de.
Di zem o se guin te:

A mar gi na li da de cres ce sem pre ce dên cia
Con for me o tem po pas sa
Au men ta é a ten dên cia
E mu i tas ve zes não tem je i to
A so lu ção é rou bar
E seus pais acham que a ca de ia é

nos so lu gar
O sis te ma é a ca u sa
E nós so mos a con se qüên cia... Ma i or
Da cha ma da vi o lên cia
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Por que na real
Com nos sa vida nin guém se im por ta
E ain da que rem que se ja mos pa tri o tas.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, es ta-
mos di an te de um gran de de sa fio: ofe re cer opor tu ni-
da des a jo vens de 16 a 24 anos, de sem pre ga dos ou 
pre ca ri a men te ocu pa dos, com pri o ri da de de aces so
para os de ren da fa mi li ar per ca pi ta de até meio sa -
lá rio mí ni mo, com edu ca ção fun da men tal e mé dia
in com ple ta.

Vá ri as são as fren tes pro pos tas:

• O Pri me i ro Empre go e Incen ti vo à For ma li-
za ção, me di an te sub sí di os às mé di as, pe-
que nas e mi cro em pre sas, co o pe ra ti vas e ins -
ti tu i ções sem fins lu cra ti vos, que se com pro-
me tam a man ter o qua dro de pes so al inal te ra-
do pe los 12 me ses pos te ri o res à ade são e
que, nos três me ses an te ri o res a isso, não te -
nham re du zi do o nú me ro de em pre ga dos.
Nes se caso, o Po der Pú bli co lhes trans fe ri ria,
por um pe río do su pe ri or a seis me ses e in fe ri-
or a um ano, a quan tia de R$240 por jo vem “fi -
cha do”, que de ve rá se com pro me ter a fre-
qüen tar a es co la, a fim de com ple tar os seus
es tu dos.

• O Incen ti vo ao Empre en de do ris mo Jo vem,
por meio de ofe re ci men to de li nhas de cré di to
do Pro ger, a par tir de re cur sos do Fun do de
Ampa ro ao Tra ba lha dor, FAT, com ca pa ci ta-
ção e acom pa nha men to do ne gó cio.

• O Tra ba lho Co mu ni tá rio, vi san do os jo vens
so ci al men te vul ne rá ve is, ofer tan do-lhes bol-
sa-au xí lio de meio sa lá rio mí ni mo, com con -
tra par ti da de es tá gi os em ser vi ços co mu ni tá-
ri os tais como o Fome Zero e, con co mi tan te-
men te, su je i ção a ati vi da des de qua li fi ca ção.

• A Qu a li fi ca ção e Ca pa ci ta ção do Jo vem,
com oti mi za ção de ações de en ti da des vol ta-
das para as fun ções de apren di za gem e es tá-
gio pro fis si o nal, como, por exem plo, as es co-
las téc ni cas man ti das pela União e pe los
Esta dos e as uni da des do Sis te ma “S” e al gu-
mas ex pe riên ci as bem-su ce di das le va das a
efe i to por en ti da des sin di ca is.

Sr. Pre si den te, como po de mos per ce ber, te-
mos pela fren te um pro je to de gran de en ver ga du ra.
A par des sas ações, pre ten de o Go ver no dar su por-
te a ini ci a ti vas da so ci e da de ci vil que pro cu rem mi ni-
mi zar o pro ble ma da ex clu são so ci al dos jo vens.
Além dis so, já con ta o Exe cu ti vo com a par ce ria de

gran des em pre sas, que, vol ta das para a res pon sa bi-
li da de so ci al no cam po da éti ca em pre sa ri al, in de-
pen den te men te de con tra par ti das go ver na men ta is,
en ga jam-se nes se her cú leo em pre en di men to de in-
te grar nos sos jo vens à es tru tu ra pro du ti va e à ci da-
da nia.

Essa é se gu ra men te uma das ações go ver na-
men ta is mais im por tan tes não ape nas para o pe río do
de qua tro anos, mas para as fu tu ras ge ra ções.

O SR. PRESIDENTE (Val dir Ra upp) – Se na dor
Tião Vi a na, seu tem po já se es go tou.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, con clu i rei em ape nas mais trin ta se gun dos.

Afi nal, diz a Cons ti tu i ção ser de ver da fa mí lia, da 
so ci e da de e do Esta do as se gu rar, aos ado les cen tes,
com ab so lu ta pri o ri da de – re pi to, com ab so lu ta pri o ri-
da de – o di re i to à edu ca ção, à pro fis si o na li za ção, à
dig ni da de, ao res pe i to, den tre ou tros, “além de co lo-
cá-los a sal vo de toda for ma de ne gli gên cia, dis cri mi-
na ção, ex plo ra ção, vi o lên cia, cru el da de e opres são”.

Esta mos con fi an tes no su ces so des se pro gra-
ma. Pre ci sa mos to dos, sem ex ce ção, en ga jar-nos no
pro ces so de trans for ma ção des se la men tá vel des ti no
que vem sen do re ser va do aos nos sos gu ris, que
“che gam lá”, como na can ção de Chi co Bu ar que,
“com ven das nos olhos, le gen da e ini ci a is” ou que
apa re cem no “mato, rin do, de papo pro ar”.

Sr. Pre si den te, esta é uma ho me na gem à ação
cor re ta, in te li gen te e sen sí vel do Go ver no do Pre si-
den te Lula, que abra ça a ju ven tu de bra si le i ra e se
com pro me te com um novo Bra sil, com o fu tu ro das
ge ra ções vin dou ras.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Val dir Ra upp) – Con ce do

a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo Paim, por per mu ta
com o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

S. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes tes vin te mi nu-
tos, pre ten do ana li sar a si tu a ção do de sem pre go no
País, a re for ma da pre vi dên cia, e tam bém fa lar de al -
guns pro je tos que te nho na Casa, em tra mi ta ção.

Gos ta ria de co me çar des ta can do que foi im por-
tan te a me di da anun ci a da on tem pelo Mi nis té rio da
Pre vi dên cia, em de ci são to ma da jun to ao Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va, em re la ção ao re a jus te que
será con ce di do aos apo sen ta dos e pen si o nis tas que
ga nham mais de um sa lá rio mí ni mo, na fa i xa de um a
oito sa lá ri os mí ni mos. Ve nho, há mu i tos anos, tra ba-
lhan do na li nha de que es ses apo sen ta dos e pen si o-
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nis tas de ve ri am ter o mes mo per cen tu al de re a jus te
que fos se con ce di do ao sa lá rio mí ni mo. No úl ti mo dia
1º de abril, o sa lá rio mí ni mo teve um re a jus te de 20%;
de lá para cá, ve nho in sis tin do jun to ao Go ver no so -
bre a im por tân cia de se con ce der aos 12 mi lhões de
apo sen ta dos e pen si o nis tas que per ce bem algo mais
do que o sa lá rio mí ni mo o mes mo re a jus te. Ontem,
en fim, foi anun ci a do o re a jus te a es ses apo sen ta dos.
Não foi de 20%, como eu gos ta ria, mas de 19,71%.
Eu di ria que, ar re don dan do, pra ti ca men te foi as se gu-
ra do o INPC in te gral dos úl ti mos doze me ses, que
cor res pon de, aí sim, a 19,71%.

Para fa ci li tar o cál cu lo da que les que es tão nos
ou vin do e as sis tin do à TV Se na do, eu po de ria di zer
que os apo sen ta dos e pen si o nis tas te rão, a par tir de
hoje, um re a jus te cor res pon den te a 20% nos seus ven -
ci men tos, que eles irão re ce ber en tre os dias 1º e 18 de 
ju lho. Sei que exis te um mo vi men to, do qual tam bém
par ti ci po, para que os apo sen ta dos e pen si o nis tas, a
par tir do pró xi mo ano, re ce bam os seus ven ci men tos
no dia 1º de maio, data em que é re a jus ta do o sa lá rio
mí ni mo, e para que os que ga nham até dez sa lá ri os
mí ni mos te nham sem pre o mes mo per cen tu al que for
dado ao mí ni mo, e o re ce bam no má xi mo até o quin to
dia e não, como hoje, até o dé ci mo oi ta vo dia.

Infe liz men te, nos go ver nos an te ri o res se usa va
o IGPDI para re a jus tar as con tri bu i ções dos tra ba lha-
do res que es tão na ati vi da de, mas, para os apo sen ta-
dos e pen si o nis tas, usa va-se um ou tro ín di ce, o que
re sul tou na que la ação fa mo sa que pro pu se mos, jun -
ta men te com a Co bap, jun to ao Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral, que dará a pa la vra fi nal no sen ti do de uma re -
com po si ção na fa i xa de 25%. Então, até para evi tar
isso, a par tir des te mo men to usa-se o mes mo ín di ce
de cor re ção do sa lá rio mí ni mo para os apo sen ta dos
e, tam bém, para a cor re ção das con tri bu i ções. Di ria
que esse é um dado po si ti vo. Com essa po si ção, o
Go ver no Lula e o Mi nis tro Ber zo i ni mar cam um gol
ten do em vis ta a gran de ex pec ta ti va que ha via por
par te dos apo sen ta dos e pen si o nis tas.

Apro ve i tan do a opor tu ni da de, além da dar essa
no tí cia para mi lhões de apo sen ta dos e pen si o nis tas,
gos ta ria de di zer que con ver sei mu i to so bre esse de -
ba te que está acon te cen do na Câ ma ra e no Se na do
so bre o Esta tu to do Ido so. Com mu i ta tran qüi li da de e
hu mil da de, digo que o Esta tu to do Ido so é uma peça
cons tru í da na Câ ma ra dos De pu ta dos, ao lon go de
seis anos de de ba te, do qual par ti ci pa ram to dos os
par ti dos. Fui au tor do pro je to ori gi nal, e o De pu ta do
Si las Bra si le i ro foi o Re la tor na Co mis são Espe ci al,
cujo Pre si den te foi o De pu ta do Edu ar do Bar bo sa.
Esse es ta tu to es ta va pron to para ser vo ta do no ple ná-

rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, mas, in fe liz men te,
hou ve uma emen da no ple ná rio e o pro je to vol tou à
Co mis são ori gi nal, que teve que ser mon ta da.

Me di an te o fato, con ver san do com o Se na dor
Sér gio Ca bral, au tor do pro je to no Se na do, e tam bém
com o Re la tor da ma té ria, re sol ve mos que, pela mo -
ro si da de da Câ ma ra, o nos so pro je to que está em de -
ba te na que la Casa de ve ria ser apre sen ta do aqui tam -
bém e in clu í do no re la tó rio fi nal do Se na dor, en tre os
pro je tos de au to ria dos Se na do res Sér gio Ca bral e
Pa u lo Paim. Assim, apre sen tei o pro je to on tem – re pi-
to, de vi do à mo ro si da de da Câ ma ra – e es pe ro que
esse mo vi men to fe i to no Se na do con tri bua para que a 
Câ ma ra ace le re o pro ces so. Do con trá rio, vo ta re mos
aqui a re da ção fi nal. O Se na dor Re la tor da ma té ria
com pro me teu-se co nos co a fa zer uma fu são dos dois
pro je tos e cri ar um subs ti tu ti vo, já que o nos so pro je to
con tem pla uma sé rie de ar ti gos que en ten do fun da-
men ta is para o ido so, como o ca pí tu lo da pre vi dên cia,
que não está con tem pla do no pro je to apro va do na
Co mis são de CCJ, que tam bém, in fe liz men te, não se
en con tra na Casa por que está pa ra do na Câ ma ra dos 
De pu ta dos.

Sr. Pre si den te, não es tou pre o cu pa do com o fato
de o nos so pro je to es tar em de ba te há cin co ou seis
anos na Casa, ou de ele ser fru to de uma ar ti cu la ção
fe i ta por cen te nas de en ti da des que tra ba lham com a
ter ce i ra ida de, ou de ter sido cons tru í do com um se tor
am plo da so ci e da de que ela bo rou a po lí ti ca na ci o nal
do ido so, o im por tan te é ace le rar o pro ces so.

Des sa for ma, es tou, com o Se na dor Sér gio Ca -
bral, ar ti cu lan do essa pos si bi li da de real, jun to ao Re -
la tor, de cons tru ir mos um subs ti tu ti vo. Se a Câ ma ra
apro var ra pi da men te o pro je to ori gi nal, tam bém aten -
de rá ao nos so in te res se, por que ele virá para esta
Casa e fun dir-se-á aos pro je tos que aqui es tão.

É im por tan te di zer que o pro je to que en ca mi-
nha mos via Câ ma ra e apre sen ta mos tam bém no Se -
na do ago ra, me di an te esse en ten di men to, con tem pla
cen to e vin te e três ar ti gos, nas áre as da sa ú de, edu -
ca ção, ha bi ta ção, trans por te, co tas no tra ba lho, la zer,
Mi nis té rio Pú bli co e Pre vi dên cia; re ti ra, in clu si ve,
aqui lo que con si de ro uma po lí ti ca ab sur da da le gis la-
ção an te ri or, que diz que o ci da dão com ses sen ta e
cin co anos, em bo ra não te nha ne nhum tipo de ren di-
men to, só po de rá re ce ber um sa lá rio mí ni mo se a ren -
da da fa mí lia não ul tra pas sar um quar to do sa lá rio mí -
ni mo per ca pi ta, o que sig ni fi ca algo em tor no de
R$60,00. Nin guém vive, nes te País, com esse va lor.
Assim, as se gu ro, na nos sa re da ção, que todo ci da-
dão com mais de ses sen ta e cin co anos que não ti ver
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ne nhum tipo de ren di men to pas sa rá a ter di re i to a
esse sa lá rio mí ni mo.

Sr. Pre si den te, no dia de on tem, tam bém apre -
sen tei na Casa o Esta tu to da Igual da de Ra ci al, de vi do
igual men te à mo ro si da de da Câ ma ra, onde ele se en -
con tra em de ba te há cin co ou seis anos. Como a Câ -
ma ra não o vota, re sol vi apre sen tá-lo aqui para que
seja de ba ti do e re me ti do para aque la Casa, por en-
ten der que, no Se na do, em ma té ria de pro je to de lei, o 
pro ces so é bem mais ace le ra do. Espe ro que, em se -
gui da à de li be ra ção do Se na do, a Câ ma ra faça a sua
par te.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, te nho em tra mi ta-
ção no Se na do três es ta tu tos: do ido so, da igual da de
ra ci al e da pes soa por ta do ra de de fi ciên cia. Espe ro
que con si ga mos vo tar ra pi da men te os três.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (PSDB – MT) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Ante ro de Bar ros, com sa tis fa ção.

Eu co men ta va an tes que tive a ale gria de ser
De pu ta do Fe de ral Cons ti tu in te com V. Exª. Foi um
belo tem po. Na que la épo ca, lem bro-me, en fren tá va-
mos o bom de ba te, in clu si ve o Cen trão, e aju da mos a
ela bo rar a Car ta Mag na, ca pi ta ne a do por Ulysses
Gu i ma rães, Má rio Co vas e tan tos ou tros, que não se
en con tram mais co nos co.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (PSDB – MT) –
Se na dor Pa u lo Paim, que ro cum pri men tá-lo pelo pro -
nun ci a men to que faz e di zer que V. Exª traz à tri bu na
te mas im por tan tes, como o de hoje. Qu an to à ques -
tão do Esta tu to do Ido so, pro pu se mos, na Sub co mis-
são do Ido so nes ta Casa, uma pro pos ta que apro ve i-
to, ago ra nes te apar te, para apre sen tá-la pu bli ca men-
te a to das as Li de ran ças do Se na do, no sen ti do de
que as si ne mos uma tra mi ta ção ur gen te. Até por se
tra tar do ido so, é ne ces sá rio que essa tra mi ta ção seja 
ur gen te, para que mu i tos ido sos pos sam go zar des -
ses be ne fí ci os. Mas o im por tan te se ria que esta Casa
de ci dis se for mar uma co mis são para re pen sar o pro -
ces so le gis la ti vo. Te ría mos que ela bo rar pri o ri da des.
Pro je tos apro va dos no Se na do, e que se en con tram
en ga ve ta dos na Câ ma ra dos De pu ta dos, te ri am que
ter pri o ri da de, lá, para se rem vo ta dos. Pro je tos apro -
va dos na Câ ma ra te ri am que ter pri o ri da de para se -
rem apro va dos aqui no Se na do da Re pú bli ca. Inclu si-
ve que ro apro ve i tar a con di ção de V. Exª como
Vice-Pre si den te da Mesa do Se na do da Re pú bli ca
para que es ta be le ça mos a me lhor ma ne i ra de o pro -
ces so le gis la ti vo flu ir. Pre ci sa mos fu gir des sa ques tão
de que só a una ni mi da de das Li de ran ças é que per -

mi te que o pro je to dê al guns pas sos. O Go ver no bra -
si le i ro, ago ra, lan ça rá o Pro je to Pri me i ro Empre go.
Ocor re que te nho o Pro je to do Pri me i ro Empre go pro -
pos to des de 1999, em uma Casa em que V. Exª diz
que vota mais fa cil men te as ques tões. O pro je to do
Go ver no bra si le i ro é mu i to se me lhan te ao que eu
apre sen tei e ao que o Se na dor Pa u lo Har tung apre -
sen tou al guns me ses de po is de mim. Tra ta da re nún-
cia fis cal, da ques tão do apren diz com uma di fe ren ça
– não sei por que o Go ver no bra si le i ro não pode ado -
tar essa di fe ren ça que está no meu pro je to e não está
nas in ten ções do Go ver no. No meu pro je to, Se na dor
Pa u lo Paim, apre sen to es tí mu lo ao pri me i ro e ao ter -
ce i ro em pre gos. E quan do tra to da ques tão do ter ce i-
ro em pre go, tra to da ques tão das pes so as que, com
mais de qua ren ta anos de ida de, têm di fi cul da des de
vol tar ao tra ba lho. No en tan to, apro ve i to o apar te a V.
Exª para di zer do en tu si as mo com que tra to des ses
te mas, mas tam bém para di zer que V. Exª tra ta en
pas sant de um as sun to que te mos que apro fun dar,
que é o pro ces so le gis la ti vo. Te mos que cri ar um rit -
mo, um rito no sen ti do de que não te nha mos o di re i to,
aqui, de en ga ve tar os pro je tos já apro va dos na Câ ma-
ra. Te mos que agir como Casa re vi so ra; e a Câ ma ra
tam bém não tem o di re i to de en ga ve tar os pro je tos
apro va dos pelo Se na do da Re pú bli ca. O meu pro je to
está há dois anos na Câ ma ra – sei que foi por re co-
men da ção, in clu si ve, do Mi nis tro da Edu ca ção, que
era do meu Par ti do, PSDB, Pa u lo Re na to, que não
con cor da va com o meu pro je to. Apre sen ta mos, aqui,
em 1999, tam bém o pro je to da re ser va de va gas para
alu nos das es co las pú bli cas. Está há mais de três
anos na Câ ma ra dos De pu ta dos e não foi vo ta do.
Cum pri men to V. Exª, fa zen do-lhe uma so li ci ta ção:
que V. Exª se em pe nhe para que pos sa mos cri ar uma
sub co mis são, in di ca da pela Mesa Di re to ra do Po der
Le gis la ti vo, para me lho rar o pro ces so le gis la ti vo.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, tam bém eu cum pri men to V.
Exª. Qu e ro di zer que não é por que sou Go ver no ago -
ra que eu dis cor da ria do pro ce di men to que V.Exª pro -
põe.

Tam bém no Go ver no an te ri or acon te cia exa ta-
men te isso: ini ci a ti vas pro pos tas por Par la men ta res
de i xa vam de ser vo ta das em de tri men to de pro je tos
ori un dos do Po der Exe cu ti vo, que atro pe la va a ini ci a-
ti va Par la men tar e eram vo ta dos pri o ri ta ri a men te.
Con cor do com V.Exª : nes ta ques tão, te mos que mu -
dar o pro ces so le gis la ti vo. Enten do que o Pro je to Pri -
me i ro Empre go, de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo, de -
ve ria ser apen sa do aos pro je tos que tra mi tam na
Casa so bre o mes mo as sun to.
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Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, o que diz V. Exª 
vem ao en con tro do pen sa men to de vá ri as pes so as,
in clu si ve pes so as que já me pro cu ra ram exa ta men te
para fa lar des sa ques tão do Esta tu to do Ido so, opor -
tu ni da de em que as pes so as me di zi am: “Mas, Paim,
o seu Pro je to, cujo Re la tor foi o De pu ta do Si las Bra si-
le i ro [que, diga-se de pas sa gem, não é do meu Par ti-
do, as sim como o De pu ta do Edu ar do Bar bo sa, que
tam bém não o é, e, no en tan to, aju da ram-me a for mu-
lar tal pro je to] está em de ba te há seis anos e, ago ra
apa re ce um pro je to, no Se na do, que, em qua tro me -
ses, é apro va do, por tan to, an tes do seu!” Mé ri to do
Se na do. Mé ri to do Se na dor Ber nar do Ca bral, que
teve a ini ci a ti va e a Casa apro vou.

O pro je to da Câ ma ra foi apro va do em to das as
Co mis sões da que la Casa – não foi só na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Re da ção, foi na de Eco no-
mia, foi na de Tribu ta ção, foi para uma es pe ci al, está
pron to para ser vo ta do no Ple ná rio –. mas a Câ ma ra
não vo tou.

Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, que ro aqui de i-
xar cla ra a mi nha po si ção de com pa nhe i ris mo ao Se -
na dor Sér gio Ca bral. Inclu si ve quan do apre sen tei
aqui o pro je to, que está lá pa ra do, a úl ti ma ver são foi
na ex pec ta ti va de que exa ta men te a ur gên cia fos se
dada para pos sa mos con tri bu ir com idéi as e, ra pi da-
men te, apro vá-lo.

Com pro me to-me a le var pro pos ta de V. Exª à
Mesa do Se na do para que pos sa mos agi li zar o pro -
ces so le gis la ti vo e res pe i tar a ini ci a ti va do De pu ta do
ou Se na dor. Qu e ro di zer, mais uma vez, que sou par -
ce i ro do Se na dor Sér gio Ca bral, por que aqui, na
Casa, S. Exª foi efi caz na vo ta ção da ma té ria na Co -
mis são cor res pon den te.

Sr. Pre si den te, apro ve i to o mo men to para in for-
mar à Casa que está agen da da, para a pró xi ma se -
gun da-fe i ra, uma au diên cia des te Par la men tar com o
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, ex-Se na dor José
Alen car. Nes sa re u nião tra ta re mos da ques tão do em -
pre go e, na tu ral men te, con ver sa re mos so bre a taxa
de ju ros e tam bém so bre as re for mas em tra mi ta ção
nes ta Casa. É uma sa tis fa ção ser re ce bi do pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca em exer cí cio, por que en ten do,
que a po si ção de S. Exª é bas tan te cla ra e vem ao en -
con tro da qui lo que a so ci e da de está a pe dir: a di mi nu-
i ção da taxa de ju ros.

Ontem, o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va,
fa lan do ao País, di zia que essa tam bém é a von ta de
de Sua Exce lên cia, ou seja, que efe ti va men te a taxa
de ju ros di mi nua. Os da dos pu bli ca dos on tem, Sr.
Pre si den te, são as sus ta do res. O de sem pre go em
Bra sí lia, nas ci da des sa té li tes, apro xi ma-se da casa

dos 30,3%. É algo iné di to nes ta úl ti ma dé ca da! Cla ro
que isso não é de res pon sa bi li da de ape nas do atu al
Go ver no; é tam bém dos go ver nos pas sa dos. Fi quei
mu i to pre o cu pa do com esse ín di ce de de sem pre go
na casa dos 30,3%, Sr. Pre si den te, e olha que re si do
em Bra sí lia há qua se 17 anos – em São Pa u lo che ga-
mos ao ín di ce de mais de 20% de de sem pre ga dos – e 
aqui, exa ta men te na Ca pi tal Fe de ral, o de sem pre go
che ga na fa i xa dos 30,3%. 

Sr. Pre si den te, nos úl ti mos doze me ses a ren da
dos tra ba lha do res e, por tan to, o seu po der de com -
pra, caiu cer ca de 10%. Fato de res pon sa bi li da de dos
go ver nos an te ri o res – re pi to – e do nos so Go ver no
tam bém. E re tor no à ques tão da taxa de ju ros. Pen so
que, efe ti va men te, o nos so Go ver no está cor re to
quan do o Vice-Pre si den te da Re pú bli ca pede ao País
que haja uma ca mi nha da po si ti va no sen ti do da re du-
ção da taxa de ju ros .Acre di to ser essa a in ten ção do
Pre si den te Lula e tam bém des te Par la men to. Enfim,
que o Mi nis té rio do Pla ne ja men to, o da Fa zen da e o
Ban co Cen tral se jam sen sí ve is a es ses ape los e, no
tem po cer to e no mo men to ade qua do – só que esse
pra zo dado ao tem po já foi su fi ci en te – ca mi nhem no
sen ti do da di mi nu i ção da taxa de ju ros.

Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, de Bra sí lia, ci tei a 
sua ci da de e, com mu i to or gu lho, ouço o apar te de V.
Exª nes te mo men to.

O Sr. Eu rí pe des Ca mar go (Blo co/PT – DF) –
Se na dor Pa u lo Paim, V. Exª le van ta uma ques tão da
ma i or gra vi da de nes te mo men to, que é a si tu a ção do
em pre go, uma ban de i ra pela qual V. Exª luta des de o
tem po em que era De pu ta do Fe de ral. Le van ta tam-
bém a ques tão da di mi nu i ção do sa lá rio de quem já
está em pre ga do, e isso se re pro duz na base, por que
quem está em pre ga do e man tém o ní vel de em pre go
de man da ou tros ti pos de ser vi ços que são su pri dos
por quem está de sem pre ga do. Isso pre ju di ca mais
ain da aque las pes so as que es tão de sem pre ga das,
pois os que es tão em pre ga dos, com a di mi nu i ção de
seus sa lá ri os, não po dem pa gar pela pres ta ção de
ser vi ços àque les que dis so de pen dem. A pre o cu pa-
ção de V. Exª é real e atin ge um nú me ro mu i to gran de
de pes so as.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Eu rí pe des Ca mar go, cum pri men to V. Exª. De fato, a
nos sa pre o cu pa ção com o de sem pre go é mu i to gran -
de. Aliás, o Mi nis tro da Re for ma Agrá ria, Mi guel Ros -
set to, quan do De pu ta do Fe de ral, apre sen tou um pro -
je to e me pe diu que o re a pre sen tas se aqui no Se na do
– o que vou fa zer –, que tra ta de po lí ti cas de em pre go
para o País. É um pro je to in te res san tís si mo que
abran ge não só o pri me i ro em pre go, mas am plia essa 
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po si ção, bus can do uma po lí ti ca for te para o mer ca do
in ter no, para o mer ca do de ex por ta ção, e tam bém
apon ta para o de ba te so bre o Mer co sul, que, no meu
en ten di men to, vai con tri bu ir para ge rar mais em pre-
gos no sul da Amé ri ca.

Eu gos ta ria de di zer tam bém, Se na dor Eu rí pe-
des Ca mar go, que uma das pro pos tas que es tou le-
van tan do, que in clu si ve está con tem pla da no Esta tu to
do Ido so, é no sen ti do de que con si ga mos en con trar
uma po lí ti ca de be ne fí cio para as em pre sas que em -
pre ga rem tra ba lha do res com mais de 45 anos. Eu di -
zia ou tro dia e re pi to hoje, Se na do ras e Se na do res,
que há dois ti pos de dis cri mi na ção: con tra o jo vem e
con tra o ci da dão com mais de 45 anos. Te mos que
tra ba lhar essa po lí ti ca de em pre go para que esse se -
tor im por tan tís si mo que acu mu la um sa ber enor me
te nha di re i to ao tra ba lho. É im pos sí vel que um ci da-
dão, por ter 45 anos, seja dis cri mi na do.

Te nho um co le ga que tra ba lha em uma em pre sa
que faz in ter me di a ção de mão-de-obra, e ele me dis -
se que a ori en ta ção não é da em pre sa que faz a in ter-
me di a ção, mas das em pre sas que so li ci tam tra ba lha-
do res para seus pos tos de tra ba lho. No mo men to
ade qua do, da rei o nome das em pre sas. Digo isso
aqui ago ra como uma de nún cia, para aler tar quem
está ado tan do esse mé to do. Ou seja, inú me ras em -
pre sas dão duas re co men da ções: não me man dem
pes so as com mais de qua ren ta anos; não me man-
dem ne nhu ma pes soa por ta do ra de de fi ciên cia. Por
in crí vel que pa re ça, há até um có di go que diz o se-
guin te: não me man dem pes so as ne gras.

Esta é uma re a li da de, um de ba te que te re mos
que en fren tar. Eu te nho os no mes de umas vin te em -
pre sas que, in fe liz men te, ado tam esse mé to do. No
mo men to ade qua do, ci ta rei os no mes da tri bu na do
Se na do da Re pú bli ca.

Sr. Pre si den te, sei que meu tem po ter mi nou e
há um com pro mis so en tre nós de res pe i tar o tem po
de cada ora dor. Eu vol ta rei à tri bu na na se gun da-fe i ra
para fa lar de for ma pon tu a da, mas tam bém mu i to res -
pe i to sa, so bre a re for ma da Pre vi dên cia, so bre a
ques tão do ser vi dor pú bli co e do tra ba lha dor da área
pri va da. É pre ci so des ta car que essa re for ma tra ta es -
pe ci fi ca men te do ser vi dor pú bli co. Eu da rei a mi nha
vi são a res pe i to do as sun to. Fa la rei a res pe i to das mi -
nhas pre o cu pa ções e pro pos tas para a re for ma da
Pre vi dên cia tam bém para o tra ba lha dor da área pri va-
da. Fa la rei, na se gun da-fe i ra, da pa ri da de, da apo-
sen ta do ria in te gral, dos ma ra jás, da fal ta de uma re -
gra de tran si ção. Não é jus to não ha ver uma re gra de
tran si ção. Sei que essa é a vi são da ma i o ria dos Se -
na do res e De pu ta dos.

Ima gi nem um fun ci o ná rio pú bli co – não vou nem 
fa lar da que le que ga nha mil re a is – que ga nha qui -
nhen tos re a is e iria se apo sen tar no ano que vem.
Pela nova fór mu la, ele vai se apo sen tar com o sa lá rio
mí ni mo, em bo ra es te ja, di ga mos, há mais de 15 anos
no ser vi ço pú bli co e mais 15 anos na área pri va da.
Dou o meu exem plo, quan do es ta va no Se nai, eu re -
ce bia meio sa lá rio mí ni mo. Se se fi zer a mi nha re tros-
pec ti va his tó ri ca, en tre o sa lá rio que ga nha va como
me ta lúr gi co, que era em tor no se seis a sete sa lá ri os
mí ni mos e aqui lo que ga nha va no Se nai, eu iria me
apo sen tar hoje com um ou dois sa lá ri os mí ni mos. Ou
seja, para esse caso, é mais duro do que o pró prio fa -
tor pre vi den ciá rio, que eu tan to cri ti co.

Por isso de ve mos de ba ter, com mu i ta tran qüi li-
da de, o as sun to. O Mi nis tro Ber zo i ni, que ro da qui
cum pri men tá-lo, vai me re ce ber na pró xi ma ter ça-fe i-
ra às 11h, para que eu faça as mi nhas pon de ra ções
so bre a re for ma.

Qu an do eu dis se de for ma res pe i to sa, quis di zer
que é por que en ten do que há con di ção, sim, de o Par-
la men to bra si le i ro al te rar a pro pos ta ori gi nal do meu
Go ver no e cons tru ir uma pro pos ta al ter na ti va que re -
pre sen te a mé dia de pen sa men to da so ci e da de.

Acre di to na ne go ci a ção, acre di to no en ten di-
men to. A pro pos ta está aqui na Casa e te mos a obri -
ga ção de de ba tê-la e co lo car o nos so pon to de vis ta
item por item, por que é im por tan te di zer que o pa pel
do Par la men to não é só ca rim bar pro pos tas que ve -
nham do Ju di ciá rio ou do Exe cu ti vo. É dis cu tir, apri -
mo rar, ne go ci ar, es ta be le cer o diá lo go com os Mi nis-
tros cor res pon den tes e até mes mo com o Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca.

Agra de ço a to le rân cia de V. Exª, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Paim,
o Sr. Val dir Ra upp, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ro me ro
Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ro me ro Jucá) – Com a
pa la vra o Se na dor Pe dro Si mon. (Pa u sa.)

Com a pa la vra o Se na dor Mar co Ma ci el.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pro nun cia o 

se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Ro me ro
Jucá, Srªs e Srs. Se na do res, o tes te de fi ni ti vo da re le-
vân cia de qual quer or ga ni za ção re pou sa em um sim -
ples exer cí cio con tra fac tu al, bas tan do que nos per-
gun te mos como es ta ria o País hoje se aque la ins ti tu i-
ção não exis tis se, se não ti ves se sido cri a da.
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No caso da Embra pa – Empre sa Bra si le i ra de
Pes qui sa Agro pe cuá ria, que aca ba de com ple tar 30
anos de vida, sim ples men te so mos in ca pa zes de
ima gi nar a evo lu ção do agro ne gó cio e da eco no mia
bra si le i ra, em seu con jun to, dis so ci a da de seus inú-
me ras e im por tan tís si mas con tri bu i ções à qua li da de
de vida de nos sa po pu la ção.

Sem a Embra pa, ter-se-ia trans for ma do o cer ra-
do, aque le gran de ser tão de ter ras ver me lhas e ári das
no co ra ção do Bra sil, em uma das fron te i ras agrí co las
de ma i or pro du ti vi da de do mun do, onde a soja é pro -
du zi da a um cus to mais ba i xo do que em qual quer ou -
tro re can to do Pla ne ta? Sem a Embra pa, te ria o mé -
dio e o sub mé dio São Fran cis co pros pe ra do como
pólo di nâ mi co da fru ti cul tu ra de ex por ta ção, cul ti van-
do me lões e uvas que mi nha ge ra ção con si de ra va
ben ção ex clu si va de cli mas tem pe ra dos? Sem a
Embra pa como te ría mos al can ça do o se gun do lu gar
no mun do na ex por ta ção de fran gos, aba i xo ape nas
dos Esta dos Uni dos, que, no en tan to, en gor dam a
sua avi cul tu ra com enor mes sub sí di os, to tal men te
au sen tes no caso do Bra sil? E as ven das ex ter nas
des te pro du to cres ce ram me ros 4,3%, en tre 1997 e
2002, ante os nos sos 146%, no mes mo in ter va lo.

Sem Embra pa, vol to a per gun tar, se ria pos sí vel
es pe ta cu lar cres ci men to de 30% es pe ra do para a
ren da real do se tor agrí co la com a su per sa fra des te
ano? Aliás, abrin do um pa rên te se, para seu êxi to mu i-
to con cor reu a po lí ti ca agro pe cuá ria que de sen vol veu
o Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do-
so. E os não me nos ex pres si vos avan ços ve ri fi ca dos
nas sa fras de soja e de mi lho em re la ção a co lhe i tas
de um ano atrás? O que di zer, en tão, do re cor de na
pro du ção de tri go, que sal ta rá de 3 mi lhões de to ne la-
das para qua se 4,5 mi lhões nes ta sa fra? Ou como ex -
pli car o su pe rá vit de qua se US$7 bi lhões na nos sa
ba lan ça co mer ci al agrí co la, so men te nos qua tro pri -
me i ros me ses de 2003? E o fato de, nos úl ti mos doze
anos, en quan to a área plan ta da cres ceu 17,7%, a
pro du ção ter au men ta do 99%, um ga nho de pro du ti vi-
da de de 77% no pe río do, ou de 4,8% ao ano?

Sr. Pre si den te, vin cu la da ao Mi nis té rio da Agri -
cul tu ra, da Pe cuá ria e do Abas te ci men to e de vo ta da à 
mis são de “vi a bi li zar so lu ções para o de sen vol vi men-
to sus ten tá vel do agro ne gó cio bra si le i ro, ge ran do,
adap tan do e trans fe rin do co nhe ci men tos e tec no lo gi-
as em be ne fí cio da so ci e da de”, a Embra pa man tém
trin ta e sete cen tros de pes qui sa, três ser vi ços e quin -
ze uni da des cen tra is. Assim, está pre sen te em qua se
to dos os Esta dos da Fe de ra ção, atu an do sob as mais
di ver sas con di ções eco ló gi cas. É uma das ma i o res
ins ti tu i ções de pes qui sa do mun do tro pi cal e in ves te

na qua li fi ca ção dos seus re cur sos hu ma nos. Só para
exem pli fi car, dos seus atu a is 8.530 em pre ga dos,
2.045 são pes qui sa do res, 47% com mes tra do e 49%
com dou to ra do.

A Embra pa co or de na o Sis te ma Na ci o nal de
Pes qui sa Agro pe cuá ria (SNPA), in te gra do por ins ti tu i-
ções pú bli cas fe de ra is, es ta du a is, uni ver si da des, em -
pre sas pri va das e fun da ções. Par ti ci pa tam bém de
vas ta rede de co o pe ra ção in ter na ci o nal, man ten do
275 acor dos com 56 pa í ses e 155 ins ti tu i ções. Para fi -
car mais per to dos prin ci pa is cen tros de ino va ção ci -
en tí fi ca e tec no ló gi ca, a em pre sa, com apo io do Ban -
co Mun di al, ins ta lou la bo ra tó ri os em Was hing ton, nas
de pen dên ci as do De par ta men to de Agri cul tu ra dos
Esta dos Uni dos, e na Uni ver si da de de Mont pel li er, na
Fran ça.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ter par ti-
ci pa do, como De pu ta do Fe de ral, da dis cus são e vo ta-
ção da Lei nº 5.881, de 07 de de zem bro de 1972, au -
to ri zan do o Exe cu ti vo a ins ti tu ir a Embra pa, é uma
das ma i o res sa tis fa ções da mi nha já lon ga vida pú bli-
ca. Vi a Embra pa nas cer e acom pa nho os seus pas -
sos des de o seu nas ci men to, nos seus pri me i ros es -
tu dos, e, por isso, o de po i men to que pres to à Casa,
nes ta ma nhã, para mim, além de ser um cul to ao que
a Embra pa vem fa zen do ao lon go dos seus anos de
vida, dá o tes te mu nho das enor mes po ten ci a li da des
do nos so povo e da nos sa gen te, que con se guiu, com
de ter mi na ção e per se ve ran ça, eri gir uma ins ti tu i ção
que, hoje, é re co nhe ci da in ter na ci o nal men te.

O que há em um nome? – in da gou, cer ta fe i ta,
Sha kes pe a re. O que há por trás da si gla Embra pa?
Per gun to eu. Na fe liz e su cin ta de fi ni ção do ci en tis ta
po lí ti co Sér gio Abran ches, ela é a “in te li gên cia da
agri cul tu ra bra si le i ra”. Tam bém sou obri ga do a ape lar
para a con ci são, nes ta sin ge la ho me na gem à Embra -
pa e aos seus in te gran tes, do mais sim ples ao mais
qua li fi ca do, sob o pon to de vis ta in te lec tu al.

Co me ce mos nos sa vi a gem mos tran do o pa pel
da Embra pa nas di fe ren tes re giões do País. Lem bro
ini ci al men te a re gião em que se en con tra Bra sí lia, a
Re gião Cen tro-Oes te. Co me ce mos, por tan to, pelo
cer ra do, que tem na vi tri ne uma pi o ne i ra con quis ta
em bra pi a na. Re fi ro-me, é cla ro, em pri me i ro lu gar, à
soja, le gu mi no sa ori gi ná ria de cli mas tem pe ra dos e
la ti tu des mais al tas, que, por “en ge nho e arte” – como
di ria Ca mões – dos pes qui sa do res da Embra pa, co -
bre hoje os cam pos do Bra sil-Cen tral, cu jos so los fo -
ram cor ri gi dos em seu ex ces so de aci dez e em sua
de fi ciên cia de cál cio. Pa ra le la men te, sur gi ram no vas
tec no lo gi as de me ca ni za ção, de ir ri ga ção, de ar ma-
ze na men to, de cor re ção de solo, de ro ta ção de cul tu-
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ras, de adu ba ção e de plan tio di re to. Hoje, gra ças a
múl ti plas par ce ri as, a Embra pa é res pon sá vel por
60% da ofer ta das se men tes de soja no mer ca do na -
ci o nal. Na Re gião Cen tro-Oes te, o seu cul ti vo atin giu
qua se 6 mi lhões de hec ta res em 2001. Do cer ra do
bra si le i ro saem 18 mi lhões das 35 mi lhões de to ne la-
das pro du zi das no País.

Gra ças ao de sen vol vi men to de cul ti va res e tec -
no lo gi as apro pri a das, o cer ra do abri ga 41% dos 163
mi lhões de bo vi nos do re ba nho na ci o nal e cor res pon-
de a 46% da sa fra de mi lho, ar roz e fe i jão. Ao todo,
são 50 mi lhões de hec ta res de pas ta gens cul ti va das,
12 mi lhões de hec ta res de cul tu ras anu a is e 2 mi lhões
de hec ta res de cul tu ras pe re nes e flo res ta is. Mais re -
cen te men te, ao tra di ci o nal cul ti vo da soja, do mi lho,
do ar roz e do café, vi e ram jun tar-se o al go dão, a man -
di o ca, o gi ras sol, a ce va da, o tri go, a se rin gue i ra e os
hor ti fru ti gran je i ros.

Esten den do nos so tra je to mais a oes te, che ga-
mos ao Pan ta nal mato-gros sen se, ma i or pla ní cie
inun dá vel do pla ne ta, com sua fas ci nan te exu be rân-
cia de re cur sos na tu ra is. A des pe i to da ba i xa den si da-
de de mo grá fi ca, esse con jun to de ecos sis te mas tem
sido, há mu i to tem po, ex plo ra do de ma ne i ra ina de-
qua da pelo ga rim po, agri cul tu ra e pe cuá ria ex ten si-
vas. Bem an tes de o Pan ta nal ser clas si fi ca do como
“Re ser va da Bi os fe ra”, a Embra pa já se pre o cu pa va
em de ter os pro ces sos de de gra da ção am bi en tal me -
di an te apli ca ção de tec no lo gi as me nos agres si vas e
com pa tí ve is com a pe cuá ria de cor te or gâ ni ca, a
exem plo do ma ne jo sus ten tá vel das pas ta gens na ti-
vas. Assim, é pos sí vel ga ran tir o de sen vol vi men to
des se pre ci o so bi o ma em ba ses sus ten tá ve is.

A Embra pa tem ple na cons ciên cia de que o co -
nhe ci men to das es pé ci es ve ge ta is é fun da men tal,
não ape nas para o ma ne jo de pas ta gens na ti vas e a
sin gu la ri za ção de plan tas tó xi cas e pe ri go sas à pe-
cuá ria, mas tam bém para o con su mo de flo res e fru -
tas na ti vas e o uso me di ci nal de mu i tas de las. Por
isso, a em pre sa já iden ti fi cou 1.863 ti pos de plan tas
pan ta ne i ras, des cre ven do e es cla re cen do for mas de
uso de 740, das qua is 240 aquá ti cas e semi-aquá ti-
cas, de um to tal apro xi ma do de 1.900 es pé ci es. Plan -
tas com po ten ci al for ra ge i ro, agrí co la e fru tí fe ro tam -
bém fo ram pes qui sa das em be ne fí cio da cri a ção do
gado, do ar te sa na to, das in dús tri as de ma de i ras e,
vale sa li en tar, Sr. Pre si den te, de me di ca men tos.

O Bra sil tal vez pos sua a ma i or bi o di ver si da de
do mun do e tal vez não es te ja ain da ex plo ran do, no
sen ti do po si ti vo do ter mo, as enor mes pos si bi li da des
que essa no tá vel bi o di ver si da de pode pro pi ci ar para
seu de sen vol vi men to, in clu si ve agre gan do va lor às
nos sas ex por ta ções.

Não po de mos de i xar de re co nhe cer que, no
cam po dos fár ma cos – para exem pli fi car com ape nas
um item -, o cres ci men to nos so pode ser ex cep ci o nal,
na me di da em que con ti nu e mos co nhe cen do me lhor
es sas di fe ren tes re giões do nos so País, que es tão
sen do ago ra me lhor iden ti fi ca das e es tu da das pela
Embra pa.

No es tra té gi co seg men to da pe cuá ria, o con tro-
le do cha ma do cân cer dos pân ta nos ou fe ri-
da-da-moda avan ça com o lan ça men to de va ci na, ora 
em fase de va li da ção. So lu ções para o com ba te às
pa ra si to ses in tes ti na is e à mos ca-de-chi fres aju da-
ram no au men to da pro du ti vi da de do re ba nho. O de -
sen vol vi men to, pela Embra pa, de uma su ple men ta-
ção mi ne ral para re giões pan ta ne i ras com so los qui -
mi ca men te po bres e for ra ge i ras de ba i xo va lor nu tri ti-
vo re sul tou em ga nho de peso de trin ta qui los a mais
por ani mal e uma taxa de des ma me de 15 a 22% su -
pe ri or à dos ani ma is não-su ple men ta dos. Essa fór-
mu la já é co mer ci a li za da, o que ga ran te à Embra pa
ro yal ti es so bre as suas ven das, o que é mu i to bom
tam bém para o País, não so men te em ter mos fi nan-
ce i ros como tam bém pelo re co nhe ci men to in ter na ci o-
nal no cam po da nos sa ciên cia e tec no lo gia.

Na Ama zô nia, Sr. Pre si den te, a flo res ta tem sido 
en ca ra da his to ri ca men te como um obs tá cu lo ao es ta-
be le ci men to e de sen vol vi men to das po pu la ções hu-
ma nas. Em dé ca das mais re cen tes, as ima gens das
ma tas der ru ba das e que i ma das im pac ta ram a opi-
nião pú bli ca na ci o nal e in ter na ci o nal. Já são mais de
ses sen ta mi lhões de hec ta res des ma ta dos, e a es ti-
ma ti va é de que, fri so, 35 mi lhões te nham-se tor na do
pas ta gens, me ta de das qua is de gra da das. A taxa mé -
dia de des ma ta men to gira em tor no de 17 mil qui lô-
me tros qua dra dos ao ano. 

Pre o cu pa da em re du zir as que i ma das e bus car
al ter na ti vas aos mais de vin te mi lhões de hec ta res de
ve ge ta ção de ca po e i ra, a Embra pa de sen vol ve pes -
qui sas que vi sam o pre pa ro de áre as sem que i ma e
tri tu ra ção, via equi pa men tos de sen vol vi dos para esse 
fim. A pes qui sa, igual men te, mul ti pli ca in for ma ções e
co nhe ci men tos so bre so los, ve ge ta ção, cli ma e água,
gra ças ao zo ne a men to agro e co ló gi co, que per mi te a
se gu ra uti li za ção de re cur sos na tu ra is.Estu dos da ca -
de ia pro du ti va das prin ci pa is es sên ci as flo res ta is fa ci-
li tam o ma ne jo sus ten ta do das es pé ci es. Téc ni cas de
ge ren ci a men to das áre as de gra da das, plan tio, ar ma-
ze na men to de se men tes, pre pa ro de mu das, con tro le
de pra gas, pro ces sa men to e co mer ci a li za ção be ne fi-
ci am os pro du to res sob re gi me de agri cul tu ra fa mi li ar,
isto é, cri am con di ções para os que, não ten do ma i o-
res con di ções fi nan ce i ras, po dem ha u rir a sua sub sis-
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tên cia atra vés de pe que nos mó du los de ex plo ra ção
agrí co la. A pes qui sa con tri bu iu, tam bém, para o cres -
ci men to da agro in dús tria ama zô ni ca, tor nan do dis po-
ní ve is sis te mas para a pro du ção de néc ta res, com po-
tas e do ces de fru tas tro pi ca is e ain da de de ri va dos
de le i te de bú fa la, tais como que i jos, man te i ga e io-
gur te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de i xei de -
li be ra da men te por úl ti mo uma in cur são à mi nha re-
gião, o Nor des te. Ali, o semi-ári do, com os seus 912
mil qui lô me tros qua dra dos e 22 mi lhões de ha bi tan-
tes, ou seja, 46% da po pu la ção nor des ti na e 13% da
bra si le i ra, cons ti tui um dos ecos sis te mas mais po pu-
lo sos do nos so meio ru ral e tem sido po vo a do des de o 
iní cio da co lo ni za ção do País, prin ci pal men te ao lon -
go do Rio São Fran cis co, du ran te mu i to tem po o úni co
elo en tre o sul e o cen tro do País.

Gra ças, mais uma vez, à Embra pa, o ve lho ce -
ná rio de de so la ção cede o pas so a um novo ho ri zon te
de pro du ti vi da de e es pe ran ça no con tex to da agri cul-
tu ra ir ri ga da. O car ro-che fe des se ex pe ri men to é o
vas to tre cho do São Fran cis co, que tem como pó los
as ci da des de Pe tro li na, em Per nam bu co, e Ju a ze i ro,
na Ba hia. Com mais de se is cen tos mil hec ta res já ir ri-
ga dos e um ain da enor me po ten ci al de ex pan são, o
in te ri or do Nor des te ago ra ex por ta fru tas e abas te ce o 
mer ca do na ci o nal, o que fa ci li tou tam bém a fi xa ção
do ho mem à ter ra.

Fru ta nor des ti na por ex ce lên cia, o caju fi gu ra
com des ta que na pa u ta de pes qui sas da Embra pa,
que, com o apo io do Nú cleo de Tec no lo gia Indus tri al
do Ce a rá, vem de sen vol ven do téc ni ca para re du zir o
teor dos con ser van tes quí mi cos nos su cos. As ex pe-
riên ci as já pro va ram ser pos sí vel a ma nu ten ção das
pro pri e da des do suco de caju en gar ra fa do du ran te
oito me ses.

O sis te ma de con sór cio en tre a cri a ção de ovi -
nos e a plan ta ção de fru tas, no qual os pri me i ros fun -
ci o nam como ro ça de i ras vi vas, re duz ou mes mo eli -
mi na a ne ces si da de e os cus tos das ro ça gens me câ-
ni cas, as apli ca ções de her bi ci das e as ca pi nas ma -
nu a is. A con ju ga ção das duas fon tes de re ce i ta me -
lho ra a si tu a ção fi nan ce i ra do pro du tor e, via re du ção
de cus tos, for ta le ce a com pe ti ti vi da de in ter na ci o nal
de fru tas nor des ti nas, en tre as qua is gos ta ria de men -
ci o nar a man ga, que hoje ocu pa, com des ta que, a pa -
u ta das ex por ta ções bra si le i ras de fru tas. Antes éra -
mos im por ta do res, por pa ra do xal que pa re ça, de fru -
tas, mas hoje es ta mos cada vez mais pre sen tes no
mer ca do in ter na ci o nal com ex por ta ção de fru tas, com 
al tís si ma qua li da de.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me
um apar te, Se na dor Mar co Ma ci el?

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Ouço,
com pra zer, o no bre Se na dor Edi son Lo bão.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – De se jo lou -
var a ini ci a ti va de V. Exª por tra zer ao co nhe ci men to
da Na ção bra si le i ra, por meio da tri bu na do Se na do,
os êxi tos que hoje já são al can ça dos no semi-ári do
bra si le i ro. Co nhe ço Pe tro li na, uma ex tra or di ná ria e
bela ci da de do Esta do de V. Exª, e sei o quan to ali se
pro duz hoje. Tra ta-se de uma área re al men te seca,
mas que é aben ço a da pela ir ri ga ção. Isso se faz, com
gran de êxi to, nos Esta dos Uni dos, onde, hoje, pro-
duz-se vi nho da me lhor qua li da de gra ças à ini ci a ti va
de plan tar a uva em re giões se me lhan tes às de Pe tro-
li na, com a uti li za ção da ir ri ga ção – aliás, Pe tro li na
tam bém já pro duz uva da me lhor qua li da de. O que
pre ci sa mos é, de fato, es ti mu lar a cri a ti vi da de bra si le-
i ra nes sa re gião e que o Go ver no as sis ta os pro du to-
res ru ra is bra si le i ros da re gião nor des ti na, do
semi-ári do so bre tu do, para que pos sa mos ter os tri -
un fos que, hoje, são re gis tra dos no seu Esta do, no
Rio Gran de do Nor te e em ou tros Esta dos da Fe de ra-
ção bra si le i ra. Cum pri men to, por tan to, a ini ci a ti va de
V. Exª, cha man do a aten ção do Bra sil para essa ne -
ces si da de e para os re sul ta dos de uma ini ci a ti va des -
sa na tu re za.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – No bre Se -
na dor Edi son Lo bão, ao mes mo tem po que agra de ço
o seu apar te, que ro di zer que V. Exª trou xe uma con -
tri bu i ção ao meu dis cur so, na me di da em que des ta ca
o pa pel que a Embra pa está ten do no de sen vol vi men-
to da Re gião Nor des te, mor men te na re gião do
semi-ári do.

Du ran te mu i to tem po, hou ve, no Bra sil, um gran -
de pre con ce i to com re la ção ao semi-ári do, de modo
es pe ci al à ca a tin ga. Di zia-se que era uma área ina de-
qua da ao de sen vol vi men to da pe cuá ria e da agri cul-
tu ra e, con se qüen te men te, que sua po pu la ção es ta ria
con de na da a mi grar, a ter que de i xar a re gião, mes mo
por que se tra ta de uma re gião que é sub me ti da fre-
qüen te men te a se cas, a es ti a gens e, de al gu ma for -
ma, com pro me tem e mu i to o de sen vol vi men to so bre-
tu do das ati vi da des agro pe cuá ri as.

Gra ças ao de sen vol vi men to ci en tí fi co-tec no ló gi-
co, que co nhe ce o mun do e, de modo es pe ci al, o Bra -
sil, e gra ças a ins ti tu i ções como a Embra pa, es ta mos
mu dan do a ima gem do Nor des te. Assim como mu da-
mos, tam bém, a ima gem do cer ra do. Anti ga men te, di -
zia-se algo se me lhan te com re la ção ao cer ra do e, até
a épo ca da cri a ção de Bra sí lia, isso era um axi o ma.
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Hoje, as sim como acon te ceu com o cer ra do, acon te-
ce com o semi-ári do.

O semi-ári do nor des ti no co me ça-se a con ver ter,
como sa li en tou V. Exª, em uma re gião não so men te
pro du to ra e pro du ti va e, o que é mais im por tan te, pro -
du zin do pro du tos al ta men te so fis ti ca dos.

V. Exª lem brou a uva, o que en se ja tam bém,
quem di ria, que pu dés se mos co me çar a ocu par tam -
bém uma po si ção de des ta que na pro du ção de vi-
nhos, in clu si ve de vi nhos com ace i ta ção no ex te ri or.

Tudo isso mos tra, como dis se V. Exª em seu
apar te, as enor mes vir tu a li da des, se as sim pos so di -
zer, do povo bra si le i ro. Quer di zer, as enor mes con di-
ções que têm o nos so povo não so men te na ca pa ci da-
de de en fren tar ad ver si da des, mas, so bre tu do, de ti rar
so lu ções cri a ti vas des sas ad ver si da des. So mos tal vez,
sob esse as pec to, um povo sin gu lar no mun do. E não é 
por ou tra ra zão que o bra si le i ro está cons tru in do, se
as sim pos so di zer, um novo tipo de ci vi li za ção.

É o que acon te ceu com re la ção ao cer ra do, com 
re la ção ao pan ta nal e ago ra acon te ce com re la ção ao 
semi-ári do.

O Bra sil, que se ca rac te ri za por uma enor me di -
ver si da de re gi o nal, vê que cada uma des sas di fe ren-
tes re giões tem sua po ten ci a li da de, tem suas ex pec-
ta ti vas com re la ção ao fu tu ro.

Por isso, agra de ço o apar te de V. Exª.
O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Gos ta ria so -

men te de acres cen tar mais uma co i sa. V. Exª men ci o-
nou o cer ra do. Em ver da de, o cer ra do era tido como
área im pres tá vel há 30 anos. Hoje, no meu Esta do, o
Ma ra nhão, pro duz-se a me lhor soja do Bra sil, com a
ma i or pro du ti vi da de e o ma i or teor de óleo. Esta mos
ex por tan do a soja do cer ra do ma ra nhen se em gran de
es ca la, soja que hoje cons ti tui o item nú me ro um da
pa u ta de ex por ta ção na ci o nal. E a Embra pa teve um
pa pel fun da men tal, trans cen den tal, na or ga ni za ção
des se plan tio de soja no Bra sil, so bre tu do no Ma ra-
nhão. Ela de sen vol veu mais de 200 es pé ci es de soja
até que se che gou a uma es pe ci al, que é esta que
tem um teor de óleo da or dem de 22%, quan do o nor -
mal, no Bra sil, é 18% E a nos sa pro du ti vi da de tam-
bém é ex tra or di ná ria. A soja ex por ta da pelo por to de
São Luis já pro duz, hoje, um lu cro adi ci o nal aos ex-
por ta do res da or dem de US$45 por to ne la da. Isso
tudo pro vém de onde? Do cer ra do e da cri a ti vi da de e
da ciên cia da Embra pa.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Se na dor
Edi son Lo bão, mais uma vez, que ro agra de cer a sua
con tri bu i ção, cha man do a aten ção para a enor me per -
fu são do tra ba lho da Embra pa, que não fica cir cuns cri to

ape nas a al gu mas re giões, mas que pra ti ca men te já co -
bre todo o mapa bra si le i ro, ou seja, as di fe ren tes re-
giões e seus mais di fe ren tes ecos sis te mas.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (PSDB – MT) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor Mar co
Ma ci el?

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Ouço,
com sa tis fa ção, o apar te do no bre Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (PSDB – MT) –
Se na dor Mar co Ma ci el, gos ta ria de cum pri men tá-lo
pelo pro nun ci a men to que faz, mos tran do a ex tra or di-
ná ria em pre sa que o Bra sil pos sui, a Embra pa. Gos ta-
ria de fa zer o apar te para dar tam bém um tes te mu nho
de Mato Gros so, que é um tes te mu nho de enor me dí -
vi da com re la ção à tec no lo gia da Embra pa, aos téc ni-
cos, à efi ciên cia des sa em pre sa a pon to de ter trans -
for ma do o Esta do de Mato Gros so no ma i or pro du tor
de soja do Bra sil, no se gun do pro du tor de ar roz, além
de ou tras con quis tas ob ti das pelo Esta do na área do
agro ne gó cio, e exa ta men te nes sa área dos cer ra dos.
Os cer ra dos, que eram con si de ra dos im pro du ti vos,
hoje são mu i to va lo ri za dos no Esta do de Mato Gros so
gra ças à Embra pa. Digo isso por que te mos que co-
me mo rar as con quis tas, mas tam bém te mos que exi -
gir apo io e in cen ti vo do Go ver no bra si le i ro para essa
em pre sa. A Embra pa tem pas sa do por di fi cul da des
que uma em pre sa com es sas ca rac te rís ti cas e com a
im por tân cia que tem para o País não pode en fren tar.
Assim, que re mos fa zer um ape lo no sen ti do de que o
pro nun ci a men to de V. Exª seja ou vi do tam bém no Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra, e que o Mi nis tro Ro ber to Ro -
dri gues pos sa dar uma aten ção es pe ci al à Embra pa,
que, sem dú vi da al gu ma, é uma das ma i o res ala van-
cas do nos so agro ne gó cio. Foi di vul ga do, hoje, o PIB
em re la ção ao ano pas sa do. O se tor que mais cres -
ceu foi o se tor agro pe cuá rio, com 3,7%. E esse cres ci-
men to está as so ci a do exa ta men te à Embra pa, em-
pre sa a que V. Exª pres ta ho me na gem nes ta ma nhã,
no Se na do da Re pú bli ca. Pa ra béns a V. Exª!

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, o apar te de V. Exª me obri ga a 
fa zer um bre ve re cuo no pas sa do. Du ran te toda a ad -
mi nis tra ção do ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, de cuja ad mi nis tra ção par ti ci pei como
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, hou ve um cu i da do es -
pe ci al com a Embra pa, não so men te por meio de um
pro ces so de con ti nu i da de ad mi nis tra ti va, mas tam-
bém com a pre o cu pa ção de apo i ar seus es tu dos,
dan do-lhes, in clu si ve, o ne ces sá rio apor te fi nan ce i ro.
Não di ria que de mos à Embra pa tudo o que ela me re-
cia, mas, cer ta men te, ti ve mos a pre o cu pa ção de bus -
car exe cu tar fi el men te, tan to quan to pos sí vel, o seu
or ça men to.
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Por isso, co mun go com a opi nião de V. Exª, no
sen ti do de que nós, como mem bros das Ca sas do
Con gres so Na ci o nal, de ve mos con ti nu ar a apo i ar a
Embra pa, mas tam bém fa zer por opor tu no, já que a
Embra pa co me mo ra os seus 30 anos, um ape lo ao
Po der Exe cu ti vo Fe de ral para que con ti nue a aju dá-la
e apo iá-la.

E além de re fe ren dar o ape lo que V. Exª faz ao
Mi nis tro Ro ber to Ro dri gues, que é re co nhe ci da men te
um téc ni co com pe ten te e a quem tan to ad mi ro, di ria
que de ve mos tam bém fa zer um ape lo ao Po der Exe -
cu ti vo Fe de ral como um todo e, de modo es pe ci al, ao
Pre si den te da Re pú bli ca, por que não po de mos de i xar
que a Embra pa so fra dis so lu ção de con ti nu i da de nos
seus tra ba lhos.

Fa lar na Embra pa, hoje, é fa lar no de sen vol vi-
men to da agri cul tu ra e da pe cuá ria, é fa lar do agro ne-
gó cio que está sen do res pon sá vel pelo cres ci men to
do PIB bra si le i ro, como sa li en tou V. Exª, mas tam bém
está sen do mu i to res pon sá vel pelo cres ci men to das
nos sas ex por ta ções. Fico ima gi nan do como es ta ria a
nos sa ba lan ça co mer ci al se não fos se o agro ne gó cio.

De mais a mais, a Embra pa tam bém tra ba lha
em ou tra área, me nos vi sí vel, mas não me nos im por-
tan te, que é a do meio am bi en te. Gra ças à Embra pa,
está sen do pos sí vel co nhe cer me lhor a re a li da de bra -
si le i ra, seus ecos sis te mas, ana li sar os seus di fe ren-
tes bi o mas e, em tra ba lho de par ce ria com os Esta -
dos, Mu ni cí pi os, ins ti tu i ções go ver na men ta is,
não-go ver na men ta is e ins ti tu i ções da so ci e da de, está 
sen do pos sí vel, gra ças à Embra pa, es ta be le cer um
novo pa drão para o nos so de sen vol vi men to. E, por
isso, que ro di zer a V. Exª que con cor do com as suas
ob ser va ções com re la ção a esse as sun to.

Sr. Pre si den te, an tes de en cer rar, gos ta ria de fa -
zer uma re fe rên cia ao tra ba lho da Embra pa, es pe ci fi ca-
men te no meu Esta do, Per nam bu co. Gra ças a es for ços
que de sen vol vi como De pu ta do Fe de ral, no iní cio da
dé ca da de 70, a Embra pa se fez pre sen te e ati va com
sua Uni da de do Tró pi co Semi-Ári do, o Cptsa (Cen tro de
Pes qui sa ao Tró pi co Semi-Ári do), lo ca li za do em Pe tro li-
na, que tan to vem con tri bu in do para me lhor co nhe ci-
men to da área, es pe ci al men te da ca a tin ga.

Aliás, Sr. Pre si den te, em que pese ser um bi o ma
im por tan tís si mo, a ca a tin ga era ain da es cas sa men te
es tu da da e se cons ti tui numa sin gu la ri da de mun di al,
pois algo se me lhan te só exis te na Áfri ca. Pode pa re-
cer es tra nho, fri se-se, mas ain da é uma área, como
dis se, pou co co nhe ci da e so men te ago ra co me ça ser
me lhor es tu da da, gra ças a ações que es tão sen do
de sen vol vi das pelo go ver no do meu Esta do, por meio
de tra ba lhos que têm a par ti ci pa ção do Go ver no Fe -
de ral, e que aju dei a apo iá-los como Vice-Pre si den te
da Re pú bli ca. Espe ro, por tan to, que con ti nu e mos a

avan çar nes se cam po para o me lhor co nhe ci men to
da bi o di ver si da de bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a res pos-
ta à in da ga ção for mu la da no iní cio de meu pro nun ci a-
men to é ine quí vo ca. Não dá para fa lar no Bra sil que
te mos e no Bra sil que que re mos sem a fe cun da e oni -
pre sen te exis tên cia da Embra pa. Gra ças a ela, em
2001, pro du zi mos 2,2 mi lhões de to ne la das de car ne
su í na, das qua is 476 mil fo ram ex por ta das para um
mer ca do in ter na ci o nal já afe i to ao seu sa bor e aos
seus ba i xos ní ve is de co las te rol.

Gra ças à Embra pa, ain da, a qua li da de da car ne
bo vi na bra si le i ra, pro du zi da por be zer ros rús ti cos, fá ce is
de cri ar e pre co ce men te aba tí ve is, faz a de lí cia dos pa -
la da res mun di a is por sua ma ci ez e cor ape ti to sa.

Gra ças à Embra pa, afi nal, de sen vol ve mos se-
men tes hí bri das de gi ras sol al ta men te re sis ten tes a
do en ças, ou va ri e da des de soja e café ade qua das às
di fe ren tes con di ções de cli ma e solo des te nos so
País-con ti nen te.

São tan tas as con quis tas nes ses trin ta anos,
que con si de ro de ver de go ver no – quan do digo go ver-
no, não me re fi ro ape nas ao Po der Exe cu ti vo, mas
tam bém ao Le gis la ti vo e ao Ju di ciá rio -, de modo es -
pe ci al do Exe cu ti vo e do Con gres so Na ci o nal, tudo fa -
zer para pro te ger e ro bus te cer o pa tri mô nio que a
Embra pa acu mu la des de sua cri a ção, apo i an do fir -
me men te suas ati vi da des, pelo seu re le van te in te res-
se na ci o nal e por ser um mo de lo para toda a Amé ri ca
do Sul.

Qu e ro, por tan to, Sr. Pre si den te, con clu ir esta ho -
me na gem à Embra pa e ao seu qua dro de fun ci o ná ri os,
per so na li zan do-a nas fi gu ras de seus ex-pre si den tes,
que, de al gu ma for ma, li de ra ram esse pro ces so, ao lon -
go da rica his tó ria dos trin ta anos da Embra pa. São eles: 
José Iri neu Ca bral, Eli seu Ro ber to de Andra de Alves,
Luiz Car los Pi nhe i ro Ma cha do, Ormuz de Fre i tas Ri val-
do, já fa le ci do, Car los Mag no Cam pos da Ro cha, Mu ri lo
Xa vi er Flo res e Alber to Du que Por tu gal, seu úl ti mo pre -
si den te e tal vez, além de ope ro so, o que mais tem po es -
te ve à fren te da Insti tu i ção. Ao mes mo tem po, ex pres so
ao atu al pre si den te da Embra pa, Clay ton Cam pa nho la,
e de ma is mem bros da di re to ria, bem as sim a seus téc -
ni cos, pes qui sa do res, fun ci o ná ri os em ge ral, mi nha es -
pe ran ça de que a Embra pa con ti nue a cum prir a sua
mis são, hon ran do o seu pas sa do e cons tru in do o seu
fu tu ro, com os dons da com pe tên cia, se ri e da de e efi -
ciên cia, im pres cin dí ve is ao País e ao seu pro je to de de -
sen vol vi men to.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro me ro Jucá) – Se na dor

Mar co Ma ci el, esta Pre si dên cia se as so cia às pa la-
vras de V. Exª no sen ti do de res sal tar o pa pel fun da-
men tal da Embra pa no de sen vol vi men to do nos so
País e ho me na ge ar seu cor po de ser vi do res que,

13872 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL628     



com de no do, tem trans for ma do essa em pre sa em or -
gu lho na ci o nal, tor nan do-a re fe rên cia in ter na ci o nal
de pes qui sa e de avan ço na agro pe cuá ria. Pa ra béns
a V. Exª!

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Mu i to
obri ga do a V. Exª, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro me ro Jucá) – Com a
pa la vra o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, por per mu-
ta com a Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, por até vin te
mi nu tos.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve -
nho a esta tri bu na para fa zer o tipo do pro nun ci a men-
to que gos ta ría mos de não ter ne ces si da de de
fazê-lo: la men tar a gra vís si ma de ci são de on tem do
Se na do da Re pú bli ca.

Após per ce ber que a Se na do ra Ide li Sal vat ti, do
PT, ti nha as as si na tu ras ne ces sá ri as, há mais de dois
me ses, e não apre sen ta va o re que ri men to para ins ta la-
ção da CPI do Ba nes ta do para apu rar a la va gem de di -
nhe i ro, eu mes mo apre sen tei o re que ri men to. Che ga-
mos a ter 36 as si na tu ras, das qua is 12 fo ram re ti ra das.

Vou pro por que seja pos sí vel, no fu tu ro, res ta be-
le cer-se o ins tru men to da CPI no Se na do da Re pú bli-
ca. Insta lou-se um so fis ma nes ta Casa, que se trans -
for mou em re gra, pois aqui a re ti ra da da as si na tu ra
tem um nome sim pá ti co, com o in tu i to de en ga nar os
de fora, não os de den tro da Casa, pois quan do se es -
cre ve “apo i a men to” sig ni fi ca que não é apo i a men to,
mas uma as si na tu ra que não vale. O apo i a men to não
vale! Então, vou pro por uma mu dan ça no Re gi men to
Inter no, para que, ao se as si nar um re que ri men to
para ins ta la ção de uma CPI, co lo que-se ao lado a
con fir ma ção e não se pos sa, pos te ri or men te, co lo car
o apo i a men to. Por quê? Por que de pos se des se do cu-
men to de apo i a men to os Se na do res irão di zer aos
seus ele i to res: não é ver da de, está es cri to aqui: eu
apo i ei! Mas o apo i ou não sig ni fi ca isso; sig ni fi ca que
re ti rou a as si na tu ra.

Bons tem pos aque les da po lí ti ca em que va lia a
pa la vra; maus tem pos este da po lí ti ca em que a as si-
na tu ra não vale.

Cre io que o Se na do da Re pú bli ca se po si ci o nou
mu i to mal. Assu miu gra ve men te uma cum pli ci da de,
ao não pre ten der co la bo rar com a in ves ti ga ção de um 
des vio de US$30 bi lhões, com base em um co mu ni-
ca do, as si na do pe los Lí de res e dis tri bu í do on tem à
im pren sa bra si le i ra, que vou ler e gos ta ria que fi cas se
re gis tra do nos Ana is des ta Casa, para que os his to ri-
a do res fa çam jus ti ça na His tó ria do Bra sil, per ce ben-
do cla ra men te o ins tan te em que o PT co me çou a sua
der ro ca da éti ca ou, se qui se rem, o ins tan te em que o
PSDB se re cu sou à re to ma da da ban de i ra da éti ca.

Co mu ni ca do à im pren sa

Di an te do com pro mis so do Go ver no de 
apro fun dar e con clu ir, de for ma ri go ro sa, as
in ves ti ga ções que en vol vem as Con tas
CC-5 de Foz de Igua çu, o que im pli ca rá a
re to ma da da apu ra ção em Nova York dos
da dos ban cá ri os que en vol vem es sas ope-
ra ções, e do ple no apo io do Go ver no ao tra -
ba lho da Po lí cia Fe de ral, do Mi nis té rio Pú bli-
co e da Con tro la do ria-Ge ral da União fren te
a esse epi só dio, os Lí de res do Se na do Fe-
de ral de ci dem pos ter gar, em fun ção des sas
in ves ti ga ções, a ins ta la ção de uma CPI para 
tra tar des se mes mo as sun to.

As Li de ran ças e o Se na do Fe de ral
acom pa nha rão as in ves ti ga ções para as se-
gu rar to tal trans pa rên cia, iden ti fi ca ção dos
res pon sá ve is e pu ni ção de to dos os en vol vi-
dos nos even tu a is ilí ci tos cam bi a is de cor-
ren tes des sas apu ra ções.

Srªs e Srs. Se na do res, não co nhe ço ne nhum
go ver no que não se com pro me ta em apu rar de for -
ma ri go ro sa um es cân da lo de US$30 bi lhões. Abdi -
ca ria até do man da to se al guém me in di cas se um
pre fe i to ou um go ver na dor que dis ses se que não iria 
apu rar. To dos os go ver nos di zem que vão apu rar.

Entre tan to, este do cu men to co me ça com as pa -
la vras “di an te do com pro mis so do Go ver no”, por tan to
tra ta-se de uma ma ni fes ta ção de con fi an ça ab so lu ta
e to tal no Go ver no, que en vol vem es sas ope ra ções, e
do ple no apo io do Go ver no ao tra ba lho da Po lí cia Fe -
de ral, do Mi nis té rio Pú bli co e da Cor re ge do ria-Ge ral
da União.

A Se na do ra do PT trou xe à Co mis são de Fis ca li-
za ção e Con tro le do Se na do o Sr. Luiz Fran cis co, Pro -
cu ra dor do Mi nis té rio Pú bli co. Diz o Mi nis té rio Pú bli co,
en car re ga do da apu ra ção, na pes soa do Dr. Luiz Fran -
cis co: “Então, para fa zer esse tra ba lho, se hou ver uma
CPI, será mu i to im por tan te. Isto aqui é só um pla no que
foi fe i to, um pro je to que, na ar re ca da ção, dá cer ca de
R$39 bi lhões, como foi dito.” Ve jam bem o que diz o Pro -
cu ra dor da Re pú bli ca Luiz Fran cis co: “Lem bran do que
exis te a ques tão do per di men to e a ques tão das mul tas
pre vis tas na Lei de Impro bi da de.”

E dis se mais, pe din do apo io da que la Co mis são
para vi a bi li zar 30 fis ca is:

(...) Por que, se os au tos não fo rem la-
vra dos nes te ano de 2003, re la ti vos à quan -
tia de 1998, es sas quan ti as irão de ca ir e o
re sul ta do é que não vai ha ver mais cri me.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13873    629ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



Então, se não fo rem la vra dos os au tos em 2003,
as quan ti as irão de ca ir e, con se qüen te men te, ha ve rá
o per di men to, a de ca dên cia.

É um dos ór gãos aos qua is o Se na do ma ni fes ta
to tal apo io. Então, de ve ria tam bém ma ni fes tar to tal
con fi an ça na qui lo que o ór gão diz. E o ór gão diz que é
im pres cin dí vel uma CPI.

Com pa re ce o de le ga do da Po lí cia Fe de ral à Co -
mis são de Fis ca li za ção e Con tro le e tam bém diz que
é im pres cin dí vel a ins ta la ção da Co mis são Par la men-
tar de Inqué ri to. Em se gui da, vem o Sr. Re na to Bar bo-
sa, pe ri to da Po lí cia Fe de ral e diz:

Só para con clu ir, po de ria apre sen tar
aqui aos se nho res 30 mi lhões de mo ti vos
para a ins ta u ra ção de uma CPI para esse
caso. Mas, como o tem po não me per mi te,
que ro apre sen tar aqui ape nas 35 mo ti vos
para a ins ta u ra ção da CPI”. Vou ler ape nas
al guns: “A CPI, na nos sa opi nião, mi nha e
do de le ga do Cas ti lho – o de le ga do Cas ti lho
tam bém é fa vo rá vel –, po de ria, de pron to,
pres tar um enor me ser vi ço à na ção bra si le i-
ra, por que te ria a chan ce real de de sar ti cu-
lar di ver sas fac ções or ga ni za das nes te País, 
que su gam as di vi sas bra si le i ras. A exem plo
da CPI do nar co trá fi co, po de ría mos des-
man te lar es sas es tru tu ras” – pelo que es tou
sa ben do, ou tro Pro cu ra dor será ou vi do aqui
–, “que são ori gi ná ri as de 10, 15, 20 anos
atrás e con ti nu am ope ran do esse sis te ma
de la va gem de di nhe i ro. A CPI po de ria cons -
ta tar, de ime di a to, o des vio de di nhe i ro pú-
bli co sa in do de pre fe i tu ras e de sem bo can do
nas con tas de “la ran jas”, in ves ti ga dos em
Foz do Igua çu. A CPI po de ria con ti nu ar o
ras tre a men to fe i to pela CPI dos Pre ca tó ri os.
A CPI po de ria fa ci li tar que nós pu dés se mos
iden ti fi car as or dens de pa ga men to para jo -
ga dor de fu te bol no ex te ri or, sa ben do o dia
e a hora.

E ele con ti nua re la ci o nan do a im por tân cia da CPI. 
Por tan to, há mo ti vos de so bra – ou ti nha, por que

já está en ter ra da – para que a CPI fos se ins ta la da. Há
ain da a afir ma ção gra vís si ma do Mi nis té rio Pú bli co de 
que ha ve rá o per di men to, a de ca dên cia.

Na au diên cia do Dr. Luiz Fran cis co, eu per gun tei
a ele: “Pos so fa zer um pro je to de lei para que os cri -
mes de la va gem do di nhe i ro do cri me or ga ni za do se -
jam de cla ra dos im pres cri tí ve is?” E ele res pon deu:
“Acho que pode, Se na dor.” Pedi à con sul to ria do Se -
na do da Re pú bli ca o pro je to de lei. Não po de mos fa -

zer! Por que não po de mos? Está aqui a nota téc ni ca
do Se na do. Por que o art. 5º da Cons ti tu i ção dis põe:

Art. 5º. ...................................................
XLII – a prá ti ca do ra cis mo cons ti tui

cri me ina fi an çá vel e im pres cri tí vel, su je i to a
pena de re clu são, nos ter mos da lei; (...)

XLIV – cons ti tui cri me ina fi an çá vel e
im pres cri tí vel a ação de 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 Esta do de mo crá ti co; (...)

O art. 5º é cla u su la pé trea da Cons ti tu i ção. Só
uma nova Cons ti tu i ção po de rá al te rá-lo. Por tan to,
nós es ta mos im pe di dos de fa zer o es ta be le ci men to
de não-pres cri ção para o cri me de la va gem de di-
nhe i ro, por que a im pres cri ti bi li da de está pre vis ta no
art. 5º da Cons ti tu i ção. Daí ser ma i or a gra vi da de da
de ci são do Se na do. Ao de ci dir pelo se pul ta men to da 
CPI, o Se na do, na mi nha opi nião, as su me, la men ta-
vel men te – evi den te men te que não é a ins ti tu i ção –,
uma cum pli ci da de in de se já vel.

Os Lí de res de ci di ram pos ter gar. Fo mos bus car
no “Au ré lio” o que sig ni fi ca pos ter gar: “de i xar atrás ou
em atra so, pre te rir.’ São US$30 bi lhões. Na ima gem
des cri ta na Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, se -
ri am 90 car re tas, uma atrás da ou tra, sa in do do Bra sil
che i as de dó la res. Não é de re a is. É a isso que equi -
va le esse rom bo de US$30 bi lhões. E ain da as sim é
mo ti vo para “pre te rir, de i xar para lá, não fa zer caso,
des pre zar, des de nhar, pos por, de i xar de cum prir, vi o-
lar, trans gre dir, adi ar”.

Pois bem, Sr. Pre si den te, re co nhe ço que de mo-
cra cia é as sim: quan do não se tem vo tos pode-se
usar ex clu si va men te o di re i to de es per ne ar. É o que
faço, la men tan do que o Se na do da Re pú bli ca, com -
pos to por 81 Se na do res, es te ja re al men te con tri bu in-
do para que a His tó ria nos jul gue nes ta de ci são de
pos ter gar uma apu ra ção gra vís si ma como esta.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o co mu ni-
ca do à im pren sa que li vai fi car re gis tra do nos Ana is
do Se na do.

Não te nho ne nhu ma dú vi da de que esta data fi -
ca rá mar ca da na His tó ria do Se na do e dos Par ti dos,
que se en ga nam quan do pen sam que es tão sen do
es per tos. Na ver da de, es tão ma cu lan do de fi ni ti va-
men te suas pró pri as his tó ri as.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTERO PAES DE
BARROS EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do na for ma do dis pos to no art.
210 do Re gi men to Inter no.)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Ante ro Paes
de Bar ros, o Sr. Ro me ro Jucá, de i xa a ca de-
i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Edi son Lo bão, do PFL do
Ma ra nhão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, o pa tri mô nio his tó ri co bra si le i ro vive há anos
sob o ris co de de sa pa re cer. O Po der Pú bli co Fe de ral,
pela es cas sez dos re cur sos que des ti na ao se tor, pa -
re ce su bes ti mar sua con si de rá vel va lia cul tu ral. Os
de sas tres que atin gem o pa tri mô nio na ci o nal in clu-
em-se na que las pá gi nas das cha ma das “tra gé di as
anun ci a das”. Vi mos como Go iás Ve lho foi ví ti ma de
inun da ção na úl ti ma no i te de 2001; Pi re nó po lis, ci da-
de pró xi ma a Bra sí lia, teve a sua igre ja ma triz – cons -
tru í da en tre 1728 e 1732 – con su mi da pelo fogo. Ouro 
Pre to tem tes te mu nha do a de gra da ção do seu pa tri-
mô nio em gran de ve lo ci da de. Ca mi nhão des go ver na-
do des tru iu pe ças em pe dra-sa bão do sé cu lo XVIII e,
ain da em Ouro Pre to, foi des tru í do por um in cên dio o
se gun do ma i or ca sa rão do cen tro da ci da de mi ne i ra,
cons tru í do tam bém no sé cu lo XVIII.

Esses são os ca sos dra má ti cos mais re cen tes,
ge ral men te oca si o na dos pelo des ca so crô ni co com o
pa tri mô nio his tó ri co na ci o nal.

Mu i tas ve zes ocu pei esta tri bu na para la men tar
tais epi só di os. São Luís do Ma ra nhão, a ca pi tal do
meu Esta do – que os ten ta o hon ro so tí tu lo de Pa tri-
mô nio Cul tu ral da Hu ma ni da de –, abri ga o ma i or con -
jun to ur ba no de edi fi ca ções his tó ri cas do nos so País,
cons ti tu í do por for mi dá ve is acer vos da ar qui te tu ra co -
lo ni al por tu gue sa, que vem das pri me i ras dé ca das do
sé cu lo XVII. São cer ca de 3.500 pré di os e ca sa rões
com cen te ná ri os azu le jos por tu gue ses. Um acer vo
sob cons tan te ame a ça de des tru i ção. Já hou ve des -
mo ro na men tos de ca sa rões, e ou tros já fo ram in ter di-
ta dos por or dem ju di ci al.

A ad mi nis tra ção da Go ver na do ra Ro se a na Sar -
ney, a exem plo de ad mi nis tra ções an te ri o res, den tre
as qua is a mi nha, fez o que foi pos sí vel fa zer para pre -
ser var o ri quís si mo pa tri mô nio ma ra nhen se. Mas fal -
tam aos Esta dos e Mu ni cí pi os as con di ções fi nan ce i-
ras para su plan tar as de te ri o ra ções de que se in cum-
be a pas sa gem dos tem pos.

Como dis se em dis cur so que pro fe ri nes ta tri bu-
na em maio de 2000, a pre ser va ção do Cen tro His tó ri-

co de São Luís ini ci ou-se gra ças à sen si bi li da de do
en tão Go ver na dor José Sar ney, que le vou àque la ci -
da de, em 1996, o pri me i ro con sul tor da Unes co a vi si-
tar o Ma ra nhão. Se gui ram-se vá ri as ou tras vi si tas de
es pe ci a lis tas in ter na ci o na is até que or ga nis mo da
ONU re co nhe ceu São Luís como um Pa tri mô nio Cul -
tu ral da Hu ma ni da de, de po is de uma vi si ta que fiz à
Unes co, em Pa ris, ain da como Go ver na dor.

Esse re co nhe ci men to de veu-se não so men te à
be le za úni ca da ar qui te tu ra co lo ni al, tra ço mar can te
da ca pi tal ma ra nhen se, mas tam bém aos es for ços
de sen vol vi dos pe los go ver nos e pela po pu la ção para
a pre ser va ção de tal te sou ro, seja na re cu pe ra ção de
es tru tu ras ou ao res ta u ro de igre jas e ou tras edi fi ca-
ções, seja até mes mo na re no va ção da es tru tu ra sub -
ter râ nea e aé rea de re des de uti li da de pú bli ca.

Na cha ma da quar ta eta pa das pre ser va ções,
cou be-me a opor tu ni da de e a hon ra, como Go ver na-
dor de Esta do, de in ves tir os es for ços pos sí ve is para a 
res ta u ra ção bem su ce di da dos prin ci pa is mo nu men-
tos de São Luís, en tre os qua is, na zona tom ba da fe -
de ral, o Te a tro Arthur Aze ve do – ina u gu ra do em 1816
– e, a oito qui lô me tros do cen tro, a trans for ma ção da
an ti ga Usi na Têx til do Rio Anil no Cen tro Inte gra do de
Ensi no, com ca pa ci da de para aco lher 8.300 cri an ças.
No Cen tro His tó ri co, di ver sas ou tras edi fi ca ções fo-
ram igual men te res ta u ra das no pe río do do meu go-
ver no. São obras que cor res pon dem às as pi ra ções da 
po pu la ção ma ra nhen se, que se or gu lha de se di ar mo -
nu men tos que va lo ri zam e em be le zam a sua ca pi tal.

Em âm bi to na ci o nal, é tris te cons ta tar que a pre o-
cu pa ção com os nos sos mu se us, com os nos sos pré di-
os his tó ri cos, com a nos sa his tó ria, com a nos sa me mó-
ria re a pa re ce ape nas quan do te mos tra gé di as como
aque las que atin gi ram Pi re nó po lis e Ouro Pre to.

No in ter va lo en tre uma tra gé dia e ou tra, o pa tri-
mô nio his tó ri co vai sen do con su mi do pou co a pou co,
não só pelo fogo ou pela água, mas, prin ci pal men te,
pelo des ca so, pela ne gli gên cia e pela im pru dên cia.

A re vis ta Car ta Ca pi tal, de 30 de abril des te
ano, re tra tou, na ma té ria “A me mó ria em ca cos”, a
pre cá ria si tu a ção em que nos en con tra mos. O di ag-
nós ti co tra ça do é som brio: o pa tri mô nio his tó ri co bra -
si le i ro está se de sin te gran do. Se gun do de po i men to
de Juca Fer re i ra, Se cre tá rio-Exe cu ti vo do Mi nis té rio
da Cul tu ra, “os nos sos pa tri mô ni os es tão to dos por
um fio”.

Exem plos de pro ble mas não fal tam. O Mu seu
das Mis sões, no Rio Gran de do Sul, pas sou vá ri os
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do min gos fe cha do por fal ta de di nhe i ro para o pa ga-
men to de hora-ex tra para seus fun ci o ná ri os. Man ter
um mu seu fe cha do aos do min gos, to dos sa bem, é o
ca mi nho cer to para afas tar o pú bli co da que les am bi-
en tes tão pro pí ci os à cul tu ra.

O Mu seu Na ci o nal de Be las Artes, no Rio de Ja -
ne i ro, está à be i ra do co lap so. A re vi sa Car ta Ca pi tal
trans cre ve o de po i men to do di re tor des se es ta be le ci-
men to, o Sr. Pa u lo Her ke nhoff, afir man do que o pré -
dio tre me, mul ti pli cam-se as go te i ras em to dos os an -
da res e, há ape nas um mês lá den tro, já pre sen ci ou
um cur to-cir cu i to. Se gun do os fun ci o ná ri os mais an ti-
gos, há pelo me nos qua tro des ses “cur tos” por ano
na que le mu seu.

Os pro ble mas des se mu seu não são ape nas da
in fra-es tru tu ra do pré dio. Há, tam bém, cu pins, ba ra tas e
o ar-con di ci o na do não fun ci o na cor re ta men te. O re sul-
ta do ine vi tá vel é a de gra da ção das obras ali man ti das.

Em Ma ri a na, Mi nas Ge ra is, o so bra do onde fun -
ci o nou a pri me i ra es ta la gem de ban de i ran tes no sé -
cu lo XVIII se sus ten ta por to ras de ma de i ra. Em Con -
go nhas, tam bém em Mi nas Ge ra is, os 12 Pro fe tas,
obra ma gis tral do es cul tor Ale i ja di nho, têm sido con -
su mi dos pela ação do tem po.

Os ca sos ora apre sen ta dos são em ble má ti cos e 
se re pe tem por todo o País.

Sr. Pre si den te, eu po de ria con ti nu ar por ho ras a
fio e, mes mo as sim, não se ria ca paz de enu me rar to -
dos os ca sos de de gra da ção de pré di os, es cul tu ras,
pin tu ras, li vros e mo nu men tos en con tra dos no País. 

Po de ría mos, é ver da de, la men tar a exis tên cia
de pro ble mas de in fra-es tru tu ra. A re a li da de, po rém, é 
ou tra. À pés si ma in fra-es tru tu ra, so mam-se os pro ble-
mas com a mão-de-obra.

Os fun ci o ná ri os do Insti tu to do Pa tri mô nio His -
tó ri co e Artís ti co Na ci o nal (Iphan) são ver da de i ros
he róis. Os sa lá ri os pa gos são ba i xís si mos para a
qua li fi ca ção exi gi da para o car go. Ma ria Isa bel Câ -
ma ra, res pon sá vel pelo acer vo das ci da des his tó ri-
cas mi ne i ras, como Ouro Pre to, Di a man ti na e Con -
go nhas do Cam po, re ce be um sa lá rio bru to de
R$1.560,00 ape nas.

Os sa lá ri os pa gos aos fun ci o ná ri os do Iphan
são ba i xís si mos. Isso con tri bui para que mu i tos de les,
com alta qua li fi ca ção téc ni ca, de i xem o ins ti tu to e
bus quem al ter na ti vas para ga ran tir a pró pria so bre vi-
vên cia. De acor do com Ma ria Eli sa Cos ta, Pre si den te

do Iphan, mais de 1.200 fun ci o ná ri os de i xa ram o ins ti-
tu to nos úl ti mos dez anos.

Além dis so, a ins ti tu i ção não tem re cur sos se -
quer para pa gar ga so li na para seus car ros ou para re -
pa rar equi pa men tos, como má qui nas fo to grá fi cas,
que se en con trem que bra dos.

Assim, é ine vi tá vel que, de acor do com o pró prio
Iphan, me ta de dos imó ve is his tó ri cos tom ba dos no
Bra sil se en con trem de gra da dos, e que um quar to ne -
ces si te de al gum tipo de obra de re cu pe ra ção.

Se gun do a re vis ta Car ta Ca pi tal, para a re cu pe-
ra ção do pa tri mô nio his tó ri co são ne ces sá ri os, apro-
xi ma da men te, R$3 bi lhões e, para a sua con ser va-
ção, R$150 mi lhões a cada ano.

Os R$37 mi lhões ora li be ra dos pelo Mo nu men ta,
pro gra ma man ti do pelo Mi nis té rio da Cul tu ra e pelo
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID), são
va lo res bas tan te mo des tos, que re pre sen tam uma gota
d´água para apa gar as cha mas da ver go nha que con-
so mem o pa tri mô nio his tó ri co bra si le i ro.

Pre ser var não é ape nas con ser var um ob je to,
um li vro, um pré dio ou o cen tro de uma ci da de. Pre -
ser var sig ni fi ca man ter uma me mó ria que pos sa
nos di zer quem so mos, qua is as nos sas ori gens,
qua is os nos sos pro je tos e, por que não, qua is os
nos sos so nhos.

Um país que as sis te, sem fa zer nada, à des tru i-
ção de sua pró pria me mó ria é um país que não acre -
di ta e não vê va lor al gum em si mes mo e na qui lo que
re a li zou ao lon go de sua his tó ria.

Sr. Pre si den te, eu acre di to no Bra sil e na gran -
de za des ta Na ção. Acre di to que nós e nos sos an te-
pas sa dos fi ze mos co i sas que me re cem ser lem bra-
das e pre ser va das.

Tive a no tí cia, por exem plo, de que o Arqui vo
His tó ri co do Se na do Fe de ral não pos sui um ser vi ço
de res ta u ra ção de do cu men tos. Nes se sen ti do, cre io
que esta Casa pode ser o exem plo e cri ar uma es tru-
tu ra, mes mo pe que na, para pre ser var aque les do cu-
men tos his tó ri cos, pa tri mô nio de nos so País, que ne -
ces si tem de res ta u ra ção.

Além de as se gu rar a con ti nu i da de de nos sa me -
mó ria, como ob ser va o his to ri a dor Ken neth Max well,
pre ser var não ser ve ape nas à His tó ria, mas é um bom 
ne gó cio. O tu ris mo, se bem or ga ni za do, pode ge rar
em pre go e ren da para mi lha res de bra si le i ros. Um pa -
tri mô nio his tó ri co bem con ser va do é po de ro so cha-
ma riz para atra ir mi lhões de tu ris tas ao nos so País.
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Nes te mo men to em que o de sem pre go e a má dis tri-
bu i ção de ren da são te mas que nos ator men tam, o tu -
ris mo se mos tra como óti mo ne gó cio: não po lu en te,
ge ra dor de mi lha res de em pre gos e ca paz de atra ir
dó la res sem pre tão ne ces sá ri os para nós.

Pre ci sa mos, as sim, de po lí ti cas cla ras de pre ser-
va ção do pa tri mô nio his tó ri co, e en tre elas está o re e-
qui pa men to ma te ri al do Iphan, além da re a li za ção de
con cur so pú bli co para a con tra ta ção de fun ci o ná ri os.

Além dis so, é pre ci so uma ação co ra jo sa do Go -
ver no Fe de ral. Esta dos e Mu ni cí pi os, em sua gran de
ma i o ria, não têm me i os para fa zer os in ves ti men tos
ne ces sá ri os à pre ser va ção do pa tri mô nio his tó ri co. O
0,2% do Orça men to da União des ti na do à cul tu ra e à
pre ser va ção é cla ra men te in su fi ci en te. O Bra sil pre ci-
sa de mais ver bas para a área.

O qua dro apre sen ta do de man da so lu ções ur-
gen tes, ur gen tís si mas. Sei que mu i tos po de ri am ar -
gu men tar que exis ti ri am ne ces si da des mais pre men-
tes. No en tan to, con ser var o pa tri mô nio é, de um lado, 
pre ser var o nos so pas sa do e, de ou tro, por meio do
tu ris mo, ga ran tir ren da, em pre go, vida dig na e fu tu ro
para mi lha res de bra si le i ros.

É hora de agir. Não é pos sí vel adi ar a pre ser va-
ção de nos so pa tri mô nio his tó ri co sob pena de, em
bre ve, não ha ver mais o que con ser var.

Cu i dar de um Pa tri mô nio da Hu ma ni da de é de -
ver que en vol ve toda a so ci e da de e, por con se qüên-
cia, o pró prio Po der Cen tral ao qual cabe aju dar as
ad mi nis tra ções es ta du a is e mu ni ci pa is – como, aliás,
tem fe i to mo des ta men te em mu i tas opor tu ni da des –
nos in ves ti men tos para a pre ser va ção e res ta u ra ção
de obras de va lor cul tu ral e his tó ri co ines ti má vel.

Sr. Pre si den te, era essa a ob ser va ção que de -
se ja va fa zer, cha man do a aten ção dos bra si le i ros
para o pa tri mô nio que é uma ri que za na ci o nal e que
não deve ser ne gli gen ci a do.

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Re gis tro
que o Se na dor Edi son Lo bão per mu tou o seu tem po
com o Se na dor Ro meu Tuma.

O Se na dor Pe dro Si mon está ins cri to.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá,
do PMDB de Ro ra i ma.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei bre ve e fa rei
dois re gis tros.

Pri me i ra men te, que ro co men tar as no tí ci as de -
sa len ta do ras acer ca da eco no mia e do de sem pre go
que fo ram di vul ga das nes ta se ma na.

A im pren sa foi pró di ga em re gis trar: “De sem-
pre go em SP ba teu re cor de em abril. Taxa é a ma i or
des de 1985, quan do pes qui sa do Di e e se co me çou
a ser fe i ta”. Além do de sem pre go – na gran de São
Pa u lo, em mais de 20% e, na gran de Bra sí lia, de
mais de 30% –, esse le van ta men to re gis tra tam bém
que o ren di men to mé dio do bra si le i ro caiu nos úl ti-
mos me ses.

Du ran te a se ma na, re la tó rio da Anis tia Inter na-
ci o nal com pa rou a vi o lên cia, no Bra sil, à de zo nas de
guer ra das pi o res lo ca li da des de con fli to do mun do.
Da dos es tar re ce do res fo ram apre sen ta dos. No Rio de 
Ja ne i ro, por exem plo, en tre ja ne i ro e se tem bro de
2002, o nú me ro de mor tes fe i tas por po li ci a is che gou
a 656 pes so as; em São Pa u lo, a 703 pes so as, numa
es ca la da ex tre ma men te vi o len ta.

Pa ra le la men te a isso, du ran te toda a se ma na,
re gis trou-se tam bém a ava li a ção do au men to de de -
crés ci mo do PIB bra si le i ro, e al guns si na is de aler ta
fo ram ace sos, Sr. Pre si den te.

A agri cul tu ra ain da é o in du tor do pro ces so de
ex por ta ção e de cres ci men to – mais de 3,7%, em
cres ci men to com pa ra do, nos úl ti mos me ses –, mas o
res tan te da eco no mia de cres ceu. Aná li ses téc ni cas
mos tram que, se o res tan te da eco no mia não re to mar
a sua mar cha, a pró pria agri cul tu ra vai pa rar de cres -
cer, por fal ta de mer ca do. Hoje, nos su per mer ca dos,
com pra-se me nos do que há al guns me ses, o que é
fru to, cla ro, da con di ção eco nô mi ca da so ci e da de.

Assim, em pri me i ro lu gar, há a ne ces si da de ur -
gen te de re to ma da dos in ves ti men tos pú bli cos no
País. O Se na dor Mão San ta sabe que um fa tor de ter-
mi nan te nos Esta dos mais po bres é o in ves ti men to no 
se tor pú bli co – na cons tru ção ci vil, em pro gra ma ha bi-
ta ci o nal –, o que tem um efe i to mul ti pli ca dor, além de
um com po nen te so ci al mu i to for te.

Além dis so, é im por tan te con clu ir obras que, na
ver da de, es tão im pe din do a es tru tu ra ção de uma ma -
triz de de sen vol vi men to que po de rá, sem dú vi da al -
gu ma, aju dar na ge ra ção de em pre gos, como ro do vi-
as, eclu sas, por tos, en fim, seg men tos de in fra-es tru-
tu ra re la ci o na dos di re ta men te ao for ta le ci men to da
ati vi da de eco nô mi ca.

Ou tro fa tor im por tan te a ser en ca ra do pelo atu al
Go ver no – o Pre si den te Lula já tem fe i to isso, e é ne -
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ces sá rio que haja uma voz unís so na, no Con gres so,
que dê su por te a essa po si ção bra si le i ra e la ti-
no-ame ri ca na – é a luta con tra o pro te ci o nis mo dos
pa í ses ri cos. Atu al men te, a nos sa agri cul tu ra é uma
das mais com pe ti ti vas do mun do. Se não hou ves se as 
bar re i ras exis ten tes hoje em de ter mi na dos pa í ses im -
por ta do res de pro du tos ali men tí ci os, o Bra sil te ria
uma con di ção de ala van ca gem de pro du ção agrí co la
ain da ma i or.

Por tan to, na ne go ci a ção da Alca, nos en ten di-
men tos do G-8, en fim, em to dos os fó runs que o Pre -
si den te Lula, o Go ver no e o Con gres so bra si le i ro pos -
sam es tar re pre sen ta dos, é fun da men tal re gis trar e
co brar esse po si ci o na men to de igual da de na prá ti ca
do dis cur so li be ra li zan te que os pa í ses de sen vol vi dos
têm quan do que rem ven der pro du tos para os pa í ses
em de sen vol vi men to. Te mos que re ver ter esse flu xo,
e, sem dú vi da, esse é um fa tor de ter mi nan te do su -
ces so das ex por ta ções bra si le i ras.

Ain da ana li san do os da dos des ta se ma na, ve -
mos que o in ves ti men to, nes te tri mes tre, teve o pior
de sem pe nho des de 1996. É, por tan to, mais um
dado que nos pre o cu pa. Pa ra le la men te a isso, se to-
res po lí ti cos têm bus ca do a di mi nu i ção da taxa de
ju ros, a re to ma da da eco no mia e do cres ci men to,
ques tões que es tão no dis cur so diá rio de to dos os
seg men tos po lí ti cos.

Qu e ro re gis trar aqui, Sr. Pre si den te, a mi nha es -
pe ran ça de que o Go ver no do Pre si den te Lula pos sa
cum prir a sua par te, pos sa re to mar os in ves ti men tos
pú bli cos, as obras que es tão pa ra li sa das, pos sa, en -
fim, pro pri ci ar a ala van ca gem des se pro ces so de
cres ci men to e de re to ma da do em pre go.

Con ce do o apar te ao Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Ro me-
ro Jucá, é mu i to opor tu no o pro nun ci a men to de V. Exª, 
prin ci pal men te ago ra em que V. Exª par ti ci pa des te
gran di o so Par ti do, que é o nos so PMDB, Par ti do Ma i-
or Do Bra sil! Essas pre o cu pa ções de V. Exª, que ago -
ra che ga ao Par ti do, são as mes mas mi nhas de pri -
me i ra hora. So mos do PMDB que vo tou, na Con ven-
ção, em Ro ber to Re quião. Ensi na mos, lá, no nos so
Pi a uí, o povo a can tar “Lula lá, Mão San ta cá”. Mas as
pre o cu pa ções são enor mes. Pen so que o PMDB deve 
es tar no Go ver no para ser a luz, ten do em vis ta a ex -
pe riên cia des se Par ti do, que é o ma i or aqui no Se na-
do – não em quan ti da de, mas em qua li da de, pois é
com pos to de ho mens ex pe ri men ta dos e vi to ri o sos.
Essas são tam bém as mi nhas pre o cu pa ções, que se

jun tam às de V. Exª, que che ga ago ra. E não es ta mos
aqui para amal di ço ar a des gra ça, as tre vas; es ta mos
para ser a luz. Em pri me i ro lu gar, não acre di to – é
uma cren ça mi nha – em de sen vol vi men to com ju ros
al tos. Da mes ma ma ne i ra que cre io em Deus e te nho
as mi nhas cren ças, afir mo não exis tir isso. O Dr. Antô -
nio Pa loc ci não mo di fi cou essa re a li da de. O povo do
Bra sil vo tou con tra o de sem pre go. “O ho mem é o ho -
mem e suas cir cuns tân ci as”, Orte ga y Gas set. Em
épo cas pas sa das, o povo do Bra sil não vo tou em Fer -
nan do Hen ri que, vo tou con tra a in fla ção. Ago ra, o fla -
ge lo, o gran de mal é o de sem pre go. O povo vo tou
con tra o de sem pre go. Foi essa a si tu a ção. Isso é ma -
té ria de es tu do. Além dis so, en ten do ser uma obri ga-
ção dos go ver nan tes, prin ci pal men te dos que, como
nós, são cris tãos, por que o pró prio Deus dis se: “Co -
me rás o pão com o suor do teu ros to”. Enten do ser
essa, Sr. Pre si den te Luiz Otá vio – aliás, é em boa
hora que o PMDB tam bém aqui mos tra tra ba lho: as -
su me a Pre si dên cia dos tra ba lhos uma das suas li de-
ran ças mais tran qüi las, mais lú ci das e de me lhor es -
pí ri to pú bli co –, uma men sa gem de Deus aos go ver-
nan tes, que a sal va ção é o tra ba lho. E o Após to lo Pa u lo
foi além, e dis se: “Quem não tra ba lha não me re ce co -
mer”. E não há tra ba lho sem in ves ti men to. Ruy Bar bo-
sa, que está ali ho me na ge a do, que foi Se na dor da
Re pú bli ca, que foi Mi nis tro da Fa zen da, en si na em
seus li vros que de ve mos ho me na ge ar, res pe i tar,
apla u dir o tra ba lho e o tra ba lha dor, pois esse vem an -
tes, esse é que faz a ri que za. Está ha ven do uma in-
ver são: só quem tem va lor é quem tem o di nhe i ro,
mas esse re gi me só está bom para os ban que i ros.
Qu e ro dar um tes te mu nho que vale por dez mil pa la-
vras: se ma na pas sa da, no meu Pi a uí, re ce bi, jun ta-
men te com Alber to Sil va, ou tro ex-Go ver na dor do
PMDB, a co men da ma i or dos in dus tri a is, e ouvi de um 
ho mem puro, um em pre sá rio, Jo a quim da Cos ta, que
foi Vice-Pre si den te da Fe de ra ção das in dús tri as do
Pi a uí, Se cre tá rio de Indús tria e Co mér cio – aten tai,
Ro me ro, para este en si na men to –, o se guin te: “Mão
San ta, a vida lá fora está di fí cil. “Fora” sig ni fi ca fora do
Go ver no. Ima gi ne, Se na dor Ro me ro Jucá, que V. Exª
te nha uma fá bri ca de gra va tas – como esta bo ni ta que 
está usan do – lá no nos so Esta do de Ro ra i ma. V. Exª
vai con fec ci o nar gra va tas para ven der, é ób vio. Mas,
como dis se o nos so Pre si den te José Sar ney, com a
glo ba li za ção aber ta de uma só vez, é uma luta de
Mike Tyson com Jeca Tatu, onde nós so mos o Jeca
Tatu. Por quê? V. Exª faz a sua gra va ta e as in dús tri as
con cor ren tes, de pen den do do ca pi tal que uti li zam,
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con se guem ven der bem mais ba ra to: se for eu ro peu,
dez ve zes mais ba ra to; se for ame ri ca no, quin ze ve -
zes;se for ja po nês, vin te ve zes. Assim não há com pe-
ti ti vi da de. Além dis so, como um mal nun ca vem so zi-
nho, nós te mos a ma i or car ga tri bu tá ria. Então, não
pos so con ce ber como es ses em pre sá ri os ain da so-
bre vi vem. Cre io que so bre vi vem ape nas os que têm
ca pi tal pró prio, como Anto nio Ermí rio de Mo ra is e
João Cla u di no, em meu Esta do. Se um téc ni co, um
ho mem ca paz, um ide a lis ta qui ser fa zer um em pre en-
di men to, com es sas ta xas de ju ros que aí es tão, não
terá sal va ção. Alber to Pas qua li ni, ori en ta dor fi lo só fi co
do ma i or ho mem po lí ti co do Pi a uí em vir tu des, que é
Pe dro Si mon, já di zia isso em 1942, nes te Se na do.
Ele, que foi um pro fe ta, pre viu que se o País não ba i-
xas se as ta xas de ju ros en tra ria num cli ma de vi o lên-
cia. É a isso o que es ta mos as sis tin do hoje. Nos sos
apla u sos a V. Exª. Espe ro que a in te li gên cia de V. Exª
che gue ao nos so Par ti do e pos sa ilu mi nar o PT, que
não está sa ben do re sol ver o mais gra ve pro ble ma
des te País: o de sem pre go.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Agra de-
ço a V. Exª, Se na dor Mão San ta, o apar te. Re al men te,
con cor do com V. Exª quan do re gis tra a po si ção e a
im por tân cia do PMDB nes se novo pro ces so de cons -
tru ção do Bra sil. O PMDB – en ten do – tem um pa pel
fun da men tal, como uma das ma i o res Ban ca das da
Câ ma ra e do Se na do, como um Par ti do es tru tu ra do
em todo o Bra sil, em ser, na ver da de, um dos pi la res
des sa re cons tru ção.

Por isso, que ro pro por aqui um gran de es for ço
no sen ti do de se fa zer o que se fez, por exem plo, no
Pla no Mars hall, quan do se cri ou um pro ces so de mu -
ti rão de cons tru ção eco nô mi ca. Te mos que fa zer um
mu ti rão pelo em pre go. Te mos que ter um pro je to no
País de subs ti tu i ção de im por ta ções. Te mos que ter
um pro je to no País que, efe ti va men te, di re ci o ne a cri -
a ção de em pre gos.

Sr. Pre si den te, são gra ves es ses fa tos re la ci o-
na dos pela im pren sa. Apren di a ler qual quer in for ma-
ção sem pre com os olhos de quem pode ava li ar vá ri-
os ca mi nhos. A si tu a ção eco nô mi ca está di fí cil, mas
pode ser um pon to de in fle xão para efe ti va men te mu -
dar o di re ci o na men to eco nô mi co e ge rar um pro ces so
de pro du ção e de em pre go que pos sa re to mar as es -
pe ran ças do povo bra si le i ro.

Por tan to, fica aqui o meu ape lo para que o Go -
ver no es tru tu re um pla no, um mu ti rão em bus ca da
ge ra ção de em pre gos, da re to ma da de obras, en fim,

do in ves ti men to, in clu si ve di re ci o nan do esse in ves ti-
men to pe las re giões do Bra sil. É im por tan te vol tar a
dis cu tir a ques tão do de sen vol vi men to re gi o nal de for-
ma har mô ni ca, res ga tan do os Esta dos que têm mais
di fi cul da des, e é por meio do in ves ti men to que isso se
dará.

Qu e ro, por fim, fa zer um re gis tro la men tá vel.
Dis se an te ri or men te que cos tu mo ler as no tí ci as com
a óti ca de quem pro cu ra vá ri os ca mi nhos. A ma té ria
de capa, hoje, do Jor nal do Bra sil, diz: “Ban di do de i-
xa quar tel da PM pela por ta da fren te”.

Sr. Pre si den te, se eu fos se mem bro do Go ver no
do Rio de Ja ne i ro, tal vez pu des se ler tal ma té ria e fi car
sa tis fe i to. Di ria: “Ora, me lho ra mos a vi o lên cia no Rio!
Antes, os ban di dos fu gi am de po is de tro car ti ros com a
Po lí cia, in clu si ve ma tan do, com ba las per di das, pes so-
as que por ven tu ra por ali pas sas sem. Ago ra não! Ago ra
os cri mi no sos es tão fu gin do edu ca da men te, pela por ta
da fren te, sem ne nhum tipo de con fli to, num pro ces so
de en ten di men to har mô ni co com a Po lí cia”.

Por tan to, essa po de ria ser a le i tu ra des sa ma té-
ria. Mas não é a mi nha le i tu ra, Sr. Pre si den te. Pen so
que fa tos como esse ter mi nam por des mo ra li zar as
ins ti tu i ções de se gu ran ça pú bli ca no Bra sil. É im por-
tan te que se to mem me di das sé ri as quan to a isso.
Não é pos sí vel um tra fi can te de dro gas fu gir do Ba ta-
lhão Espe ci al da Po lí cia Mi li tar do Rio de Ja ne i ro, um
ba ta lhão de eli te da Po lí cia Mi li tar, pela por ta da fren -
te! Há mu i ta co i sa er ra da com a se gu ran ça pú bli ca do
Bra sil, e isso pre ci sa ser – como di ria o Bo ris Ca soy –
pas sa do a lim po!

La men to tal ma té ria, e es pe ro que a ação de
se gu ran ça pú bli ca que está sen do es tru tu ra da
pelo Go ver no Fe de ral ve nha ra pi da men te, por que
a so ci e da de do Rio de Ja ne i ro e a so ci e da de do
Bra sil não po dem fi car à mer cê de fa tos la men tá ve-
is como esse.

Sr. Pre si den te, peço a trans cri ção das ma té ri as
que re gis trei so bre a eco no mia em meu pro nun ci a-
men to.

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – A Mesa
aca ta a pro po si ção de V. Exª, Se na dor Ro me ro Jucá,
e tam bém a do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, do
PSDB do Mato Gros so, que fez idên ti co pe di do em re -
la ção ao pro nun ci a men to fe i to nes ta ma nhã.

Pela or dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Mão 
San ta, do PMDB do Pi a uí.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Se na dor Luiz Otá vio, do Esta do do Pará e do
nos so PMDB, apro ve i to esta opor tu ni da de para tra zer
à Casa a ex ce lên cia que, em boa hora, o Se na dor Pa -
pa léo Paes, do Ama pá, cri ou na Co mis são de Assun -
tos So ci a is – que foi tão bem pre si di da pelo Se na dor
Ro me ro Jucá, ago ra em nos so Par ti do, e pas sa a ser
pre si di da pela Se na do ra Lú cia Vâ nia – uma Sub co-
mis são de Sa ú de, a exem plo do que fez a Câ ma ra
com sua Fren te Par la men tar de Sa ú de.

Sem dú vi da al gu ma, o ma i or bem que te mos é o 
pre sen te que Deus nos deu – o nos so cor po – e é a
sa ú de que nos ga ran te con ser var esse pa tri mô nio.
Se gun do a Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de reza, sa ú-
de não é ape nas au sên cia de en fer mi da de ou de do -
en ça, mas o mais com ple to bem-es tar fí si co, men tal e 
so ci al, sen do que este úl ti mo nos re me te a uma obri -
ga ção de com ba ter o pa u pe ris mo, a mi sé ria, a fome e
as con se qüên ci as dis so.

Então, em boa hora, es ta mos re a li zan do au-
diên ci as pú bli cas para fa zer vol tar ao povo o me di ca-
men to po pu lar, a far má cia po pu lar, aqui lo que foi bem
ins ti tu í do, no Go ver no Re vo lu ci o ná rio, pelo Pre si den-
te Mé di ci. Di zem que ele teve mu i tos pe ca dos na Di ta-
du ra, mas, com cer te za, isso foi ate nu a do pela cri a-
ção da Ceme, uma fá bri ca de me di ca men tos para os
po bres, os so fri dos, os ne ces si ta dos do País.

O Pre si den te Mé di ci cri ou tam bém a Re na me
(Re la ção Na ci o nal de Me di ca men tos Essen ci a is)
com me di ca men tos bá si cos, que não che ga vam a
100, mas que su pri am qua se to das as ne ces si da des
re fe ren tes às en fer mi da des de nos so País.

Des ne ces sá rio será di zer que o Go ver no pas sa-
do co me teu um gran de equí vo co, que mu i to con tri bu-
iu para que o seu can di da to per des se as úl ti mas ele i-
ções. As co i sas são sim ples, e o povo as en ten de, Sr.
Pre si den te Luiz Otá vio. Apren di, quan do cri an ça, na
rua, com o povo, o di ta do que diz: “cada ma ca co em
seu ga lho”. O Mi nis tro da Sa ú de do go ver no pas sa do
não es ta va no “ga lho” dele e foi bus car er ro ne a men te
o mo de lo mé di co de Cuba para o Bra sil. Erro ne a men-
te. Cuba equi va le à me ta de do Pi a uí, pos sui 10 mi -
lhões de ha bi tan tes, en quan to que já es ta mos nos en -

ca mi nhan do para 200 mi lhões. Cuba só tem um gran -
di o so hos pi tal, que su pre as ne ces si da des da po pu la-
ção; já a nos sa me di ci na avan ça com as ca rac te rís ti-
cas pró pri as de nos so povo.

Aque le Mi nis tro trou xe o mé di co da fa mí lia, uma
op ção mal ins ta la da, che ia de er ros. Ci ta rei um exem -
plo: o que se bus ca va era uma iden ti fi ca ção do mé di-
co com a co mu ni da de, que hoje não exis te, por que os
mé di cos não têm ne nhu ma ga ran tia de tra ba lho, mas
sim ples con tra tos com as pre fe i tu ras, e, no mo men to
em que o mé di co co me ça a exer cer uma in fluên cia na
co mu ni da de, o pre fe i to o dis pen sa, por que ele é uma
con cor rên cia de li de ran ça, po den do con quis tar a pró -
pria pre fe i tu ra.

Ou tro exem plo é o de que, em bo ra te nham uma
re mu ne ra ção ma i or, os ver da de i ros es pe ci a lis tas,
dos gran des hos pi ta is, es tão indo exer cer a me di ci na
ge ral, no cam po, ob so le ta e su pe ra da. Essas fo ram as 
trans for ma ções.

Ou tro equí vo co foi a cri a ção dos me di ca men tos
ge né ri cos. Acre di to que se jam até bons e mais ba ra-
tos, mas o povo bra si le i ro, Se na dor Luiz Otá vio, está
de sem pre ga do. Qu al quer pes qui sa mos tra que a ma i-
or do en ça, o ma i or dra ma des te País é o de sem pre go.
O di ag nós ti co está fe i to. Sen do as sim, o que vale ter
uma con sul ta com um mé di co que pres cre ve um me -
di ca men to que a ma i o ria do povo do Bra sil não pode
ad qui rir? Isso hu mi lha e re vol ta o pa ci en te.

Essa Sub co mis são, co or de na da e bem li de ra da
pelo no bre Se na dor Pa pa léo Paes, está con vo can do
to das as es tru tu ras la bo ra to ri a is do Bra sil e tam bém
as in ter na ci o na is, aque les que ti ve ram a ex pe riên cia
na Ceme, para que o Go ver no bra si le i ro vol te a ga ran-
tir o me di ca men to para a clas se po bre, para que esta
vol te a ter esse di re i to.

Está tam bém pre vis ta uma ou tra au diên cia para
o gra ve pro ble ma que este País en fren ta. Re fi ro-me
aos do en tes que so frem de in su fi ciên cia re nal, aque -
les do en tes que ne ces si tam de he mo diá li se, que é
um tra ta men to con ti nu a do. Eles têm de se sub me ter a 
duas, três ou qua tro ses sões de he mo diá li se, de acor-
do com a gra vi da de de seu caso e não po dem pa rar.
Os ho no rá ri os pa gos pelo SUS, hoje, não con se guem
fa zer com que aque las má qui nas fun ci o nem, e as fi -
las para subs ti tu ir a he mo diá li se pe los trans plan tes
re na is não con se gue aten der as nos sas ne ces si da-
des.

Ou tra gra vi da de que tam bém va mos re sol ver é o
pro ble ma do ato mé di co. Este País cres ceu, a Me di ci na
avan çou. A Me di ci na des te País, hoje, é uma das mais
avan ça das. Como um qua dro vale por dez mil pa la vras,
bas ta di zer que lá em Te re si na, no Pi a uí, hoje, são fe i tos
trans plan tes car día cos com êxi to. Esta é a Me di ci na do
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Pi a uí e que sur giu, en tão, da Me di ci na-mãe, essa ciên -
cia mé di ca mais hu ma na das ciên ci as e o mé di co, o
ma i or ben fe i tor da hu ma ni da de, com de ze nas de es pe-
ci a li da des. Então, há ne ces si da de de a lei es ta be le cer o 
ato mé di co – o que o fi si o te ra pe u ta pode e deve fa zer; o
que o en fer me i ro pode e deve fa zer; o que o anes te sis ta
pode e deve fa zer; o que o acu pun tu ris ta pode e deve
fa zer. Isso tudo re pre sen ta um gran de avan ço nes te Se -
na do. No pri me i ro Se na do da Re pú bli ca, ha via dois mé -
di cos. Hoje, en tre os co le gas Se na do res, há seis mé di-
cos na Casa. 

Sem dú vi da al gu ma, é a ga ran tia de que va mos
avan çar na me lho ria da sa ú de de povo do Bra sil. Que a
sa ú de em nos so Bra sil seja como o sol, igual para to dos!

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – So bre a
mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 095/03 – GLPDT

Bra sí lia, 28 maio de 2003

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exce lên cia

que fo ram de sig na dos para com por a Re pre sen ta ção
Bra si le i ra na Co mis são Par la men tar Con jun ta do
Mer co sul como ti tu lar o Se na dor Osmar Dias e como
su plen te o Se na dor Jef fer son Pé res.

Ao en se jo re no vo a Vos sa Exce lên cia pro tes to de
ele va da es ti ma e con si de ra ção. – Se na dor Jef fer son
Pe res, Lí der do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – A Pre si-
dên cia de sig na os Srs. Se na do res Osmar Dias e Jef -
fer son Pé res, como ti tu lar e su plen te, res pec ti va men-
te, para com po rem a re pre sen ta ção bra si le i ra na Co -
mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul, nos ter -
mos do Ofí cio que aca ba de ser lido.

So bre a mesa, pro je tos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 219, DE 2003

Alte ra o § 1º do art. 1.331 e re vo ga o
§ 3º do mes mo ar ti go da Lei nº 10.406, de 
10 de ja ne i ro de 2002, que “Insti tui o Có -
di go Ci vil”, no que tan ge ao cri té rio de fi -
xa ção da fra ção ide al e às dis po si ções
so bre a ali e na ção e lo ca ção de abri gos
para ve í cu los em con do mí ni os edi lí ci os.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Dê-se a se guin te re da ção ao § 1º do art.

1.331 da Lei nº 10.406, de 10 de ja ne i ro de 2002 – Có -
di go Ci vil:

“Art. 1.331. ............................................
§ 1º As par tes sus ce tí ve is de uti li za ção

in de pen den te, tais como apar ta men tos, es-
cri tó ri os, sa las, lo jas e so bre lo jas, com as
res pec ti vas fra ções ide a is no solo e nas ou -
tras par tes co muns, su je i tam-se a pro pri e-
da de ex clu si va, po den do ser ali e na das e
gra va das li vre men te por seus pro pri e tá ri os,
ex ce to os abri gos para ve í cu los, que não
po de rão ser ali e na dos ou alu ga dos a pes so-
as es tra nhas ao con do mí nio, sal vo au to ri za-
ção ex pres sa na con ven ção de con do mí nio.

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

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

Art. 3º Re vo gue-se o § 3º do art. 1.331 da Lei nº
10.406, de 10 de ja ne i ro de 2002 – Có di go Ci vil.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to abor da duas ques tões que, a 
nos so ver, fi ca ram mal for mu la das no novo Có di go Ci -
vil: o cál cu lo da fra ção ide al pro por ci o nal ao va lor da
uni da de imo bi liá ria e a pos si bi li da de ir res tri ta de ali e-
na ção ou alu guel de abri gos para ve í cu los nos con do-
mí ni os edi lí ci os.

Qu an to à fra ção ide al, o novo Có di go Ci vil al te-
rou subs tan ci al men te a for ma do seu cál cu lo, que vi -
nha dis ci pli na da no art. 12, § 1º, da Lei nº 4.591, de 16 
de de zem bro de 1964, que “Dis põe so bre o con do mí-
nio em edi fi ca ções e as in cor po ra ções imo bi liá ri as”.

Aque le di plo ma le gal dis pu nha que, “sal vo dis -
po si ção em con trá rio na con ven ção [de con do mí nio],
a fi xa ção da cota no ra te io cor res pon de rá à fra ção
ide al de ter re no de cada uni da de”.

Essa fra ção é cal cu la da pelo pró prio in cor po ra-
dor, a teor do dis pos to no art. 32, alí nea i, da men ci o-
na da lei so bre con do mí nio e in cor po ra ções, que con -
di ci o na a pos si bi li da de de ne go ci a ção das uni da des
au tô no mas me di an te o ar qui va men to pré vio, no car -
tó rio com pe ten te de re gis tro de imó ve is, de do cu men-
to que, den tre ou tros re qui si tos, con te nha a “dis cri mi-
na ção das fra ções ide a is de ter re no, com as uni da des
au tô no mas que a elas cor res pon de rão”.

O cri té rio para a fi xa ção des sa fra ção ide al pode 
ser o do va lor ou o da área. O ci vi lis ta Caio Má rio da
Sil va Pe re i ra (Con do mí nio e Incor po ra ções, 10ª
edi ção, Edi to ra Fo ren se, Rio de Ja ne i ro, 2002) ad ver-
te que não é, po rém, tão sim ples fa zer-se o cál cu lo,
como se ria se se di vi dis se o pré dio pelo nú me ro de
apar ta men tos e se atri bu ís se a cada um, como ci fra
re pre sen ta ti va da fra ção ide al, o quo ci en te res pec ti-
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vo”. Após al gu mas con si de ra ções so bre o di re i to
com pa ra do, esse mes mo au tor es cla re ce que o cri té-
rio ori gi nal men te ado ta do pelo nos so di re i to era o do
va lor, a teor do dis pos to no De cre to nº 5.481, re vo ga-
do pela Lei de Con do mí ni os e Incor po ra ções. Ve ri fi ca
ele que se ado ta va en tre nós – até a edi ção do novo
Có di go Ci vil – um cri té rio em pí ri co, já que não ha via
uma fór mu la con sa gra da e uni for me men te ace i ta. No
en tan to, cons ta ta que tam bém se usa va “con si de rar o 
ter re no em si mes mo, e dis tri buí-lo en tre os apar ta-
men tos em ra zão da área des tes, sem se le var em
con si de ra ção o va lor do apar ta men to”.

Como se aca ba de ver, a ma té ria é com ple xa e
não pode ser re du zi da à ado ção ex clu si va do cri té rio
do va lor no cál cu lo da fra ção ide al, pois ha ve ria uma
des pro por ção sig ni fi ca ti va na dis tri bu i ção dos en car-
gos de con do mí nio. Por ou tro lado, em cer tos ca sos
tam bém não se ria con ve ni en te a ado ção úni ca do cri -
té rio da área, uma vez que, em que pese pro por ci o nar
uma dis tri bu i ção mais eqüi ta ti va das des pe sas de
con do mí nio, há que se le var em con ta que a fi xa ção
da fra ção ide al tam bém ser ve como pa râ me tro para a
par ti lha do pre ço da de sa pro pri a ção ou va lor do se gu-
ro, em que se sub-ro gue o edi fí cio, além de ser um in -
di ca dor do po der de de li be ra ção do con dô mi no, pois
que em gran de nú me ro de de ci sões nas as sem bléi as
se to mam em fun ção das fra ções ide a is.

Por es sas ra zões, sus ten ta mos que deva ser re -
vo ga do o § 3º do art. 1.331 do novo Có di go Ci vil.

Em ou tro as pec to, esse mes mo di plo ma le gal,
tam bém no que tan ge aos con do mí ni os, ad mi tiu a ali -
e na ção e o alu guel ir res tri to dos abri gos para ve í cu los
a qua is quer in te res sa dos, mes mo que não se jam
con dô mi nos.

Ora, ante a es ca la da cres cen te de vi o lên cia e a
in se gu ran ça que gras sa na po pu la ção, não é re co-
men dá vel cri ar mais um pon to de vul ne ra bi li da de nos
con do mí ni os edi lí ci os, so bre tu do para as fa mí li as,
nos ti pos re si den ci a is.

Por ou tro lado, en ten de mos que não se ria con -
ve ni en te que o Esta do, por in ter mé dio da lei, to lhes se
a li ber da de dos pro pri e tá ri os, de modo ab so lu to, pro i-
bin do in con di ci o nal men te a ali e na ção ou lo ca ção das
va gas de ga ra gem a não con dô mi nos. Nes se sen ti do
é que, apro ve i tan do uma das re co men da ções dos
“Enun ci a dos apro va dos na Jor na da de Di re i to Ci vil,
pro mo vi da pelo Cen tro de Estu dos Ju di ciá ri os do
Con se lho da Jus ti ça Fe de ral, no pe río do de 11 a 13
de se tem bro de 2002, sob a co or de na ção ci en tí fi ca
do Mi nis tro Ruy Ro sa do, do Su pe ri or Tri bu nal de Jus -
ti ça”, es ta mos pro pon do uma nova re da ção para o §

1º do art. 1.331 que não im pe ça a ali e na ção ou lo ca-
ção de tais abri gos para não con dô mi nos, des de que
au to ri za dos pela con ven ção do con do mí nio.

A pro pó si to, faz-se mis ter res sal tar que a re co-
men da ção do Cen tro de Estu dos Ju di ciá ri os do Con -
se lho da Jus ti ça Fe de ral, a que alu di mos, é me nos rí -
gi da do que aque la que es ta mos apre sen tan do, uma
vez que ela par tia do pres su pos to da au to ri za ção da
lo ca ção da área de ga ra gem como re gra e dis pu nha
que a ve da ção pu des se ocor rer ha ven do dis po si ção
nes se sen ti do da con ven ção de con do mí nio ou da as -
sem bléia ge ral.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Insti tui o Có di go Ci vil.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:
....................................................................................

Art. 1.331. Pode ha ver, em edi fi ca ções, par tes
que são pro pri e da de ex clu si va, e par tes que são
pro pri e da de co mum dos con dô mi nos.

§ 1º As par tes sus ce tí ve is de uti li za ção in de pen-
den te, tais como apar ta men tos, es cri tó ri os, sa las, lo -
jas, so bre lo jas ou abri gos para ve í cu los, com as res -
pec ti vas fra ções ide a is no solo e nas ou tras par tes co -
muns, su je i tam-se a pro pri e da de ex clu si va, po den do
ser ali e na das e gra va das li vre men te por seus pro pri e-
tá ri os.

§ 2º O solo, a es tru tu ra do pré dio, o te lha do, a
rede ge ral de dis tri bu i ção de água, es go to, gás e ele -
tri ci da de, a ca le fa ção e re fri ge ra ção cen tra is, e as de -
ma is par tes co muns, in clu si ve o aces so ao lo gra dou-
ro pú bli co, são uti li za dos em co mum pe los con dô mi-
nos, não po den do ser ali e na dos se pa ra da men te, ou
di vi di dos.

§ 3º A fra ção ide al no solo e nas ou tras par tes
co muns é pro por ci o nal ao va lor da uni da de imo bi liá-
ria, o qual se cal cu la em re la ção ao con jun to da edi fi-
ca ção.

§ 4º Ne nhu ma uni da de imo bi liá ria pode ser pri -
va da do aces so ao lo gra dou ro pú bli co.

§ 5º O ter ra ço de co ber tu ra é par te co mum, sal -
vo dis po si ção con trá ria da es cri tu ra de cons ti tu i ção
do con do mí nio.
....................................................................................

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13889    645ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



LEI Nº 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964
(DOU 21-12-64)

Dis põe so bre o con do mí nio em edi -
fi ca ções e as in cor po ra ções imo bi liá ri as.

O Pre si den te da Re pú bli ca:
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................

Das Des pe sas do Con do mí nio

Art. 12. Cada con dô mi no con cor re rá nas des-
pe sas do con do mí nio, re co lhen do, nos pra zos pre-
vis tos na con ven ção, a cota-par te que lhe cou ber
em ra te io.

§ 1º Sal vo dis po si ção em con trá rio na con ven-
ção, a fi xa ção da cota no ra te io cor res pon de rá à fra -
ção ide al de ter re no de cada uni da de.

§ 2º Cabe ao sín di co ar re ca dar as con tri bu i ções,
com pe tin do-lhe pro mo ver, por via exe cu ti va, a co-
bran ça ju di ci al das co tas atra sa das.

Nota: Ver CPC, arts. 275, lI, a e 275, IV. “Art. 275. 
Obser var-se- á o pro ce di men to su má rio:
....................................................................................

II – nas ca u sas, qual quer que seja o va lor.
....................................................................................

c) de res sar ci men to por da nos em pré dio ur ba-
no ou rús ti co;”

“Art:. 585. São tí tu los exe cu ti vos ex tra ju di ci a is:
....................................................................................

IV – o cré di to de cor ren te de foro, la u dê mio,
alu guel ou ren da de imó vel, bem como en car go de
con do mí nio des de que com pro va do por con tra to es -
cri to;”

§ 3º o con dô mi no que não pa gar a sua con tri bu i-
ção no pra zo fi xa do na con ven ção fica su je i to ao juro
mo ra tó rio de 1% ao mês, e mul ta de até 20% so bre o
dé bi to, que será atu a li za do, se o es ti pu lar a con ven-
ção, com a apli ca ção dos ín di ces de cor re ção mo ne-
tá ria le van ta dos pelo Con se lho Na ci o nal de Eco no-
mia, no caso de mora por pe río do igual ou su pe ri or a
seis me ses.
....................................................................................

CAPÍTULO II
Das Obri ga ções e Di re i tos do Incor po ra dor

Art. 3º O in cor po ra dor so men te po de rá ne go ci ar
so bre uni da des au tô no mas após ter ar qui va do, no
car tó rio com pe ten te de re gis tro de imó ve is, os se-
guin tes do cu men tos:

a) tí tu lo de pro pri e da de de ter re no, ou de pro -
mes sa, ir re vo gá vel e ir re tra tá vel, de com pra e ven da
ou de ces são de di re i tos ou de per mu ta, do qual cons -
te cláu su la de imis são na pos se do Imó vel, não haja
es ti pu la ções Impe di ti vas de sua ali e na ção em fra-
ções Ide a is e Inclua con sen ti men to para de mo li ção e
cons tru ção, de vi da men te re gis tra do;

b) cer ti dões ne ga ti vas de im pos tos fe de ra is, es -
ta du a is e mu ni ci pa is, de pro tes to de tí tu los, de ações
cí ve is e cri mi na is e de ônus re a is re la ti va men te ao
imó vel, aos ali e nan tes do ter re no e ao in cor po ra dor;

c) his tó ri co dos tí tu los de pro pri e da de do imó vel,
abran gen do os úl ti mos 20 anos, acom pa nha do de
cer ti dão dos res pec ti vos re gis tros;

d) pro je to de cons tru ção de vi da men te apro va do
pe las au to ri da des com pe ten tes;

e) cál cu lo das áre as das edi fi ca ções, dis cri mi-
nan do, além da glo bal, a das par tes co muns, e in di-
can do, para cada tipo de uni da de, a res pec ti va me tra-
gem de área cons tru í da;

f) cer ti dão ne ga ti va de dé bi to para com a Pre vi-
dên cia So ci al, quan do o ti tu lar de di re i tos so bre o ter -
re no for res pon sá vel pela ar re ca da ção das res pec ti-
vas con tri bu i ções; Nota: Ver DL nº 821/59.

g) me mo ri al des cri ti vo das es pe ci fi ca ções da
obra pro je ta da, se gun do mo de lo a que se re fe re o in -
ci so IV, do art. 53, des ta lei;

h) ava li a ção do cus to glo bal da obra, atu a li za da à
data do ar qui va men to, atu a li za da de acor do com a nor -
ma do in ci so III, do art. 53, com base nos cus tos uni tá ri-
os re fe ri dos no art. 54, dis cri mi nan do-se, tam bém, o
cus to de cons tru ção de cada uni da de, de vi da men te au -
ten ti ca da pelo pro fis si o nal res pon sá vel pela obra;

Nota: Ver Lei nº 4.884/65, art. 14, § úni co. “Art.
14. Até 31 de de zem bro de 1966, os sin di ca tos da in -
dús tria da cons tru ção ci vil, nas suas res pec ti vas ba -
ses ter ri to ri a is, aten de rão ao dis pos to no art. 54 da
Lei nº 4.591, de 16 de de zem bro de 1964, com base
em cri té ri os, nor mas e ti pos de pré di os pa dro ni za dos
que ado ta rem, me di an te es tu dos pró pri os ou con tra-
ta dos.

Pa rá gra fo úni co. O in cor po ra dor, ao ela bo rar a
ava li a ção do cus to glo bal da obra para aten di men to
do dis pos to na alí nea h do art. 32 da Lei nº 4.591, de
16 de de zem bro de 1964, uti li za rá o cus to uni tá rio di -
vul ga do pelo sin di ca to na for ma des te ar ti go, re fe ren-
te ao tipo de pré dio pa dro ni za do que mais se apro xi-
me do pré dio ob je to da in cor po ra ção”.

i) dis cri mi na ção das fra ções ide a is de ter re no, com
as uni da des au tô no mas que a elas cor res pon de rão;
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j) mi nu ta da fu tu ra con ven ção de con do mí nio
que re ge rá a edi fi ca ção ou o con jun to de edi fi ca ções;

l) de cla ra ção em que se de fi na a par ce la do pre -
ço de que tra ta o Inci so II, do art. 39;

m) cer ti dão do ins tru men to pú bli co de man da to,
re fe ri do no §1º do art. 31;

n) de cla ra ção ex pres sa em que se fixe, se hou -
ver, o pra zo de ca rên cia (art. 34);

o) ates ta do de ido ne i da de fi nan ce i ra, for ne ci do
por es ta be le ci men to de cré di to que ope re no País há
mais de cin co anos;

p) de cla ra ção, acom pa nha da de plan tas elu ci-
da ti vas, so bre o nú me ro de ve í cu los que a ga ra gem
com por ta e os lo ca is des ti na dos à guar da dos mes-
mos. (Alí nea acres cen ta da pela Lei nº 4.864165.

§ 1º A do cu men ta ção re fe ri da nes te ar ti go, após 
o exa me do ofi ci al de re gis tro de imó ve is, será ar qui-
va da em car tó rio, fa zen do-se o com pe ten te re gis tro.

§ 2º Os con tra tos de com pra e ven da, pro mes sa
de ven da, ces são ou pro mes sa de ces são de uni da-
des au tô no mas, se rão tam bém aver bá ve is à mar gem
do re gis tro de que tra ta este ar ti go.

§ 3º o nú me ro do re gis tro re fe ri do no § 1º, bem
como a in di ca ção do car tó rio com pe ten te, cons ta rá,
obri ga to ri a men te, dos anún ci os, im pres sos, pu bli ca-
ções, pro pos tas, con tra tos, pre li mi na res ou de fi ni ti-
vos, re fe ren tes à in cor po ra ção, sal vo dos anún ci os
“clas si fi ca dos”.
....................................................................................

Art. 67. Os con tra tos po de rão con sig nar ex clu-
si va men te as cláu su las, ter mos ou con di ções va riá-
ve is ou es pe cí fi cas.

§ 1º As cláu su las co muns a to dos os ad qui ren-
tes não pre ci sa rão fi gu rar ex pres sa men te nos res-
pec ti vos con tra tos.

§ 2º Os con tra tos, no en tan to, con sig na rão obri -
ga to ri a men te que as par tes con tra tan tes ado tam e se
com pro me tem a cum prir as cláu su las, ter mos e con -
di ções con tra tu a is a que se re fe re o pa rá gra fo an te ri-
or, sem pre trans cri tas, ver bo ad ver bum, no res pec-
ti vo car tó rio ou ofí cio, men ci o nan do, in clu si ve, o nú -
me ro do li vro e das fo lhas do com pe ten te re gis tro.

§ 3º Aos ad qui ren tes, ao re ce be rem os res pec ti-
vos ins tru men tos, será obri ga to ri a men te en tre gue có -
pia im pres sa ou mi me o gra fa da, au ten ti ca da, do con -
tra to-pa drão, con ten do as cláu su las, ter mos e con di-
ções re fe ri das no § 1º des te ar ti go.

§ 4º Os car tó ri os de re gis tro de imó ve is, para os
de vi dos efe i tos, re ce be rão dos in cor po ra do res, au-

ten ti ca da men te, o ins tru men to a que se re fe re o pa rá-
gra fo an te ri or.

Art. 68. Os pro pri e tá ri os ou ti tu la res de di re i to
aqui si ti vo so bre as ter ras ru ra is ou os ter re nos onde
pre ten dam cons tru ir ou man dar cons tru ir ha bi ta ções
iso la das, me di an te pa ga men to do pre ço a pra zo, de -
ve rão, pre vi a men te, sa tis fa zer às exi gên ci as cons tan-
tes no art. 32, fi can do su je i tos ao re gi me ins ti tu í do
nes ta lei para os in cor po ra do res, no que lhes for apli -
cá vel.

Art. 69. O Po der Exe cu ti vo ba i xa rá, no pra zo de
90 dias, re gu la men to so bre o re gis tro de imó ve is
(VETADO).

Art. 70. A pre sen te lei en tra rá em vi gor na data
de sua pu bli ca ção re vo ga dos o De cre to nº 5.481, de
25 de ju nho de 1928 e qua is quer dis po si ções em con -
trá rio.

Bra sí lia, 16 de de zem bro de 1964; 143º da Inde -
pen dên cia e 76º da Re pú bli ca. – H. CASTELLO
BRANCO – Mil ton So a res Cam pos.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 21, DE 2003

Alte ra a re da ção da alí nea c do in ci so
I do art. 1º da Re so lu ção nº 39, de 1992,
que dis põe so bre as 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, 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.

Art. 1º A alí nea c do in ci so I do art. 1º da Re so lu-
ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral pas sa a vi go-
rar com a se guin te re da ção:

«Art. 1º .................................................
I – .........................................................
c) com pro va ção de que a emis so ra

está em dia com suas obri ga ções so ci a is,
con tri bu i ções sin di ca is e com os re co lhi-
men tos dos va lo res a que se re fe re o art. 99 
da Lei nº 9.610, de 19 de fe ve re i ro de 1998;

Art. 2º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data
da sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Com po si to res, mú si cos, in tér pre tes, ar tis tas,
en fim, toda a clas se ar tís ti ca e cul tu ral de pen de, pro -
fis si o nal men te, do re sul ta do da di vul ga ção, co mer ci a-
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li za ção ou apre sen ta ção de seus tra ba lhos, seja pela
mí dia, seja ao vivo em te a tros, shows etc. Na im pos-
si bi li da de ób via de re ce ber de cada ou vin te ou es pec-
ta dor a par ce la que lhes cabe dos cha ma dos “di re i tos
au to ra is” per mi tiu a lei que o re ce bi men to, co bran ça e
re tri bu i ção pela exe cu ção pú bli ca da que les tra ba lhos
se jam fe i tas por um es cri tó rio cen tral das as so ci a-
ções de clas se, con for me es ta be le ce o Tí tu lo VI da
Lei n° 9.610, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que con so li-
da a le gis la ção so bre di re i tos au to ra is. A exis tên cia da 
nor ma le gal, no en tan to, não tem sido bas tan te para
que os pa ga men tos fe i tos pela mí dia cor res pon dam
ao vo lu me do que é di vul ga do ou apre sen ta do, prin ci-
pal men te, no rá dio e nas te le vi sões, o que ca u sa
gran de pre ju í zo pa tri mo ni al aos ti tu la res dos di re i tos
au to ra is.

Daí a mo ti va ção des te pro je to de al te ra ção da
Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, que
es ta be le ce as for ma li da des e cri té ri os para a re no va-
ção das au to ri za ções ou con ces sões, fa zen do in clu ir,
en tre as obri ga ções das emis so ras, a de es tar “em
dia” com os pa ga men tos de vi dos ao Ecad e, por con -
se qüên cia, com os di re i tos au to ra is de vi dos à clas se
ar tís ti ca e cul tu ral.

Se na do Fe de ral, 30 de maio de 2003.  – Se na dor
Mar cel lo Cri vel la.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

RESOLUÇÃO Nº 39, DE 1992

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, 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.

Art. 1º O exa me e a apre ci a ção pela Co mis são
de Edu ca ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens obe de ce rá
às se guin tes for ma li da des e cri té ri os:

I – quan to aos de re no va ção:
a) ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro dos Trans-

por tes e das Co mu ni ca ções;
b) re que ri men to da con ces si o ná ria ou per mis si-

o ná ria so li ci tan do a re no va ção, do qual de ve rá cons -
tar a de cla ra ção de que não in frin ge as ve da ções do
art. 220, § 5º, da Cons ti tu i ção Fe de ral;

e) com pro va ção de que a emis so ra está em dia
com suas obri ga ções so ci a is e con tri bu i ções sin di ca-
is, nos ter mos da le gis la ção em vi gor;

d) cer ti dão de qui ta ção de tri bu tos;
e) re la ção de to dos os em pre ga dos da emis so-

ra, com as res pec ti vas fun ções;
f) la u do de vis to ria téc ni ca do Den tel;
g) in for ma ção do Den tel so bre a exis tên cia ou

não de pro ces so de apu ra ção, em an da men to, de
qual quer in fra ção co me ti da pela emis so ra du ran te o
úl ti mo pe río do de vi gên cia de sua con ces são ou per -
mis são; em caso po si ti vo, a do cu men ta ção in te gral do 
pro ces so re la ti vo à in fra ção, bem como de de nún ci as
apre sen ta das em re la ção à emis so ra;

h) pa re cer da Di re to ria Re gi o nal do Den tel e da
Se cre ta ria Na ci o nal de Co mu ni ca ções so bre o re que-
ri men to;

i) do cu men tos atu a li za dos re ve lan do a com po-
si ção aci o ná ria da emis so ra e even tu a is al te ra ções
ha vi das em seu con tra to so ci al du ran te
....................................................................................

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Alte ra, atu a li za e con so li da a le gis la-
ção so bre di re i tos au to ra is e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,faço sa ber que o Con -
gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................

(À Co mis são de Edu ca ção.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – 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, ofí ci os do Sr. Pri me i ro-Se cre tá rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

PS-GSE/455/03

Bra sí lia, 27 de maio de 2003

Se nhor Se cre tá rio,

Co mu ni co a V. Exª, a fim de le var ao co nhe ci-
men to do Se na do Fe de ral, que fo ram apro va das as
Emen das de nºs 1 e 2 ofe re ci das por essa Casa ao
Pro je to de Lei de Con ver são nº 7, de 2003 (MPv nº
103/03, do Po der Exe cu ti vo), o qual “Dis põe so bre a
or ga ni za ção da Pre si dên cia da Re pú bli ca e dos Mi -
nis té ri os, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Na opor tu ni da de, in for mo a V. Exª que a re fe ri da
pro po si ção foi, nes ta data, en vi a da à san ção.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.
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PS-GSE/456/03

Bra sí lia, 29  de maio de 2003

Se nhor Se cre tá rio,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia, a fim de le var ao

co nhe ci men to do Se na do Fe de ral, que fo ram apro va-
das as Emen das de nºs 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12 e 15; e 
re je i ta das as Emen das de nºs 6, 8, 10, 13 e 14 ofe re-
ci das por essa Casa ao Pro je to de Lei de Con ver são
nº 11, de 2003 (MPv nº 107/03, do Po der Exe cu ti vo), o 
qual “Alte ra a le gis la ção tri bu tá ria, dis põe so bre par -
ce la men to de dé bi tos jun to à Se cre ta ria da Re ce i ta
Fe de ral, à Pro cu ra do ria–Ge ral da Fa zen da Na ci o nal
e ao Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

Na opor tu ni da de, in for mo a V. Exª que a re fe ri da
pro po si ção foi, nes ta data, en vi a da à san ção.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra de
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.

PS–GSE/460/03

Bra sí lia, 29 de maio de 2003

Se nhor Se cre tá rio,
Co mu ni co a V. Exª, a fim de le var ao co nhe ci-

men to do Se na do Fe de ral, que fo ram apro va das as
Emen das de nºs 1 e 2 ofe re ci das por essa Casa ao
Pro je to de Lei de Con ver são nº 9, de 2003 (MPv nº
94/02, do Po der Exe cu ti vo), o qual “Re a bre o pra zo
para que os mu ni cí pi os que re fi nan ci a ram suas dí vi-
das jun to à União pos sam con tra tar em prés ti mos ou
fi nan ci a men tos, dá nova re da ção à Lei nº 8.989, de
24 de fe ve re i ro de 1995, e dá ou tras pro vi dên ci as.”.

Co mu ni co ain da que não fo ram apro va dos pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, as se guin tes ex pres sões e o
dis po si ti vo cons tan tes das Emen das men ci o na das:

a) a ex pres são “da fa zen da” cons tan te do § 4º
do art. 1º da Emen da 1 do Se na do Fe de ral, ob je to do
Des ta que de Ban ca da do PSDB;

b) as ex pres sões “fí si ca, vi su al,” cons tan tes do § 
4º do art. 1º da Emen da 1 do Se na do Fe de ral, ob je to
do des ta que de ban ca da do PFL;

c) a ex pres são “de qua tro por tas”, cons tan te do
§ 6º do art. 1º da Emen da 1 do Se na do Fe de ral, ob je to
do des ta que de ban ca da do PSDB;

d) o in ci so II da Emen da nº 2 do Se na do Fe de-
ral, ob je to do des ta que de ban ca da do PSDB.

Na opor tu ni da de, in for mo a V. Exª que a re fe ri da
pro po si ção foi, nes ta data, en vi a da à san ção.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Os Ofí ci os
li dos vão à pu bli ca ção.

So bre a mesa, pro je to de lei re ce bi do da Câ ma-
ra dos De pu ta dos que pas so a ler.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2003
(nº 354/2003, na Casa de ori gem)

(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)
(tra mi tan do em re gi me de ur gên cia nos ter mos

do art. 64, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.)

Alte ra a Lei nº 8.213, de 24 de ju lho
de 1991, para res ta be le cer o pa ga men to,
pela em pre sa, do sa lá rio-ma ter ni da de de -
vi do às se gu ra das em pre ga da e tra ba lha-
do ra avul sa ges tan tes.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991,

pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:
“Art. 71. O sa lá rio-ma ter ni da de é de vi do à se gu-

ra da da Pre vi dên cia So ci al, du ran te cen to e vin te
dias, com iní cio no pe río do en tre vin te e oito dias an -
tes do par to e a data de ocor rên cia des te, ob ser va das
as si tu a ções e con di ções pre vis tas na le gis la ção no
que con cer ne à pro te ção à ma ter ni da de.

Pa rá gra fo úni co. (re vo ga do pela Lei nº 9.528, de
10 de de zem bro de 1997)” (NR)

“Art. 71-A...............................................
Pa rá gra fo úni co. O sa lá rio-ma ter ni da de

de que tra ta este ar ti go será pago di re ta-
men te pela Pre vi dên cia So ci al.

Art. 72. ..................................................
§ 1º Cabe à em pre sa pa gar o sa lá-

rio-ma ter ni da de de vi do à res pec ti va em pre-
ga da ges tan te, efe ti van do-se a com pen sa-
ção, ob ser va do o dis pos to no art. 248 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, quan do do re co lhi-
men to das con tri bu i ções in ci den tes so bre a
fo lha de sa lá ri os e de ma is ren di men tos pa-
gos ou cre di ta dos, a qual quer tí tu lo, à pes-
soa fí si ca que lhe pres te ser vi ço.

§ 2º A em pre sa de ve rá con ser var du-
ran te dez anos os com pro van tes dos pa ga-
men tos e os ates ta dos cor res pon den tes
para exa me pela fis ca li za ção da Pre vi dên cia
So ci al.

§ 3º O sa lá rio-ma ter ni da de de vi do à
tra ba lha do ra avul sa será pago di re ta men te
pela Pre vi dên cia So ci al.” (NR)
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“Art. 73. Asse gu ra do o va lor de um sa -
lá rio mí ni mo, o sa lá rio-ma ter ni da de para as
de ma is se gu ra das, pago di re ta men te pela
Pre vi dên cia So ci al, con sis ti rá:

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

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos em re la ção aos be ne-
fí ci os re que ri dos a par tir do pri me i ro dia do mês se -
guin te ao de sua pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 354, DE 2003

Alte ra a Lei nº 8.213, de 24 de ju lho
de 1991, para res ta be le cer o pa ga men to,
pela em pre sa, do sa lá rio-ma ter ni da de de -
vi do às se gu ra das em pre ga da e tra ba lha-
do ra avul sa ges tan tes.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991,

pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 71. O sa lá rio-ma ter ni da de é de vi-
do à se gu ra da da Pre vi dên cia So ci al, du ran-
te cen to e vin te dias, com iní cio no pe río do
en tre vin te e oito dias an tes do par to e a
data de ocor rên cia des te, ob ser va das as si -
tu a ções e con di ções pre vis tas na le gis la ção
no que con cer ne à pro te ção à ma ter ni da de.”
(NR)

“Art. 71–A . ............................................
Pa rá gra fo úni co. O sa lá rio-ma ter ni da de

de que tra ta este ar ti go será pago di re ta-
men te pela Pre vi dên cia So ci al.” (NR)

“Art. 72. .................................................
§ 1º Cabe a em pre sa pa gar o sa lá-

rio-ma ter ni da de de vi do à res pec ti va em pre-
ga da ges tan te, efe ti van do-se a com pen sa-
ção, ob ser va do o dis pos to no art. 248 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, quan do do re co lhi-
men to das con tri bu i ções in ci den tes so bre a
fo lha de sa lá ri os e de ma is ren di men tos pa-
gos ou cre di ta dos, a qual quer tí tu lo, à pes -
soa fí si ca que lhe pres te ser vi ço.

§ 2º A em pre sa de ve rá con ser var du-
ran te dez anos os com pro van tes dos pa ga-
men tos e os ates ta dos cor res pon den tes
para exa me pela fis ca li za ção da Pre vi dên cia
So ci al.

§ 3º O sa lá rio-ma ter ni da de de vi do à
tra ba lha do ra avul sa será pago di re ta men te
pela Pre vi dên cia So ci al.” (NR)

“Art. 73. Asse gu ra do o va lor de um sa -
lá rio mí ni mo, o sa lá rio-ma ter ni da de para as
de ma is se gu ra das, pago di re ta men te pela
Pre vi dên cia So ci al, con sis ti rá:

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

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos em re la ção aos be ne-
fí ci os re que ri dos a par tir do pri me i ro dia do mês se -
guin te ao de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia,

MENSAGEM Nº 84, DE 2003

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do § 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção

Fe de ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas
Exce lên ci as o tex to do pro je to de lei que “Alte ra a Lei
nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991, para res ta be le cer o
pa ga men to, pela em pre sa, do sa lá rio ma ter ni da de
de vi do às se gu ra das em pre ga da e tra ba lha do ra avul -
sa ges tan tes”.

Bra si lia, 14 de mar ço de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va

MPS 00015 EM

Bra sí lia, 12 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Te nho a hon ra de sub me ter à apre ci a ção de

Vos sa Exce lên cia o pre sen te pro je to de lei, ob je ti van-
do res ta be le cer o pa ga men to às em pre sas do be ne fí-
cio de sa lá rio-ma ter ni da de de vi do às res pec ti vas em -
pre ga das ou tra ba lha do ras avul sas ges tan tes.

2. Até o ad ven to da Lei nº 9.876, de 26 de no -
vem bro de 1999, o sa lá rio-ma ter ni da de de vi do às se -
gu ra das em pre ga das era pago di re ta men te pela em -
pre sa, que se res sar cia do res pec ti vo va lor quan do do 
re co lhi men to das con tri bu i ções por ela de vi das à Pre -
vi dên cia So ci al. Sob a jus ti fi ca ti va de que era ne ces-
sá rio au men tar o con tro le dos va lo res pa gos a esse tí -
tu lo e co i bir fra u des, al te rou-se a sis te má ti ca de con -
ces são e de pa ga men to do be ne fí cio, que pas sa ram
a ser re a li za dos di re ta men te pelo Insti tu to Na ci o nal
do Se gu ro So ci al (INSS).

3. Ocor re que a si tu a ção atu al di fe re bas tan te
da que la en tão vi gen te. A im plan ta ção de no vos me -
ca nis mos de fis ca li za ção e con tro le, como a Guia de
Re co lhi men to do Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço e Infor ma ções à Pre vi dên cia So ci al (GFIP), e
a va li da ção do Ca das tro Na ci o nal de Infor ma ções So -
ci a is (CNIS) de ram à Pre vi dên cia So ci al me ca nis mos
que ga ran tem o con tro le e a se gu ran ça do sis te ma,
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pos si bi li tan do que se jam co i bi das fra u des que por
ven tu ra pos sam sur gir. Enten de mos que não há mais
im pe di men tos para que as em pre sas vol tem a efe tu ar
o pa ga men to do be ne fí cio de sa lá rio-ma ter ni da de às
suas em pre ga das, efe ti van do-se a com pen sa ção
quan do do re co lhi men to das con tri bu i ções de vi das à
Pre vi dên cia So ci al.

4. Por meio da GFIP a Pre vi dên cia So ci al ob tém,
das em pre sas, men sal men te, e de for ma dis cri mi na-
da, in for ma ções so bre os fa tos ge ra do res de con tri bu-
i ções pre vi den ciá ri as e ou tras de in te res se do INSS,
in clu si ve re la ti vas às de du ções e com pen sa ções ca -
bí ve is. Estes fa tos, ali a dos à evo lu ção tec no ló gi ca in -
tro du zi da no tra ta men to das in for ma ções ob ti das já
per mi te, com bas tan te se gu ran ça, re ver a sis te má ti ca
ado ta da de for ma a fa ci li tar o aces so ao be ne fí cio
para as se gu ra das em pre ga das, que não mais pre ci-
sa rão se di ri gir às Agên ci as da Pre vi dên cia So ci al
(APS) para re que re rem seus be ne fí ci os.

5. A me di da, con quan to ins ti tu i do ra de obri ga-
ção para as em pre sas, não cons ti tu i rá, para elas, ne -
nhu ma no vi da de e ne nhum cus to adi ci o nal, pois até
re cen te men te já re a li za vam essa ta re fa.

6. Além dis so, Exce len tís si mo Se nhor Pre si den-
te, a me di da pro por ci o na rá re du ção de cus tos e me -
lho ria de aten di men to, tam bém, aos de ma is be ne fi-
ciá ri os do re gi me, em ra zão da na tu ral re du ção do nú -
me ro de re que ri men tos de be ne fí ci os jun to às Agên -
ci as da Pre vi dên cia So ci al.

7. Res sal ta mos, po rém, que con vém man ter, no
INSS, a con ces são e o pa ga men to do sa lá rio-ma ter-
ni da de de vi do à se gu ra da ado tan te, em ra zão da ne -
ces si da de de me lhor aná li se e con tro le da le ga li da de
da pre ten são e até por que, di fe ren te men te da mãe bi -
o ló gi ca, ela não so fre as li mi ta ções fí si cas pró pri as
das úl ti mas se ma nas da ges ta ção ou dos pri me i ros
dias pós-par to.

8. A pro pos ta, ao dis por so bre o res sar ci men to
do va lor pago a tí tu lo de sa lá rio-ma ter ni da de, man da
ob ser var a li mi ta ção in ser ta no art. 248 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, me di an te a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de
1998, de que “os be ne fí ci os pa gos, a qual quer tí tu lo,
pelo ór gão res pon sá vel pelo re gi me ge ral de pre vi dên-
cia so ci al, ain da que à con ta do Te sou ro Na ci o nal, e os
não su je i tos ao li mi te má xi mo de va lor fi xa do para os
be ne fí ci os con ce di dos por esse re gi me, ob ser va rão os 
li mi tes fi xa dos no art. 37, XI”. Su pre-se, as sim, mais
uma la cu na da le gis la ção e, des sa for ma, per mi te-se
avan çar mais um pas so na cons tru ção de um re gi me
de pre vi dên cia so ci al men te mais jus to e mais so li dá rio,
pois o va lor as se gu ra do equi va le à re mu ne ra ção das
mais al tas au to ri da des do Esta do. Res sal te-se, con tu-

do, que não ha ve rá ne nhum pre ju í zo às se gu ra das que 
porven tu ra re ce bam re mu ne ra ção aci ma do re fe ri do li -
mi te. A par ce la ex ce den te de ve rá ser paga pela pró pria
em pre sa, uma vez que exis te a ga ran tia cons ti tu ci o nal
de não po der ha ver re du ção sa la ri al da se gu ra da em
face da ges ta ção.

9.Por úl ti mo, cabe-nos aler tar que a im ple men-
ta ção da me di da de pen de de ajus tes nos sis te mas
ope ra ci o na is da Pre vi dên cia So ci al, ra zão que nos
leva a pro por que a nova sis te má ti ca seja apli ca da,
ape nas, em re la ção aos be ne fí ci os que vi e rem a ser
re que ri dos a par tir do pri me i ro dia do mês se guin te ao 
da pu bli ca ção da lei.

Essas são, Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te
da Re pú bli ca, as ra zões que nos le vam a apre sen tar a 
pre sen te pro pos ta de pro je to de lei, que sub me te mos
à ele va da con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia.

Res pe i to sa men te, – Ri car do José Ri be i ro Ber-
zo i ni

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

....................................................................................
Art. 248. (*) Os be ne fí ci os pa gos, a qual quer tí -

tu lo, pelo ór gão res pon sá vel pelo re gi me ge ral de pre -
vi dên cia so ci al, ain da que à con ta do Te sou ro Na ci o-
nal, e os não su je i tos ao li mi te má xi mo de va lor fi xa do
para os be ne fí ci os con ce di dos por esse re gi me ob-
ser va rão os li mi tes fi xa dos no art. 37, XI.

(*)Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de 1998
....................................................................................

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

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.

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

TÍTULO III
Do Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al

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

CAPÍTULO II
Das Pres ta ções em Ge ral

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

SE ÇÃO V
Dos Be ne fí ci os

....................................................................................
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SUB SE ÇÃO VII
Do Sa lá rio-Ma ter ni da de

Art. 71. O sa lá rio-ma ter ni da de é de vi do à se gu-
ra da da Pre vi dên cia So ci al, du ran te cen to e vin te
dias, com iní cio no pe río do en tre vin te e oito dias an -
tes do par to e a data de ocor rên cia des te, ob ser va das
as si tu a ções e con di ções pre vis tas na le gis la ção no
que con cer ne à pro te ção à ma ter ni da de, sen do pago
di re ta men te pela Pre vi dên cia So ci al.

* Arti go com re da ção dada pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999.

Pa rá gra fo úni co. (Re vo ga do pela Lei nº 9.528,
de 10-12-1997).

Art. 71–A. À se gu ra da da Pre vi dên cia So ci al que 
ado tar ou ob ti ver guar da ju di ci al para fins de ado ção
de cri an ça é de vi do sa lá rio-ma ter ni da de pelo pe río do
de 120 (cen to e vin te) dias, se a cri an ça ti ver até um
(1) ano de ida de, de 60 (ses sen ta) dias, se a cri an ça
ti ver en tre 1 (um) e 4 (qua tro) anos de ida de, e de 30
(trin ta) dias, se a cri an ça ti ver de 4 (qua tro) a 8 (oito)
anos de ida de.

* Arti go acres ci do pela Lei nº 10.421, de
15-4-2002.

Art. 72. O sa lá rio-ma ter ni da de para a se gu ra da
em pre ga da ou tra ba lha do ra avul sa con sis ti rá numa
ren da men sal igual a sua re mu ne ra ção in te gral.

* Arti go com re da ção dada pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999.

Pa rá gra fo úni co. A em pre sa de ve rá con ser var
du ran te 10 (dez) anos os com pro van tes dos pa ga-
men tos e os ates ta dos cor res pon den tes para exa me
pela fis ca li za ção da Pre vi dên cia So ci al.

Art. 73. Asse gu ra do o va lor de um sa lá rio mí ni-
mo, o sa lá rio-ma ter ni da de para as de ma is se gu ra das
con sis ti rá:

* Arti go, ca put, com re da ção dada pela Lei nº
9.876, de 26-11-1999.

I – em um va lor cor res pon den te ao do seu úl ti mo
sa lá rio-de-con tri bu i ção, para a se gu ra da em pre ga da
do més ti ca;

* Inci so I acres ci do pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999.

II – em um doze avos do va lor so bre o qual in ci-
diu sua úl ti ma con tri bu i ção anu al, para a se gu ra da es -
pe ci al;

* Inci so II acres ci do pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999.

III – em um doze avos da soma dos doze úl ti mos
sa lá ri os-de-con tri bu i ção, apu ra dos em um pe río do

não su pe ri or a quin ze me ses, para as de ma is se gu ra-
das.

*Inci so III acres ci do pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999.).
....................................................................................

LEI Nº 9.528, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

Alte ra dis po si ti vos das Leis nºs
8.212 e 8.213, am bas de 24 de ju lho de
1991, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – O Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 41, de 2003, que aca ba de ser
lido, terá tra mi ta ção com pra zo de ter mi na do de qua -
ren ta e cin co dias, nos ter mos do art. 64, § 1º, da
Cons ti tu i ção, com bi na do com o art. 375 do Re gi-
men to Inter no.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos So ci a is,
onde so men te po de rá re ce ber emen das pelo pra zo
úni co de cin co dias úte is, de acor do com os arts. 122,
II, “b”, com bi na do com o art. 375, I, do Re gi men to
Inter no, fin do o qual, sen do apre sen ta das emen das,
as mes mas de ve rão ser en ca mi nha das à Se cre ta-
ria-Ge ral da Mesa a fim de se rem pu bli ca das no Diá -
rio do Se na do Fe de ral e em avul sos para se rem dis tri-
bu í dos às Se nho ras e aos Se nho res Se na do res, na
for ma re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – So bre a
mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 401, DE 2003

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 335, de 2003.

Jus ti fi ca ção

Ten do em vis ta o pa re cer con trá rio da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia ao meu re que ri-
men to, e uma vez que já pro to co lei, jun to ao Ban co
Cen tral do Bra sil, em 9 de maio do cor ren te ano, às 11
ho ras e 29 mi nu tos, sob o nº 000091/03, re que ri men-
to de igual teor, so li ci tan do a do cu men ta ção ban cá ria
e a que bra do meu si gi lo, nos ter mos do in ci so VI, § 3º
do art. 1º da Lei Com ple men tar nº 105, de 1º de ja ne i-
ro de 2001, so li ci to a re ti ra da de tra mi ta ção do pre-
sen te re que ri men to.

Sala das Ses sões, 30 de maio de 2003. – Ante ro
Paes de Bar ros.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
REQUERIMENTO Nº 401, DE 2003.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Ban co
Cen tral do Bra sil,

Ante ro Paes de Bar ros, Se na dor da Re pú bli ca,
CPF nº 103.429.311-72, RG nº 304.539-SSP-MT,
vem, nos ter mos do in ci so VI do § 3º da art. 1º da Lei
Com ple men tar nº 105, de 10 de ja ne i ro de 2001, ex -
por e re que rer o que se gue:

1. Ten do em vis ta mo ti vos de or dem pes so al no
sen ti do de to ma da de pro vi dên cia es tri ta men te ne-
ces sá ria, na qua li da de de ho mem pú bli co, e vi san do
à de fe sa de di re i tos e es cla re ci men to de si tu a ções de
in te res se pes so al (CF, art. 5º, XXXIV, b) vem re que rer
o se guin te:

a) seja pro ce di do por esse Ban co o le -
van ta men to, jun to às ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras, de to das as con tas ban cá ri as que o re -
que ren te pos sui atu al men te e que pos su iu
des de 1982;

b) na me di da do pos sí vel, so li ci ta, tam -
bém, que as re fe ri das ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras re me tam todo o ma te ri al re fe ren te às
mo vi men ta ções ban cá ri as em nome do re-
que ren te re a li za das nas res pec ti vas con tas.

Pelo pre sen te re que ri men to, fica o Ban co Cen -
tral do Bra sil au to ri za do a ter aces so ao his tó ri co de
to das as con tas ban cá ri as, ati vas e ina ti vas, de ti tu-
la ri da de do re que ren te.

Ter mos em que Pede e es pe ra de fe ri men to.
Bra sí lia, 8 de maio de 2003. – Se na dor Ante ro

Paes de Bar ros.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Com base 
no art. 256, §§ 1º e 2º, do Re gi men to Inter no, de fi ro
a re ti ra da do Re que ri men to nº 335, de 2003, nos
ter mos do ex pe di en te que aca ba de ser lido.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 402, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro nos ter mos do art. 258 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, a tra mi ta ção con jun ta dos 
Pro je tos de Lei do Se na do nº 216, de 1999, 271, de
2000, e 47, de 2003, por tra ta rem de ma té ri as que
ver sam so bre o mes mo as sun to.

Sala das Ses sões, 30 de maio de 2003. – Se na-
do ra Fá ti ma Cle i de.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – O re que ri-
men to lido será pu bli ca do e pos te ri or men te in clu í do
em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, II, alí nea
“c”, item VIII, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

O Sr. Se na dor Ro me ro Jucá, do PMDB de Ro ra-
i ma, e a Sra. Se na do ra Fá ti ma Cle i de, do PT de Ron -
dô nia, 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 do Se na do Fe de ral.

S. Exªs se rão aten di dos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re cen te nú me ro da re -
vis ta Argu men to, pu bli ca da pelo Insti tu to de Estu dos
So ci o e co nô mi cos (INESC), abor da, com a cos tu me i-
ra pro pri e da de, tema de ele va do in te res se para o
País. Tra ta-se de es tu do en ci ma do pelo tí tu lo “O Bra -
sil nas ne go ci a ções in ter na ci o na is de ser vi ços de in -
ves ti men tos”, de au to ria con jun ta do Pro fes sor Re i-
nal do Gon çal ves, da Uni ver si da de Fe de ral do Rio de
Ja ne i ro (UFRJ); e dos eco no mis tas Cris ti na Fran ça e
Idal vo Tos ca no, do Ban co Cen tral do Bra sil.

Con for me es cla re ce Iara Pi e tri covsky, do Co le-
gi a do de Ges tão do INESC, a pu bli ca ção in ten ta pro -
vo car a dis cus são e de fi nir po si ci o na men tos fren te às
ne go ci a ções que en vol vem a Área de Li vre Co mér cio
das Amé ri cas (Alca) e os Esta dos Uni dos da Amé ri ca
(EUA), de um lado, e a Amé ri ca La ti na e o Ca ri be, de
ou tro, ten do em vis ta “a di men são in ter na ci o nal e o
seu peso nas de ci sões po lí ti cas e eco nô mi cas den tro
das fron te i ras na ci o na is”.

Os tex tos re co nhe cem que as ne go ci a ções co -
mer ci a is obe de cem às pres cri ções de pla nos es tra té-
gi cos vol ta dos para a am pli a ção de mer ca dos e da
he ge mo nia po lí ti ca e evi den ci am as de si gual da des
po lí ti cas e eco nô mi cas en tre os pa í ses en vol vi dos no
ne gó cio.

Isso se con fir ma nos con tra tos en tre pa í ses das
Amé ri cas e en tre a União Eu ro péia, a Amé ri ca La ti na
e o Ca ri be, nos qua is aos ri cos se con ce dem to das as
van ta gens, aos po bres res ta a con cor dân cia com si tu-
a ções que lhes são ad ver sas, sob pena “de se rem ful -
mi na dos pe las gran des cor po ra ções”.

O Pro fes sor Re i nal do Gon çal ves, ao dis cor rer
so bre as ne go ci a ções de ser vi ços e in ves ti men tos no
pro je to da Alca, re la ci o na os in di ca do res in ter na ci o-
na is e o es ta do das ne go ci a ções das com pras go ver-
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na men ta is, te mas que con si de ra al ta men te con tro-
ver sos e con fli ti vos. Indi ca a po si ção pe cu li ar dos
Esta dos Uni dos no mer ca do in ter na ci o nal de ser vi-
ços, en fa ti zan do a pre o cu pa ção ge ne ra li za da quan to
a pos sí ve is avan ços nas ne go ci a ções do tema, no
âm bi to da Alca.

Apon ta ca rên ci as do més ti cas como a es cas sez
de es pe ci a lis tas in ter na ci o na is, a não ser no âm bi to
do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res (MRE), e de ór-
gão ou ins ti tu i ção de mo ni to ra men to e ava li a ção de
de sem pe nho da di plo ma cia. No en tan to, con si de ra a
as ses so ria par la men tar, na área eco nô mi ca, “de qua -
li da de re la ti va men te boa”, ten do em vis ta os pa drões
dos pa í ses em de sen vol vi men to.

Enten de que são dé be is “a ins ti tu ci o na li da de da
po lí ti ca ex ter na e a ca pa ci ta ção téc ni ca do Ita ma raty”,
adi ci o nan do, po rém, que “no res tan te dos pa í ses la ti-
no-ame ri ca nos e ca ri be nhos a si tu a ção va ria do ama -
do ris mo à ade rên cia au to má ti ca aos in te res ses de
Was hing ton”.

A eco no mis ta Cris ti na Fran ça, por sua vez, pro -
ce de a uma ava li a ção do pro ces so de in ves ti men tos
di re tos, en fa ti zan do o fato de que os acor dos ori gi nam
dis ci pli nas igua li tá ri as, na apa rên cia, mas que, na
ver da de, são o pro du to de con di ções de si gua is de
con cor rên cia.

Daí sus pe i tar, como a Co mis são Eco nô mi ca
para a Amé ri ca La ti na e Ca ri be (CEPAL), que a ex-
pres são “ni ve lar o cam po de jogo”, usa da com tan ta
fre qüên cia, de fato cor res pon da “à per pe tu a ção de
de si gual da des”.

Qu an to aos acor dos que dis ci pli nam os in ves ti-
men tos di re tos, em âm bi to in ter na ci o nal, a au to ra
apon ta a pres são, ve la da ou ex plí ci ta, dos pa í ses in -
dus tri a li za dos, para sub me ter ao GATS os Acor dos
de Pro mo ção e Pro te ção de Inves ti men tos, que dão
se gu ran ça ao in ves ti dor ex ter no.

O Eco no mis ta Idal vo Tos ca no, por der ra de i ro,
re por ta-se à dis cus são do “Con sen so de Was hing-
ton”, no que se re fe re ao tema dos in ves ti men tos,
para atri bu ir à po lí ti ca eco nô mi ca pra ti ca da pelo Bra -
sil após 1964 um en fo que de ca rac te rís ti ca ne o li be ral,
dada a sua for te cor re la ção com as re co men da ções
do de cá lo go do Con sen so.

Tal cor re la ção se ria jus ti fi ca da pela “in ter na ci o na li-
za ção do se tor pro du ti vo e de ser vi ços”; pelo “res sur gi-
men to da cha ma da ci ran da fi nan ce i ra”; pela “con cen tra-
ção do se tor ban cá rio”; pelo “ní vel das ta xas de ju ros pra -

ti ca das”; pe los “efe i tos da pri va ti za ção do se tor elé tri co”;
e “pe las de nún ci as em re la ção ao fun ci o na men to do se -
tor de te le fo nia pós-pri va ti za ção”.

Daí, a pro pos ta do au tor de que se jam ado ta-
das, como al ter na ti vas à “ne go ci a ção pura e sim ples
de acor dos de dis ci pli na de in ves ti men tos”, a exi gên-
cia de que “se deve tra tar de si gual men te os de si gua-
is”, e que os acor dos, tan to os de co mér cio como os
de in ves ti men tos, “de ve ri am ser ne go ci a dos pri me i ro
en tre as pe que nas e mé di as eco no mi as e, em blo co,
en tre es tas e as de ma is”.

Em sín te se, a pu bli ca ção do INESC re a li za pro -
fun da aná li se da in ser ção do País, “nos con tex tos re -
gi o nal e mun di al”, e das im pli ca ções de se ado ta rem
po lí ti cas li be ra is fun da das no Con sen so de Was hing-
ton, há pou co re fe ri do.

Ade ma is, cal cu la o cus to ma cro e co nô mi co, so -
ci al, po lí ti co e cul tu ral que os bra si le i ros es tão pa gan-
do, en quan to “ha bi tan tes des te pla ne ta, onde os po -
de res e a dis tri bu i ção das ri que zas são de si gua is e
pre da tó ri os”.

Con clu í mos, Sr. Pre si den te, es sas nos sas re su-
mi das apre ci a ções, re gis tran do que o es tu do do
INESC, a par tir da ên fa se com a qual de fen de apro pri-
a da men te os in te res ses bra si le i ros no con jun to das
na ções em de sen vol vi men to, pres ta re le van te con tri-
bu i ção ao de ba te de ques tões bá si cas da po lí ti ca
eco nô mi ca in ter na ci o nal.

Era o que tí nha mos a di zer.

A SRA FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a Tri bu na
no dia de hoje para re gis trar, com mu i ta sa tis fa ção, a
con clu são de uma agen da al ta men te po si ti va que
acon te ceu nes te iní cio de se ma na em meu Esta do.

Pela pri me i ra vez na his tó ria de Ron dô nia, um
fu tu ro em ba i xa dor do Bra sil na Bo lí via vi si ta nos so
Esta do para co nhe cer de per to a re a li da de da re gião
fron te i ri ça com o país no qual, em bre ve, ser vi rá em
mis são di plo má ti ca.

O em ba i xa dor Anto ni no Mena, já de sig na do para
o pos to, aguar dan do ape nas as for ma li da des de pra xe,
teve ini ci a ti va e de ter mi na ção dig nas de re gis tro.

A Bo lí via é um país atí pi co, pois é o úni co que
faz fron te i ra com qua tro di fe ren tes Esta dos bra si le i-
ros: Acre, Ron dô nia, Mato Gros so e Mato Gros so do
Sul.É uma imen sa área de fron te i ra que per me ia di fe-
ren tes re a li da des lo ca is, ne ces si tan do de ações di fe-
ren ci a das.
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Mos tran do uma dis po si ção ím par, o em ba i xa dor
Anto ni no, que es te ve acom pa nha do do Di re tor Admi -
nis tra ti vo da OTCA (Orga ni za ção do Tra ta do de Co o-
pe ra ção Ama zô ni co), nos so an ti go com pa nhe i ro e
dig no ex-de pu ta do fe de ral pelo Esta do do Acre, o pro -
fes sor Mar cos Afon so, além do di plo ma ta Pa u lo Jop -
pert, atu al Con se lhe i ro da OTCA e uma agra dá vel
com pa nhia, re ve lou-se pres ta ti vo e dis pos to a co la bo-
rar co nos co.

De po is de uma ex ten sa agen da no Acre, os três
com pa nhe i ros che ga ram, na ma dru ga da de se gun da,
ao meu Esta do, de car ro, pois o vôo da no i te de do -
min go ha via sido can ce la do por mau tem po. Não obs -
tan te esse con tra tem po, o em ba i xa dor Anto ni no e sua 
equi pe pe ga ram a es tra da em Rio Bran co e ro da ram
mais de 500 km até Por to Velho, para cum prir com
seus com pro mis sos co mi go e com nos so Esta do. Qu -
a tro ho ras após a che ga da em nos sa ca pi tal, os com -
pro mis sos já es ta vam sen do cum pri dos com uma
pon tu a li da de e efi ciên cia que nos de i xa ram mu i to sa -
tis fe i tos.

Ti ve mos uma pri me i ra re u nião com a Asso ci a-
ção dos Ami gos da Estra da de Fer ro Ma de i ra-Ma mo-
ré, onde foi apre sen ta do o pro je to ar qui te tô ni co de re -
cu pe ra ção da que le com ple xo.

Aqui, Sr. Pre si den te, que ro abrir um pa rên te se
para lem brar, mais uma vez, que, nes te ano de 2003,
es ta re mos co me mo ran do o cen te ná rio do Tra ta do de
Pe tró po lis, que cul mi nou com a cons tru ção da Estra -
da de Fer ro Ma de i ra-Ma mo ré, um sím bo lo da his tó ria
de Ron dô nia e do Bra sil – uma ver da de i ra epo péia
cons tru í da com san gue, suor e lá gri mas de gen te de
mu i tas par tes do mun do. Ali está uma pro va do res pe-
i to do Bra sil para com os seus com pro mis sos in ter na-
ci o na is e uma par te im por tan te da me mó ria na ci o nal.

A cons tru ção da Estra da de Fer ro Ma de i ra-Ma-
mo ré pos sui ca pí tu los no tá ve is. Lem bre mos que no
seio da flo res ta sel va gem, em ple no iní cio do sé cu lo
XX, cons tru iu-se um dos mais im por tan tes hos pi ta is
de do en ças tro pi ca is do mun do, es te io fun da men tal
para os mi lha res de ho mens que por lá pas sa ram
para cons tru ir aqui lo que fi cou co nhe ci do como a Fer -
ro via do Di a bo, onde a his tó ria de um ho mem mor to
para cada dor men te em ba lou nos sa ima gi na ção des -
de os mais ten ros anos de nos sas vi das.

O aban do no em que se en con tra a nos sa Ma de-
i ra-Ma mo ré pode ser con si de ra do um ver da de i ro cri -
me de lesa-pá tria co me ti do pe los su ces si vos go ver-
nos que pas sa ram por Ron dô nia e por Bra sí lia. O en -
tu si as mo do em ba i xa dor que nos vi si tou e as ge ne ro-
sas pa la vras do Mi nis tro Gil ber to Gil so bre nos sa fer -

ro via e nos so For te Prín ci pe da Be i ra nos en chem de
es pe ran ça de que nos sos prin ci pa is mo nu men tos his -
tó ri cos te nham o tra ta men to que de fato me re cem.

Mas isto, Sr. Pre si den te, por ser uma de nos sas
ban de i ras de luta para este man da to, ain da será tema 
de ou tros pro nun ci a men tos que fa rei, pois acre di to
que o amor à me mó ria na ci o nal, que sem pre exis tiu
nes ta Casa, trans for mar-se-á em ca ta pul ta des te pro -
je to que diz res pe i to à na ção bra si le i ra.

Srªs e Srs. Se na do res, vol tan do ao re la to da vi -
si ta do em ba i xa dor Anto ni no Mena ao Esta do de
Ron dô nia, des ta co a re u nião de tra ba lho que ti ve mos
com os em pre sá ri os da in dús tria, do co mér cio, com o
Se nai, o Sesc, o Se brae e o Se nat na sede da Fe de ra-
ção das Indus tri as. Foi uma opor tu ni da de úni ca.

A con vi te nos so e do pre si den te da FIERO, Sr.
Antô nio Mar ro cos, aque le im por tan te seg men to de
nos so Esta do pôde ex por com cla re za o que es pe ra
do nos so fu tu ro em ba i xa dor nas áre as eco nô mi cas e
o que es pe ra de nos so man da to, uma vez que o em -
pre sa ri a do co me ça a ver que nós do PT não so mos a
en car na ção do mal, como fo mos ta cha dos ao lon go
dos anos.

Como não po de ria de i xar de ser, a sa í da para o
Pa cí fi co foi um dos prin ci pa is te mas dis cu ti dos. A
opor tu ni da de de no vos ne gó ci os, o ba ra te a men to dos 
fre tes, o es ta be le ci men to de ro tas aé re as re gi o na is
en vol ven do os pa í ses fron te i ri ços me re ce ram des ta-
que.

Para se ter uma idéia das di fi cul da des en fren ta-
das pelo se tor pro du ti vo, bas ta ima gi nar que um em -
pre sá rio qual quer que que i ra ir para La Paz, sa in do de 
Por to Ve lho, que fica em tor no de 1000 km de dis tân-
cia, pre ci sa ir a São Pa u lo e pe gar uma co ne xão in ter-
na ci o nal para a ca pi tal da Bo lí via, ou seja, vi a ja-se
cer ca de 7000 km a um cus to al tís si mo, o que re duz
nos sas pos si bi li da des de ne gó ci os.

É fun da men tal que dis cu ta mos com mu i ta opor -
tu ni da de o pro ble ma da li ga ção aé rea re gi o nal en vol-
ven do pa í ses fron te i ri ços, sob pena de per der mos ne -
gó ci os, tu ris mo e ren da.

Ou tro pon to mu i ta dis cu ti do foi o que diz res pe i-
to à con va li da ção de di plo mas com ori gem em ou tros
pa í ses, par ti cu lar men te a Bo lí via. A es cas sez e/ou a
fal ta de va gas em nos sas Uni ver si da des para al guns
cur sos, como me di ci na, tem obri ga do nos sos jo vens
a sa í rem de suas ter ras e atra ves sar a fron te i ra em
bus ca de uma for ma ção mais só li da; po rém, após a
di plo ma ção, nada ga ran te que os mes mos pos sam vir 
a exer cer suas pro fis sões em ter ras bra si le i ras. Anos
de es tu do e sa cri fí cio de mu i tas fa mí li as são jo ga dos
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fora por ques tões bu ro crá ti cas e cor po ra ti vas que não 
po dem con ti nu ar.

O Bra sil pre ci sa de fen der os seus in te res ses e
suas ins ti tu i ções; pre ci sa ga ran tir que a qua li da de
téc ni ca dos pro fis si o na is que ve nham a atu ar em solo
pá trio seja, no mí ni mo, igual a dos que aqui se for -
mam. Para isso, re gras cla ras pre ci sam ser de fi ni das
para to dos, afi nal, nós não es ta mos fa lan do de es-
tran ge i ros que que rem atu ar em ter ri tó rio na ci o nal.
Nós es ta mos fa lan do de bra si le i ros que re tor nam ao
seu país com um di plo ma, ex pe riên cia pro fis si o nal e
von ta de de tra ba lhar.

O que não dá para ace i tar é que nos sas leis não
ga ran tam o exer cí cio da me di ci na, por exem plo, a um
pro fis si o nal que es tu dou por seis anos, em tem po in -
te gral, em uma boa uni ver si da de es tran ge i ra, nem se -
quer lhe ga ran ta re gras cla ras para con se guir esse di -
re i to, e, por ou tro lado, ace i te cur sos de fi nal de se ma-
na, par ti cu lar men te no eixo Rio/São Pa u lo, onde as
fá bri cas de di plo mas se pro li fe ram e com pro me tem a
ima gem de nos so en si no su pe ri or como um todo.

Essa re cla ma ção tam bém foi des ta que na re u nião
com os De pu ta dos es ta du a is na Assem bléia Le gis la ti va
de Ron dô nia, onde a co mi ti va do em ba i xa dor foi re ce bi-
da pelo Pre si den te da Casa. As ques tões de co mér cio,
trá fi co de dro gas e rou bo de ve í cu los tam bém fi ze ram
par te da agen da com os De pu ta dos.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res e Srªs Se na do-
ras, devo con fes sar que tive uma emo ção re do bra da
quan do da vi si ta da de le ga ção ao Sim pi (Sin di ca to
das mi cro e pe que nas in dús tri as do Esta do de Ron -
dô nia), pois, além do re co nhe ci men to do es for ço de
nos sa gen te na pro du ção de tan tos pro du tos, o em ba-
i xa dor Anto ni no já dis po ni bi li zou um es pa ço em La
Paz, na em ba i xa da do Bra sil, para a ex po si ção de
nos sos pro du tos para o em pre sa ri a do da ca pi tal bo li-
vi a na e isto é pre nún cio de co mér cio, em pre go, tra ba-
lho e dig ni da de para mu i ta gen te.

Este fato fez-me lem brar de ime di a to o meu pri -
me i ro dis cur so nes ta Casa, onde, em de ter mi na do
pon to, fa lan do so bre a con quis ta de no vos mer ca dos,
des ta quei:

Para isso, é fun da men tal o pa pel de
nos sas em ba i xa das. Pre ci sa mos trans for-
má-las em pó los di fu so res de nos sos bens,
fa ci li ta do res da re a li za ção de ne gó ci os, ele -
men tos pro pul so res de um novo Bra sil.

O nos so povo sem pre foi des ta que por sua cri a-
ti vi da de. É hora de co lo car mos esse ta len to es pa lha-
do pelo mun do para aju dar mos a ge rar ri que za para
nos sa gen te.

É isto o que eu que ro; é dis so que o Bra sil pre ci-
sa: ar ro jo, co ra gem e von ta de de con quis tar no vos es -
pa ços. Essa ini ci a ti va está sen do di fun di da como po lí-
ti ca de go ver no, o que me de i xa mu i to en tu si as ma da.

Sr. Pre si den te, isto que aqui falo não é no vi da de
para nin guém, po rém os go ver nos pas sa dos, na prá ti-
ca, não da vam a de vi da im por tân cia. Há al gum tem po
atrás, a mis são di plo má ti ca do Bra sil na Chi na, por
exem plo, ti nha ape nas duas pes so as para to car toda
a par te re la ci o na da a ques tões eco nô mi cas. Con si de-
ran do que a Chi na é um mer ca do, em ex pan são, de
mais de 1 bi lhão de pes so as, nos sa pri o ri da de de fato
es ta va per to de zero. A Fran ça, na que la mes ma épo-
ca, ti nha mais de qua ren ta pro fis si o na is só para me xer
com esse se tor em sua re pre sen ta ção di plo má ti ca.

Sr. Pre si den te, o em ba i xa dor Anto ni no Mena
está ino van do. Sua vi si ta ao Acre e, nes ta se ma na, a
Ron dô nia é ape nas o co me ço, pois sua agen da in clui
vi si tas aos Esta dos do Mato Gros so do Sul e, fi nal-
men te, ao Mato Gros so.

São de ze nas de do cu men tos, en tre vis tas, au-
diên ci as, con ta tos, vi si tas em mu i tas ci da des e re-
giões de nos so País que pos su em di re ta ou in di re ta-
men te re la ção com a Bo lí via. Te mos cer te za de que o
fu tu ro em ba i xa dor che ga rá mu i to bem em ba sa do so -
bre as de man das que pre o cu pam e são in te res ses do 
Bra sil, par ti cu lar men te na re gião de fron te i ra.

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, que ro re gis trar o
es for ço do Go ver no do Acre que deu à agen da da co -
mi ti va va lo ri za ção po lí ti ca e co lo cou a es tru tu ra do
Esta do tra ba lhan do para o su ces so des ta mis são.
Agra de ce mos tam bém à Fi e ro, ao Simp, à Assem-
bléia Le gis la ti va e ao Go ver no do Esta do de Ron dô-
nia. Pa ra béns aos com pa nhe i ros da Orga ni za ção do
Tra ta do de Co o pe ra ção Ama zô ni co – OTCA.,

Espe ro que os fu tu ros em ba i xa do res bra si le i ros
de sig na dos para pa í ses vi zi nhos co lo quem o pé na
es tra da e ve nham co nhe cer e sa ber, in loco, os pro -
ble mas e as an gús ti as das re giões de fron te i ra de
nos so País.

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Nada mais
ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os tra ba-
lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 12 ho ras e 06 
mi nu tos.)

13900 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL656     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13901    657ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13902 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL658     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13903    659ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13904 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL660     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13905    661ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13906 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL662     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13907    663ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13908 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL664     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13909    665ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13910 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL666     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13911    667ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13912 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL668     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13913    669ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13914 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL670     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13915    671ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13916 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL672     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13917    673ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13918 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL674     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13919    675ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13920 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL676     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13921    677ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13922 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL678     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13923    679ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13924 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL680     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13925    681ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13926 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL682     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13927    683ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13928 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL684     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13929    685ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13930 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL686     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13931    687ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13932 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL688     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13933    689ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13934 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL690     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13935    691ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13936 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL692     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13937    693ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13938 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL694     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13939    695ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13940 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL696     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13941    697ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13942 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL698     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13943    699ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13944 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL700     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13945    701ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13946 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL702     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13947    703ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13948 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL704     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13949    705ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13950 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL706     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  31 13951    707ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



13952 Sá ba do  31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL708     



COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL 
(52 ª LEGISLATURA) 

 
BAHIA PFL - Heráclito Fortes 

PFL - Rodolpho Tourinho PMDB -  Mão Santa 
PFL Antonio Carlos Magalhães  RIO GRANDE DO NORTE 
PFL -  César Borges PTB -  Fernando Bezerra 
 RIO DE JANEIRO PMDB -  Garibaldi Alves Filho 
PT -  Roberto Saturnino PFL -  José Agripino 
PL -  Marcelo Crivella  SANTA CATARINA 
PMDB -  Sérgio Cabral PFL -  Jorge Bornhausen 
 MARANHÃO PT -  Ideli Salvatti 
PMDB -  João Alberto Souza PSDB -  Leonel Pavan 
PFL -  Edison Lobão  ALAGOAS 
PFL -  Roseana Sarney PT -  Heloísa Helena 
 PARÁ PMDB -  Renan Calheiros 
PMDB -  Luiz Otávio PSDB -  Teotônio Vilela Filho 
PT -  Ana Júlia Carepa  SERGIPE 
PTB -  Duciomar Costa PFL -  Renildo Santana 
 PERNAMBUCO PDT -  Almeida Lima 
PFL -  José Jorge PSB -  Antonio Carlos Valadares 
PFL -  Marco Maciel  AMAZONAS 
PSDB - Sérgio Guerra PMDB -  Gilberto Mestrinho 
 SÃO PAULO PSDB -  Arthur Virgílio 
PT -  Eduardo Suplicy PDT -  Jefferson Peres 
PT -  Aloizio Mercadante  PARANÁ 
PFL -  Romeu Tuma PSDB -  Alvaro Dias 
 MINAS GERAIS PT -  Flávio Arns 
PL -  Aelton Freitas PDT -  Osmar Dias 
PSDB -  Eduardo Azeredo  ACRE 
PMDB -  Hélio Costa PT -  Tião Viana 
 GOIÁS PSB -  Geraldo Mesquita Júnior 
PMDB -  Íris de Araújo PT -  Sibá Machado 
PFL -  Demóstenes Torres  MATO GROSSO DO SUL 
PSDB -  Lúcia Vânia PMDB -  Juvêncio da Fonseca 
 MATO GROSSO PT -  Delcídio Amaral 
PSDB -  Antero Paes de Barros PMDB -  Ramez Tebet 
PFL -  Jonas Pinheiro  DISTRITO FEDERAL 
PT -  Serys Slhessarenko PMDB -  Valmir Amaral 
 RIO GRANDE DO SUL PT -  Eurípedes Camargo 
PMDB -  Pedro Simon PFL -  Paulo Octávio 
PT -  Paulo Paim  TOCANTINS 
PTB -  Sérgio Zambiasi PSDB -  Eduardo Siqueira Campos 
 CEARÁ PFL -  João Ribeiro 
PSDB -  Reginaldo Duarte PFL -  Leomar Quintanilha 
PPS -  Patrícia Saboya Gomes  AMAPÁ 
PSDB -  Tasso Jereissati PMDB -  José Sarney 
 PARAÍBA PSB -  João Capiberibe 
PMDB -  Ney Suassuna PMDB -  Papaléo Paes 
PFL -  Efraim Morais  RONDÔNIA 
PMDB -  José Maranhão PMDB -  Amir Lando 
 ESPÍRITO SANTO PT -  Fátima Cleide 
PPS -  João Batista Motta PMDB -  Valdir Raupp 
PMDB -  Gerson Camata  RORAIMA 
PL -  Magno Malta PPS -  Mozarildo Cavalcanti 
 PIAUÍ PDT -  Augusto Botelho 
PMDB - Alberto Silva PMDB -  Romero Jucá 
 



COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

(27 titulares e 27 suplentes) 
 

Presidente: Senador Ramez Tebet (PMDB-MS) 
Vice-Presidente: Senador Paulo Octavio (PFL-DF) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Aloizio Mercadante 1. Ideli Salvatti 
Ana Júlia Carepa 2. Flávio Arns 
Eduardo Suplicy 3. Serys Slhessarenko 
Delcídio Amaral 4. Duciomar Costa 
Roberto Saturnino 5. Magno Malta 
Antonio Carlos Valadares 6. Aelton Freitas 
Geraldo Mesquita Júnior 7. (vago) 
Fernando Bezerra 8. (vago) 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Hélio Costa 
Mão Santa 2. Luiz Otávio 
Garibaldi Alves Filho 3. Valmir Amaral 
Romero Jucá 4. Gerson Camata 
João Alberto Souza 5. Sérgio Cabral 
Pedro Simon 6. Ney Suassuna 
Valdir Raupp 7. Íris de Araújo 

PFL 
César Borges 1. Antonio Carlos Magalhães 
Efraim Morais 2. Demóstenes Torres 
Jonas Pinheiro 3. João Ribeiro 
Jorge Bornhausen 4. José Agripino 
Paulo Octavio 5. José Jorge 
Rodolpho Tourinho 6. Marco Maciel 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. Arthur Virgílio 
Sérgio Guerra 2. Romero Jucá 
Eduardo Azeredo 3. Lúcia Vânia 
Tasso Jereissati 4. Leonel Pavan 

PDT 
Almeida Lima 1. Osmar Dias 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. João Batista Motta 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário n º 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
(29 titulares e 29 suplentes) 

 
Presidente: Senador Romero Jucá (PSDB-RR) 

Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes (PTB-AP) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Ana Júlia Carepa 1. Delcídio Amaral 
Eurípedes Camargo 2. Serys Slhessarenko 
Fátima Cleide 3. Tião Viana 
Flávio Arns 4. Antonio Carlos Valadares 
Sibá Machado 5. Duciomar Costa 
João Capiberibe 6. (vago) 
Aelton Freitas 7. (vago) 
Papaléo Paes 8. (vago) 

PMDB 
Mão Santa 1. Garibaldi Alves Filho 
Juvêncio da Fonseca 2. Hélio Costa 
Íris de Araújo 3. Ramez Tebet 
Sérgio Cabral 4. José Maranhão 
Ney Suassuna 5. Pedro Simon 
Amir Lando 6. Romero Jucá 
Papaléo Paes 7. (vago) 

PFL 
Edison Lobão 1. Antonio Carlos Magalhães 
Jonas Pinheiro 2. César Borges 
José Agripino 3. Demóstenes Torres 
Leomar Quintanilha 4. Efraim Morais 
Renildo Santana 5. Jorge Bornhausen 
Roseana Sarney 6. João Ribeiro 

PSDB 
Romero Jucá 1. Eduardo Azeredo 
Lúcia Vânia 2. Tasso Jereissati 
Teotônio Vilela Filho 3. (vago) 1 
Antero Paes de Barros 4. Sérgio Guerra 
Reginaldo Duarte 5. Leonel Pavan 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 
Álvaro Dias  2. (vago) 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

 
1   O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03. 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário n º 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3114605  Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

Atualizado em 28/.04./2003 



3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador Edison Lobão (PFL-MA) 

Vice-Presidente: Senador José Maranhão (PMDB-PB) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Serys Slhessarenko 1. Eduardo Suplicy 
Aloizio Mercadante 2. Ana Júlia Carepa 
Tião Viana 3. Sibá Machado 
Antonio Carlos Valadares 4. Fernando Bezerra 
Magno Malta 5. Geraldo Mesquita Júnior 
Papaléo Paes 6. João Capiberibe 
Marcelo Crivella 7. (vago) 

PMDB 
Amir Lando 1. Romero Jucá 
Garibaldi Alves Filho 2. Luiz Otávio 
José Maranhão 3. Ramez Tebet 
Juvêncio da Fonseca 4. João Alberto Souza 
Papeléo Paes 5. Íris de Araújo 
Pedro Simon 6. Sérgio Cabral 

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Paulo Octávio 
César Borges 2. João Ribeiro 
Demóstenes Torres 3. Jorge Bornhausen 
Edison Lobão 4. José Jorge 
Renildo Santana 5. Rodolpho Tourinho 

PSDB 
Arthur Virgílio Neto 1. Antero Paes de Barros 
Tasso Jereissati 2. Teotônio Vilela Filho 
Romero Jucá 3. Leonel Pavan 

PDT 
Jefferson Peres 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

 
Secretária: Gildete Leite de Melo 

Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário n º 3 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: gildete@senado.gov.br 

Atualizada em 13/05/2003 



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
(27 titulares e 27 suplentes)

Presidente: Senador Osmar Dias (PDT-PR)
Vice-Presidente: Senador Hélio Costa (PMDB-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)

Fátima Cleide 1. Tião Viana
Flávio Arns 2. Roberto Saturnino
Ideli Salvatti 3. Eurípedes Camargo
João Capiberibe 4. Papaléo Paes
Duciomar Costa 5. Sibá Machado
Aelton Freitas 6. Marcelo Crivella
(vaga cedida ao PMDB) 7. (vago)
(vago) 8. (vago)

PMDB
Hélio Costa 1. Mão Santa
Íris de Araújo 2. Garibaldi Alves Filho
Valdir Raupp 3. Juvêncio da Fonseca
Gerson Camata 4. Luiz Otávio
Sérgio Cabral 5. Valmir Amaral
José Maranhão 6. Amir Lando
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao Governo) 7. (vago)

PFL
Demóstenes Torres 1. Edison Lobão
Jorge Bornhausen 2. Jonas Pinheiro
José Jorge 3. José Agripino
Leomar Quintanilha 4. Marco Maciel
Renildo Santana 5. Paulo Octavio
Roseana Sarney 6. João Ribeiro

PSDB
Sérgio Guerra 1. Arthur Virgílio
Leonel Pavan 2. Eduardo Azeredo
Reginaldo Duarte 3. Teotônio Vilela Filho
Antero Paes de Barros 4. Lúcia Vânia

PDT
Osmar Dias 1. Jefferson Peres
Almeida Lima 2. Álvaro Dias 

PPS
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes

Observação: Conforme acordo de líderes anunciado na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos de 19.2.2003, o 
PMDB ocupará somente 6 cadeiras na Comissão de Educação

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário n º 15 – Ala Alexandre Costa.

Telefone: 3113498  Fax: 3113121
E – Mail: julioric@senado.gov.br.

Atualizada em 10/04/2003



 
5) - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

(17 titulares e 9 suplentes) 
 

Presidente: Senador Ney Suassuna (PMDB-PB) 
Vice-Presidente: Senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ideli Salvatti 1. Ana Júlia Carepa 
Heloísa Helena 2. Delcídio Amaral 
Antonio Carlos Valadares 3. Geraldo Mesquita Júnior 
Aelton Freitas  
Duciomar Costa  

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 2. Gilberto Mestrinho 
Gerson Camata  
João Alberto Souza  

PFL 
César Borges 1. Jorge Bornhausen 
Efraim Morais 2. Paulo Octavio 
João Ribeiro  
Leomar Quintanilha  

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros  

PDT 
Osmar Dias 1. Almeida Lima 
PPS 
João Batista Motta  

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário n º 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113915 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
Atualizada em 28/04/2003 



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br
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6) - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
(19 titulares e 19 suplentes)

Presidente: Senador Magno Malta (PL-ES)
Vice-Presidente: (aguardando eleição)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)

Sibá Machado 1. Serys Slhessarenko
Eurípedes Camargo 2. (vago)
Magno Malta 3. (vago)
Aelton Freitas 4. (vago)
Marcelo Crivella 5. (vago)

PMDB
Renan Calheiros 1. Gerson Camata
Ney Suassuna 2. Amir Lando
José Maranhão 3. Gilberto Mestrinho
Sérgio Cabral 4. (vago)
Garibaldi Alves Filho 5. (vago)

PFL
Edison Lobão 1. Demóstenes Torres

Efraim Morais 2. Jonas Pìnheiro
Leomar Quintanilha 3. (vago)
Rodolpho Tourinho 4. Roseana Sarney

PSDB
Lúcia Vânia 1. Lúcia Vânia
(vago)1 2. Romero Jucá
Reginaldo Duarte 3. Antero Paes de Barros

PDT
Jefferson Peres 1. (vago)

PPS
Mozarildo Cavalcanti 1. João Batista Motta

1 O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03.

Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos
Telefone 3113915 Fax: 3111060

E – Mail: mariadul@senado.br .
Atualizada em 26/03/2003



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br
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7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
(19 titulares e 19 suplentes)

Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP)
Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella (PL-RJ)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)

Eduardo Suplicy 1. Flávio Arns
Heloísa Helena 2. Fátima Cleide
João Capiberibe 3. Aloizio Mercadante
Marcelo Crivella 4. Duciomar Costa
Fernando Bezerra 5. Aelton Freitas
Tião Viana (por cessão do PMDB)

PMDB
Gilberto Mestrinho 1. Pedro Simon
João Alberto Souza 2. Ramez Tebet
Luiz Otávio 3. Valdir Raupp
(vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo) 4. Juvêncio da Fonseca
Hélio Costa 5. (vago)

PFL
Antonio Carlos Magalhães 1. Edison Lobão
João Ribeiro 2. Renildo Santana
José Agripino 3. Rodolpho Tourinho
Marco Maciel 4. Roseana Sarney

PSDB
Arthur Virgílio 1. Antero Paes de Barros
Eduardo Azeredo 2. Tasso Jereissati
Lúcia Vânia 3. Sérgio Guerra

PDT
Jefferson Péres 1. Álvaro Dias 

PPS
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário n º 7 – Ala Alexandre Costa

Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas.
E – Mail: luciamel@senado.gov.br



 

8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador José Jorge (PFL-PE) 

Vice-Presidente: Senador João Batista Motta (PPS-ES) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Delcídio Amaral 1. Roberto Saturnino 
Ideli Salvatti 2. Fátima Cleide 
Serys Slhessarenko 3. Heloísa Helena 
Sibá Machado 4. Ana Júlia Carepa 
Geraldo Mesquita Júnior 5. Duciomar Costa 
Duciomar Costa 6. Fernando Bezerra 
Magno Malta 7. Marcelo Crivella 

PMDB 
Gerson Camata 1. Mão Santa 
Amir Lando 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Valmir Amaral 4. Renan Calheiros 
Gilberto Mestrinho 5. Ney Suassuna 
José Maranhão 6. (vago) 

PFL 
João Ribeiro 1. César Borges 
José Jorge 2. Jonas Pinheiro 
Marco Maciel 3. Leomar Quintanilha 
Paulo Octavio 4. Renildo Santana 
Rodolpho Tourinho 5. Roseana Sarney 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Romero Jucá 
Sérgio Guerra 2. Arthur Virgílio 
Teotônio Vilela Filho 3. Reginaldo Duarte 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

 
Secretário: Celso Parente 
Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário n º 13 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3114607 Fax: 3113286 
E – Mail: cantony@senado.gov.br. 
Atualizada em 14/05/2003 



 

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 20/93) 

 
COMPOSIÇÃO 

(Eleita na Sessão do Senado Federal de 13/03/2003) 
 

1ª Eleição Geral: 19.04.1995 
2ª Eleição Geral: 30.06.1999 
3ª Eleição Geral: 27.06.2001 
4ª Eleição Geral: 13.03.2003 

 
Presidente: Senador JUVÊNCIO DA FONSECA 2 
Vice-Presidente: Senador DEMÓSTENES TORRES 2 
 

PMDB 
Titulares UF Ramal Suplentes UF Ramal 
Juvêncio da Fonseca MS 1128 1. Ney Suassuna PB 4345 
João Alberto Souza MA 1411 2. Pedro Simon RS 3232 
Ramez Tebet MS 2222 3. Gerson Camata ES 3256 
Luiz Otávio PA 3050 4. Alberto Silva PI 3055 
PFL5 
Paulo Octávio DF 2011 1. Jonas Pinheiro MT 2271 
Demóstenes Torres GO 2091 2. César Borges 4 BA 2212 
Rodolpho Tourinho BA 3173 3. Renildo Santana 4 SE 1306 
PT 1 
Heloísa Helena AL 3197 1. Ana Julia Carepa PA 2104 
Sibá Machado AC 2184 2. Fátima Cleide RO 2391 
(Vago)8   3. Eduardo Suplicy 3 SP 3213 
PSDB5 
Sérgio Guerra PE 2385 1. Reginaldo Duarte CE 1137 
Antero Paes de Barros MT 4061 2. Arthur Virgílio AM 1201 

PDT 
(Vago)7   1. Augusto Botelho (PDT) RR 2041 
PTB 1 
(Vago)6   1. Fernando Bezerra (PTB) RN 2461 
PSB 1, PL 1 e PPS 
Magno Malta (PL) ES 4164 1. Marcelo Crivella (PL) RJ 5077 
Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) 
Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(atualizada em 08.05.2003) 
Notas: 
1 Partidos pertencentes ao Bloco de Apoio ao Governo, constituído na Sessão do SF de 1.2.2003.  
2 Eleitos em 18.03.2003, na 1ª Reunião do Conselho.  
3 Eleito na Sessão do SF de 18.3.2003. 
4 Eleitos na Sessão do SF de 19.3.2003. 
5  Partidos pertencentes à Liderança Parlamentar da Minoria, constituída na Sessão do SF de 29.4.2003. 
6  Vaga ocupada pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior (Bloco/PSB-AC) até 6.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu 
desligamento do Conselho, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. 
7 Vaga ocupada pelo Senador Jefferson Péres (PDT-AM) até 7.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu desligamento do 
Conselho, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. 
8 Vaga ocupada pelo Senador Flávio Arns (Bloco/PT-PR) até 8.5.2003, quando se desligou do Conselho, conforme comunicação 
lida na Sessão do SF dessa data. 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Telefones: 311-4561 e 311-4552 
sscop@senado.gov.br 

www.senado.gov.br/etica 



CORREGEDORIA PARLAMENTAR 
(Resolução nº 17, de 1993) 

 
COMPOSIÇÃO 1 

 
Senador Romeu Tuma (PFL-SP) Corregedor  

Senador Hélio Costa (PMDB-MG) 1º Corregedor Substituto 

Senador Delcídio Amaral (PT-MS) 2º Corregedor Substituto 

Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL) 3º Corregedor Substituto 
 
Notas: 
1 Eleitos na Sessão Ordinária de 25.03.2003, nos termos da Resolução nº 17, de 17.3.93. 

 
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 
Telefones: 311-4561 e 311-4552 

sscop@senado.gov.br 



PROCURADORIA PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 40/95) 

 
1ª Designação: 16.11.1995 
2ª Designação: 30.06.1999 
3ª Designação: 27.06.2001 
4ª Designação (a ser realizada) 

 
PROCURADORES 

 
Senadores UF Ramal 

PMDB 
   

PFL 
   

PT 
   

PSDB 
   
PDT/PTB/PSB/PL/PPS 
   

Atualizada em 17 de fevereiro de 2003 
 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Telefones: 311-4561 e 311-3265 



CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ 
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 1998, 

aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001 
 

COMPOSIÇÃO 
 

1ª Designação geral: 03.12.2001 
2ª Designação geral: 26.02.2003 

 
 

Presidente: Senadora Serys Slhessarenko4 
Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior4 

 
PMDB UF RAMAL 
Senadora Íris de Araújo 1 GO 3148 
PFL 6   
Senadora Roseana Sarney 1 MA 3070 
PT 5   
Senadora Serys Slhessarenko 1 MT 2291 
PSDB 6   
Senadora Lúcia Vânia 1 GO 2038 
PDT   
Senador Augusto Botelho 3 RR 2041 
PTB 5   
Senador Papaléo Paes 1-5 AP 3253 
PSB 5   
Senador Geraldo Mesquita Júnior 2 AC 1078 
PL 5   
Senador Magno Malta 1 ES 4164 
PPS   
Senadora Patrícia Saboya Gomes 1 CE 2301 

 
Atualizada em 7.5.2003 

Notas: 
1 Designados na Sessão do SF de 26.2.2003 
2 Designado na Sessão do SF de 7.3.2003 
3 Designado na Sessão do SF de 11.3.2003 
4 Eleitos, por aclamação, em 12.3.2003, na 1ª Reunião do Conselho. 
5 Partido pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo (PT/PTB/PSB/PL), constituído na Sessão do 
SF de 1.2.2003.  
6 Partido pertencente à Liderança Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB), constituída na Sessão do 
SF de 29.4.2003. 
7 Na Sessão do SF de 7.5.2003, o Senador Papaléo Paes comunicou seu desligamento do PTB e 
filiação ao PMDB. 
 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Telefones: 311-4561 e 311-4552 
sscop@senado.gov.br 
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ÍNDICE ONOMÁSTICO 
 
AELTON FREITAS 
 

Parecer nº 581, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
sobre o Requerimento nº 125, de 2003, de autoria dos Senadores Tião Viana e Aloízio 
Mercadante, solicitando que o Senado Federal formule um voto de aplauso junto ao Governo 
da Federação Russa, na pessoa de seu Presidente, Vladimir Putin, por integrar o movimento 
de oposição à decisão dos Estados Unidos de declarar guerra ao Iraque, apontando a 
crença nas gestões diplomáticas e o apoio incondicional dos brasileiros para que obtenha 
uma solução pacífica para o impasse. 003 

 
Defende uma reforma agrária que assente famílias, oferecendo-lhes condições de 

produzir e alcançar a sua independência. 498 
 
Faz apelo ao Governo Federal para adoção de medidas em favor dos idosos. 607 

 
ALMEIDA LIMA 
 

Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 
altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 075 

 
Homenageia o transcurso do centenário de nascimento do político sergipano 

Heribaldo Dantas Vieira. 139 
 
Discute a Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 1999, que dá nova redação 

ao inciso LXXVI do art. 5º da Constituição Federal (gratuidade para o registro e primeira 
emissão de certidão de nascimento, casamento e óbito). 171 
 
ALOIZIO MERCADANTE 
 

Requerimento nº 386, de 2003, que requer, nos termos do art. 279, II, combinado 
com os artigos 356 e 372 do Regimento Interno, o adiamento da discussão da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 40, de 1999, a fim de ser reexaminada pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, pelos motivos que serão expostos. 084 

 
Requerimento nº 396, de 2003, solicitando que o PLC/16/2003, que acrescenta 

parágrafos ao art. 7º da Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993 (limita a aplicação de redutor 
sobre saldos credores dos concessionários de energia elétrica na conta de resultados a 
compensar – CRC), seja submetido ao exame da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura. 144 

 
Discute o Parecer nº 496, de 2003 da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Joaquim Benedito Barbosa Gomes para exercer o cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. 166 

 
Para encaminhar a votação o Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2003, que altera 

e acresce parágrafos ao art. 184 e dá nova redação ao art. 186 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal, alterado pela Lei nº 8.635, de 16 de março de 1993, e 
acrescenta dispositivos ao decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de 
Processo Penal. 339 

 
AMIR LANDO  
 

Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 
altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 078 

 
Parecer nº 591, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre 

a Proposta de Emenda à Constituição nº 12, de 2002, tendo como primeiro signatário o 
Senhor Antônio Carlos Júnior, que fixa prazos para o Tribunal de Constas da União atender 
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solicitações de inspeções, auditorias e informações do congresso Nacional, suas Casas e 
respectivas Comissões. 240 

 
ANA JÚLIA CAREPA 
 

Põe-se a disposição para discutir sobre a Reforma Tributária, tendo a certeza de 
que não encontrará resistência por parte do próprio Governo em fazer justiça. Aparte ao 
Senador Rodolpho Tourinho. 037 

 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 064 
 
Requerimento nº 392, de 2003, que requer, nos termos do art.. 50, § 2º, da 

Constituição da República, e dos art. 215, I, a, e 216, ambos do Regimento Interno do 
Senado Federal, sejam prestadas, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, informações 
sobre o Fundo de Compensação das variações Salariais – FCVS, conforme questões 
expostas. 090 

 
Requerimento nº 393, de 2003, que requer, nos termos do art 50, § 2º da 

Constituição da República, e dos art 215, I, a, e art 216, ambos do Regimento Interno do 
Senado Federal, sejam prestadas, pelo Senhor Ministro do Planejamento, informações sobre 
a questão territorial que envolve o Município de Santana do Araguaia, Estado do Pará, que 
faz fronteira com o Estado do Mato Grosso. 091 
 
ANTERO PAES DE BARROS 
 

Parecer nº 578, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
sobre o requerimento 122, de 2003, de autoria dos Senadores Tião Viana e Aloízio 
Mercadante, solicitando que o Senado Federal formule um voto de aplauso junto ao Governo 
da República Francesa, na pessoa de seu Presidente, Jacques Chirak, por integrar o 
movimento de oposição à decisão dos Estados Unidos de declarar guerra ao Iraque, 
apontando a crença nas gestões diplomáticas e o apoio incondicional dos brasileiros para 
que se obtenha uma solução pacífica para o impasse. 001 

 
Parecer nº 579, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 

sobre o requerimento 123, de 2003, de autoria dos Senadores Tião Viana e Aloízio 
Mercadante, solicitando que o Senado Federal formule um voto de aplauso junto ao Governo 
da República Popular da China, na pessoa de seu Presidente, Jiang Zemin, por integrar o 
movimento de oposição à decisão dos Estados Unidos de declarar guerra ao Iraque, 
apontando a crença nas gestões diplomáticas e o apoio incondicional dos brasileiros para 
que se obtenha uma solução pacífica para o impasse. 002 

 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 064 
 
Trata da necessidade de se instalar a CPI sobre o Banestado. 091 
 
Requerimento nº 395, de 2003, solicitando que sejam requeridas ao Senhor 

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior informações que 
menciona. 143 

 
Pede informação sobre como está a situação de seu requerimento para a criação 

da Comissão Parlamentar de Inquérito. 343 
 
Cumprimenta o Senador Paulo Paim por trazer à tribuna temas importantes. Aparte 

ao Senador Paulo Paim. 621 
 
Cumprimenta o Senador Marco Maciel por mostrar, em seu pronunciamento, a 

extraordinária empresa que o Brasil possui, a Embrapa. Aparte ao Senador Marco Maciel. 627 
 
Critica a decisão de lideranças do Senado Federal de adiar a instalação de 

Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a remessa ilegal de recursos para o 
exterior. 629 
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Requerimento nº 401, de 2003, que requer, nos termos regimentais, a retirada, em 

caráter definitivo, do requerimento nº 335, de 2003. 652 
 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
 

Requerimento nº 389, de 2003, solicitando ao Ministro de Estado da Saúde 
informações sobre ações empreendidas no Município de Itiruçu, no Estado da Bahia. 089 

 
Requerimento nº 390, de 2003, solicitando ao Ministro de Esportes informações 

sobre ações empreendidas no Município de Itiruçu, no Estado da Bahia. 090 
 
Requerimento nº 391, de 2003, solicitando ao Ministro de Estado da Integração 

Nacional informações sobre ações empreendidas no Município de Itiruçu, no Estado da 
Bahia. 090 
 
ANTÔNIO CARLOS VALADARES 
 

Apóia a iniciativa da Senadora Ideli Salvatti de instalar CPI para apurar denúncias 
sobre lavagem de dinheiro no Brasil. 128 

 
Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2003, que dá nova redação a dispositivos da 

Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, objetivando tornar mais eficiente e perseguição penal 
dos crimes de lavagem de dinheiro. 150 

 
Para discutir o Parecer nº 495, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto para exercer o cargo de Ministro do 
Supremo Tribunal Federal. 164 

 
Discute o Parecer nº 496, de 2003 da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Joaquim Benedito Barbosa Gomes para exercer o cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. 166 

 
Faz análise política da segurança pública. 489 

 
ARTHUR VIRGÍLIO 
 

 
Critica a Reforma Tributária por achar que visa a fazer caixa para o Governo, 

prejudicando os Estados, não dando garantia de compensação aos Estados exportadores. 
Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho. 036 

 
Denuncia a ociosidade de bolsas-escola, publicada no jornal Folha de S. Paulo, no 

último domingo. 038 
 
Preocupa-se com o aumento da tensão no campo entre fazendeiros e militantes do 

MST. 038 
 
Requerimento nº 381, de 2003, que solicita o comparecimento do Ministro Chefe da 

Casa Civil da Presidência da República, para prestar pessoalmente informações, perante o 
Senado Federal, sobre programas governamentais. 049 

 
Requerimento nº 382, de 2003, que solicita ao Ministro Chefe da Casa Civil da 

Presidência da República, as informações que menciona. 050 
 
Requerimento nº 383, de 2003, que solicita ao Ministro de Transportes às 

informações que menciona. 050 
 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 063 
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Requerimento nº 387, de 2003, que solicita Voto de Pesar pelo falecimento do 
produtor musical Almir Chediak. 088 

 
Requerimento nº 388, de 2003, que requer, nos termos do art. 218 do Regimento 

Interno, a inserção em ata de voto de solidariedade ao Ministro Luís Fux, do Superior 
Tribunal de Justiça – STJ. 089 

 
Faz comentários a respeito da sondagem trimestral de expectativas do consumidor, 

divulgado na semana passada pela Fundação Getúlio Vargas. 092 
 
Cobra reposta aos seus requerimentos, encaminhados à Mesa, de alguns Ministros 

que não cumpriram o mandamento constitucional. 092 
 
Informa ao Plenário que está encaminhando à Mesa requerimento de informações 

ao Palácio do Planalto com algumas indagações a cerca da recente idéia de vincular ao País 
uma nova legenda e um símbolo que não é o brasão das armas da República. 092 

 
Requerimento nº 398, de 2003, que requer, nos termos do art. 50, § 2º da 

Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, que a Mesa solicite à Ministra de Minas e Energia, que, ouvida a Aneel e Itaipu, 
preste informações que menciona. 161 

 
Para encaminhar a votação o Requerimento nº 223, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, voto de repúdio e condenação ao ato arbitrário perpetrado contra a 
liberdade de opinião e as liberdades individuais de militantes de direitos humanos, jornalistas 
e economistas contrários ao regime Cubano. 191 

 
Projeto de Lei do Senado nº 218, de 2003, que altera a Lei nº 3.173, de 6 de junho 

de 1957, para mudar a denominação da Zona Franca de Manaus para Pólo Industrial de 
Manaus. 336 

 
Chama atenção para que se invista na Amazônia, sendo esta, pois, uma região 

estratégica para o País. 493 
 
Apresenta Projeto de Lei do Senado, que propõe a alteração da denominação da 

Superintendência da Zona Franca de Manaus para Superintendência do Pólo Industrial de 
Manaus. 493 
 
AUGUSTO BOTELHO 
 

Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 
altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 077 
 
CÉSAR BORGES 
 

Parabeniza o discurso do Senador Rodolpho Tourinho e acrescenta que se deve 
tentar transformar a Reforma Tributária em algo útil para que o País não apenas eleve a 
carga tributária. Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho. 035 

 
Fala da influência da Educação no desenvolvimento econômico. 122 
 
Faz cobrança ao Governo Federal das promessas feitas de melhoria no ensino 

público brasileiro, principalmente quanto ao analfabetismo. 122 
 

DEMOSTENES TORRES 
 

Defende a necessidade de controle externo do Judiciário para evitar práticas como 
o favoritismo a parentes de desembargadores, como vem acontecendo no Estado de Goiás. 032 

 
Encaminha a votação o Requerimento nº 387, de 2003, que requer a inserção em 

ata de Voto de Pesar, pelo falecimento, no Estado do Rio de Janeiro, do produtor musical 
Almir Chediak. 088 
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Para encaminhar a votação o Requerimento nº 223, de 2003, que solicita, nos 
termos regimentais, voto de repúdio e condenação ao ato arbitrário perpetrado contra a 
liberdade de opinião e as liberdades individuais de militantes de direitos humanos, jornalistas 
e economistas contrários ao regime Cubano. 190 

 
Parecer nº 593, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre 

Proposta de Emenda à Constituição nº 23, de 2003, tendo como 1º signatário o Senador 
Efraim Morais, que dá nova redação ao § 1º do art. 100 da Constituição Federal, criando 
limite máximo para pagamento de obrigações relativas a precatórios judiciais. 604 

 
DUCIOMAR COSTA 

 
Parecer nº 580, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 

sobre o Requerimento nº 124, de 2003, de autoria do Senador Tião Viana e Aloízio 
Mercadante, solicitando que o Senado Federal formule um voto de aplauso junto ao Governo 
da Federação Russa, na pessoa de seu Presidente, Vladimir Putin, por integrar o movimento 
de oposição à decisão dos Estados Unidos de declarar guerra ao Iraque, apontando a 
crença nas gestões diplomáticas e o apoio incondicional dos brasileiros para que se obtenha 
uma solução pacífica para o impasse. 003 

 
Projeto de Lei do Senado nº 205, de 2003, que altera o art. 121 do decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940, com o acréscimo de parágrafo que reduz a pena de crime 
praticado nas circunstâncias que especifica. 048 

 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 079 
 
Para discutir a Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 1999 (tramitando em 

conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição nº 31, de 1999), que dá nova redação 
ao art. 14 da Constituição Federal, instituindo o voto facultativo. 179 

 
Defende o reaparelhamento do Porto de Santarém, no Pará, para que esteja a 

altura de uma maior demanda, passando a portar características de um porto internacional. 499 
 
Trata da parceria entre o Governo Federal, Estadual e empresas privadas, em 

torno da pavimentação da BR–163. 499 
 

EDISON LOBÃO  
 

Parecer nº 587, de 2003, que dá redação final à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 16, de 2002. 081 

 
Parecer nº 590, de 2003, que dá redação final da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 22, de 1999. 174 
 
Para encaminhar a votação o Requerimento nº 223, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, voto de repúdio e condenação ao ato arbitrário perpetrado contra a 
liberdade de opinião e as liberdades individuais de militantes de direitos humanos, jornalistas 
e economistas contrários ao regime Cubano. 194 

 
Cumprimenta o Senador Marco Maciel pela iniciativa de chamar a atenção do 

Brasil para progressos feitos através da Embrapa. Aparte ao Senador Marco Maciel. 626 
 
Manifesta sua preocupação com a escassez de recursos para preservação do 

patrimônio histórico brasileiro, em particular, as edificações coloniais maranhenses. 632 
 
EDUARDO AZEREDO 
 

Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 
altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 074 

 
Parecer nº 588, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 

sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 10, de 2003 (nº 1.488/2001, na Câmara dos 
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Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Supressão de Vistos em Passaportes 
Diplomáticos, Especiais e de Serviço entre os Governos dos Países Membros da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, celebrado em Maputo, em 17 de julho de 
2000. 113 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 

Discute a Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 1999, que dá nova redação 
ao inciso LXXVI do art. 5º da Constituição Federal (gratuidade para o registro e primeira 
emissão de certidão de nascimento, casamento e óbito). 170 

 
Para encaminhar a votação o Requerimento nº 223, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, voto de repúdio e condenação ao ato arbitrário perpetrado contra a 
liberdade de opinião e as liberdades individuais de militantes de direitos humanos, jornalistas 
e economistas contrários ao regime Cubano. 189 
 
EDUARDO SUPLICY 
 

Faz considerações sobre o pronunciamento do Senador Antero Paes de Barros. 092 
 
Requerimento nº 397, de 2003, que requer, nos termos do artigo 222 do Regimento 

Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de congratulações para o atleta, 
jogador de basquete, Oscar Schmidt, que nesta segunda-feira anunciou a sua retirada das 
quadras, após 32 anos de carreira e 49.783 pontos; e de conquistar os títulos sul-americano, 
em 1977, 1983 e 1985, pela seleção brasileira; e do Mundial de Clubes, em 1979, pelo Sírio. 160 

 
Discute o Parecer nº 496, de 2003 da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Joaquim Benedito Barbosa Gomes para exercer o cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. 167 

 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 1999, que dá 

nova redação ao inciso LXXVI do art. 5º da Constituição Federal (gratuidade para o registro 
e primeira emissão de certidão de nascimento, casamento e óbito). 172 

 
Para encaminhar a votação o Requerimento nº 122, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, voto de aplauso junto ao Governo da República Francesa, na pessoa de 
seu Presidente, Jacques Chirac, por liderar o movimento de oposição à decisão dos Estados 
Unidos de declarar guerra ao Iraque, apontando a crença nas gestões diplomáticas e o apoio 
incondicional dos brasileiros para que se obtenha uma solução pacífica para o impasse. 184 

 
Para encaminhar a votação o Requerimento nº 223, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, voto de repúdio e condenação ao ato arbitrário perpetrado contra a 
liberdade de opinião e as liberdades individuais de militantes de direitos humanos, jornalistas 
e economistas contrários ao regime Cubano. 193 

 
Cumprimenta o Senador Roberto Saturnino pela sua trajetória e sua opção em 

favor da construção democrática do socialismo. Aparte ao Senador Roberto Saturnino. 353 
 
Cumprimenta o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que veio se destacando como 

funcionário de carreira na ONU e solidariza-se com a manifestação do Senador Heráclito 
Fortes. Aparte ao Senador Heráclito Fortes. 361 

 
Trata da vinda do Sr. Robert Zoellick, representante de comércio dos Estados 

Unidos, para discutir com o Governo brasileiro o cronograma de implantação da Área de 
Livre Comércio das Américas – ALCA. 368 

 
EFRAIM MORAIS 
 

Requerimento nº 394, de 2003, requerendo que sejam prestadas informações que 
menciona pela Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S. A. - 
ELETROSUL, por intermédio do Ministério das Minas e Energia. 143 
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EURÍPEDES CAMARGO 
 

Comenta projeto que está tramitando na Casa que trata do cumprimento da LBD no 
que diz respeito à exigência do 3º grau para o corpo docente. Aparte ao Senador César 
Borges. 124 

 
Cumprimenta o Senador Paulo Paim por levantar a questão da situação do 

emprego no País. Aparte ao Senador Paulo Paim. 622 
 
FÁTIMA CLEIDE 
 

Requerimento nº 402, de 2003, que requer, nos termos regimentais, a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nº 216, de 1999, 271, de 2000, e 47, de 2003, por 
tratarem de matérias que versam sobre o mesmo assunto. 653 

 
Relata visita, ao Estado de Rondônia, do Embaixador Antonino Mena, futuro 

representante brasileiro na Bolívia, para conhecer de perto a realidade da região fronteiriça 
com este País. 654 

 
FERNANDO BEZERRA 
 

Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 
altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 068 
 
FLÁVIO ARNS 
 

Homenagem pela vida e obra do professor Newton Freira Maia, falecido no último 
dia 10 de maio. 096 

 
Projeto de Lei do Senado nº 210, de 2003, que dispõe sobre isenção do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis por entidade beneficente 
de assistência social para transporte escolar de pessoas portadoras de deficiência. 154 

 
Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2003, que institui a data de 5 de dezembro 

como o “Dia Nacional da Pastoral da Criança”. 158 
 
Projeto de Lei do Senado nº 212, de 2003, que institui a data de 16 de novembro 

como o “Dia Nacional dos Ostomizados”. 159 
 
Critica o abandono das ferrovias brasileiras e os equívocos do Programa de 

Integração e Adequação das Ferrovias. 206 
 
Projeto de Lei do Senado nº 216, de 2003, que dispõe sobre as exigências de 

contrapartida ambiental pela colocação de pneus no mercado interno, sejam eles importados 
ou fabricados no Brasil. 333 
 
GARIBALDI ALVES FILHO 
 

Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 
altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 064 

 
Faz considerações ao Senador César Borges sobre o seu diagnóstico da educação 

brasileira. Aparte ao Senador César Borges. 125 
 
Solidariza-se com o Senador João Batista Motta na luta contra a problemática das 

famílias que moram em terrenos de Marinha ou acrescidos de Marinha. Aparte ao Senador 
João Batista Motta. 359 

 
Relata viagem que fez, junto com o Senador João Batista Motta, à Rússia, em 

missão comercial, chefiada pelo Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
Sr. Luiz Fernando Furlan. 372 
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GERALDO MESQUITA JÚNIOR 
 

Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 
altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 065 

 
Parecer nº 589, de 2003, da Comissão Diretora, dando redação do vencido, para 

turno suplementar, ao Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 75, de 2000 
(nº 2.308, de 2000, na Casa de origem). 114 

 
Faz alerta para a imagem negativa do Congresso Nacional. 321 
 
Faz um histórico do sistema eleitoral brasileiro. 321 

 
GERSON CAMATA 
 

Requerimento nº 385, de 2003, dá tramitação conjunta do PLS nº 336, de 1999, e 
do PLS nº 566, de 1999. 052 
 
HÉLIO COSTA 
 

Parecer nº 582, de 2003,da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
sobre o Requerimento nº 223, de 2003, de autoria dos Senadores Arthur Virgílio, José 
Agripino Maia e Jéfferson Peres, de repúdio a condenação ao ato arbitrário perpetrado 
contra a liberdade de opinião e as liberdades individuais de militantes de direitos humanos, 
jornalistas e economistas contrários ao regime Cubano. 004 

 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 068 
 
Discute o Parecer nº 496, de 2003 da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Joaquim Benedito Barbosa Gomes para exercer o cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. 167 

 
Para discutir a Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 1999 (tramitando em 

conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição nº 31, de 1999), que dá nova redação 
ao art. 14 da Constituição Federal, instituindo o voto facultativo. 178 

 
Faz comentário sobre Projeto de Lei, de sua autoria, que visa a criação da TV 

Brasil Internacional para se ter uma divulgação do País no exterior. 315 
 
HERÁCLITO FORTES 
 

Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 
altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 070 

 
Dá testemunho da luta que o ex-Senador Paulo Hartung desenvolveu no 

Congresso Nacional pela defesa das famílias que moram em terrenos de Marinha ou 
acrescidos de Marinha, questão esta que surgiu no Brasil Colônia. Aparte ao Senador João 
Batista Motta. 357 

 
Homenageia o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que ocupará o mais alto cargo da 

ONU na reconstrução do Iraque. 360 
 
Saúda o Senador Eduardo Suplicy pelo senso de oportunidade na escolha dos 

temas de seus pronunciamentos. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy. 370 
 
IDELI SALVATTI 
 

Manifesta o apoio à indicação de Ella Wiecko Volkmer de Castilho para o cargo de 
Procurador-Geral da República. 198 
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Trata da retomada do edital de licitação para a conclusão das obras de duplicação 
da BR-101, entre Florianópolis/SC e Osório/RS. 328 

 
Faz promoção da inclusão digital nas diretrizes básicas das políticas de tecnologia 

de informação. 328 
 

ÍRIS DE ARAÚJO 
 

Faz considerações ao pronunciamento do Senador Geraldo Mesquita Júnior, 
quanto a democracia não ser ainda a ideal. Aparte ao Senador Geraldo Mesquita Júnior. 323 

 
Projeto de Lei do Senado nº 215, de 2003, que dispõe sobre a reserva de vagas 

nas universidades públicas para alunos carentes. 332 
 
Faz análise do Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 494 
 

JEFFERSON PERES 
 

Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 
altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 065 

 
Discute o Parecer nº 496, de 2003 da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Joaquim Benedito Barbosa Gomes para exercer o cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. 166 

 
Para encaminhar a votação o Requerimento nº 223, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, voto de repúdio e condenação ao ato arbitrário perpetrado contra a 
liberdade de opinião e as liberdades individuais de militantes de direitos humanos, jornalistas 
e economistas contrários ao regime Cubano. 188 
 
JOÃO ALBERTO SOUZA 
 

Projeto de Lei do Senado nº 203, de 2003, que autoriza o poder Executivo a criar a 
Universidade Federal de Bacabal, no Estado do Maranhão. 046 

 
Parecer nº 583, de 2003, sobre a Mensagem nº 7, de 2003. 055 
 
Parecer nº 584, de 2003, sobre a Mensagem nº 8, de 2003. 057 
 
Parecer nº 585, de 2003, sobre a Mensagem nº 62, de 2003. 059 
 
Parecer nº 586, de 2003, sobre a Mensagem nº 89, de 2003. 061 
 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 076 
 
Trata do promissor pólo de desenvolvimento agrícola de produção de soja situado 

no Município de Balsas/MA. 202 
 
JOÃO BATISTA MOTTA 
 

Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 
altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 068 

 
Faz elogios à atuação do Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, Sr. Luiz Fernando Furlan, sobretudo na condução de missões de prospecção de 
novos mercados. 139 

 
Protesta contra a resistência do Governo Federal em solucionar os problemas 

enfrentados pelas famílias que moram em terrenos de Marinha ou acrescidos de Marinha. 355 
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JOÃO CAPIBERIBE 
 

Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 
altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 069 

 
Discute o Parecer nº 496, de 2003 da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Joaquim Benedito Barbosa Gomes para exercer o cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. 167 
 
JONAS PINHEIRO 
 

Critica o Projeto de Lei do Senado nº 336, de 1999, que altera dispositivos da Lei 
Complementar nº 76, de 1993,  que “dispõe sobre o procedimento contraditório especial, de 
rito sumário de desapropriação de imóvel rural, por interesse social, para fins de Reforma 
Agrária”. 039 
 
JOSÉ AGRIPINO 
 

Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 
altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 066 

 
Retoma assunto abordado anteriormente, por ele próprio, sobre sua preocupação 

com a desaceleração da microeconomia do País. Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho. 348 
 
Explicita suas preocupações quanto a reforma tributária. Aparte ao Senador 

Rodolpho Tourinho. 348 
 
JOSÉ JORGE 
 

Solidariza-se com o discurso do Senador César Borges e dá testemunho sobre o 
Fundef. Aparte ao Senador César Borges. 126 

 
Requerimento nº 399, de 2003, que requer, nos termos disposto no art. 216 do 

Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o art. 50, § 2º da Constituição 
Federal, que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado dos 
Transportes a seguinte solicitação de informações a respeito da recuperação da Ponte 
Presidente Dutra que integra as cidades de Petrolina/PE e Juazeiro/BA. 161 

 
Solidariza-se com o pronunciamento do Senador Rodolpho Tourinho em relação às 

suas preocupações com a reforma tributária. Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho. 347 
 
JOSÉ SARNEY 
 

Parecer nº 592, de 2003, da Comissão Diretora, que dá redação final do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2003 (nº 2.681, de 1996, na Casa de origem). 341 

 
Esclarece a devolução do requerimento para a criação da Comissão Parlamentar 

de Inquérito a S. Exª. 344 
 
LEONEL PAVAN 
 

Homenageia a TV Catarinense pelo transcurso do 15º aniversário, assim como 
toda a imprensa de Santa Catarina. 041 

 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 070 
 
Protesta contra a ação do Ministério da Agricultura de não beneficiar os agricultores 

e produtores de alho do Brasil. 199 
 
Faz considerações sobre o pronunciamento do Senador Roberto Saturnino quanto 

ao povo cubano. Aparte ao Senador Roberto Saturnino. 351 
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Agradece ao Ministro dos Transportes, Sr. Anderson Adauto, por ter cumprido a 

promessa feita ao povo de Santa Catarina de retornar as obras de duplicação da BR-101. 354 
 
LÚCIA VÂNIA 
 

Parabeniza o Senador Rodolpho Tourinho pela forma serena com que faz uma 
análise do projeto de Reforma Tributária. Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho. 036 

 
Cobra resposta do Ministro da Saúde a pedido de ajuda para a manutenção do 

Hospital Araújo Jorge, em Goiânia/GO. 040 
 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 068 
 
Firma compromissos por ocasião de sua eleição à presidência da Comissão de 

Assuntos Sociais e faz convite para audiência pública a ser realizada no dia seguinte na 
Comissão de Assuntos Sociais, com a participação do Ministro do Trabalho e do jornalista 
Gilberto Dimenstein, para tratar do tema Segurança e Trabalho para a Juventude. 126 

 
Agradece ao Senador Tião Viana pela interferência junto ao Ministério da Saúde 

em prol do Hospital do Câncer de Goiânia/GO. 126 
 
Trata da questão da inclusão social de jovens e de adolescentes. 496 

 
LUIZ OTAVIO 
 

Manifesta sua satisfação para com o Senador Mozarildo Cavalcanti por conseguir 
trazer de volta ao foco político do país a discussão sobre a Amazônia e a ação do 
Congresso Nacional para a região. 073 

 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 1999, que dá 

nova redação ao inciso LXXVI do art. 5º da Constituição Federal (gratuidade para o registro 
e primeira emissão de certidão de nascimento, casamento e óbito). 172 

 
Para discutir o Requerimento nº 122, de 2003, que solicita, nos termos regimentais, 

voto de aplauso junto ao Governo da República Francesa, na pessoa de seu Presidente, 
Jacques Chirac, por liderar o movimento de oposição à decisão dos Estados Unidos de 
declarar guerra ao Iraque, apontando a crença nas gestões diplomáticas e o apoio 
incondicional dos brasileiros para que se obtenha uma solução pacífica para o impasse. 183 

 
Para discutir o Requerimento nº 122, de 2003, que solicita, nos termos regimentais, 

voto de aplauso junto ao Governo da República Francesa, na pessoa de seu Presidente, 
Jacques Chirac, por liderar o movimento de oposição à decisão dos Estados Unidos de 
declarar guerra ao Iraque, apontando a crença nas gestões diplomáticas e o apoio 
incondicional dos brasileiros para que se obtenha uma solução pacífica para o impasse. 186 

 
Chama atenção para a necessidade de se continuar as obras de manutenção e 

recuperação da estrada Belém-Brasília. 203 
 
Projeto de Lei do Senado nº 217, de 2003, que transfere para Belém do Pará sede 

de Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE. 335 
 
Registra sua preocupação com a situação dos idosos no País. 429 
 

MAGNO MALTA 
 

Defende a luta para que o Judiciário tenha o seu próprio controle externo. Aparte 
ao Senador Demóstenes Torres. 031 

 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 072 
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Apóia o posicionamento do Senador Antero Paes de Barros à instalação da CPI 
sobre o Banestado. 092 

 
Cumprimenta o Ministro dos Transportes, Sr. Anderson Adauto, pela promoção de 

reunião com líderes da bancada destinada à discussão da recuperação da malha viária. 140 
 
Registra discussão, ontem, na Subcomissão de Justiça da questão do porte de 

arma. 140 
 
Posiciona-se contrário à aprovação da Lei que propõe o fim do exame 

criminológico. 140 
 
Para discutir a Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 1999 (tramitando em 

conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição nº 31, de 1999), que dá nova redação 
ao art. 14 da Constituição Federal, instituindo o voto facultativo. 180 

 
Para encaminhar a votação o Requerimento nº 223, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, voto de repúdio e condenação ao ato arbitrário perpetrado contra a 
liberdade de opinião e as liberdades individuais de militantes de direitos humanos, jornalistas 
e economistas contrários ao regime Cubano. 194 

 
Faz agradecimento às pessoas no Brasil que têm enviado centenas de e-mails, 

fazendo coro com a luta que foi travada no País no plano de segurança pública e na 
implementação de uma legislação diferenciada. 366 

 
Anuncia a descoberta de mais uma megajazida de petróleo no litoral do Espírito 

Santo e defende a construção da segunda refinaria do Estado. 366 
 
Trata da missão delegada a ele, pela Subcomissão de Segurança, de conduzir, 

trabalhar e relatar uma legislação diferenciada para punir o narcotráfico e o crime organizado 
no Brasil. 366 

 
Faz apelo aos Líderes de Governo e aos Srs. Ministros e secretários do Governo 

Lula para que respeitem o Parlamento, os Senadores e os Deputados Federais, pois são 
eles que votam as reformas. 366 
 
MÃO SANTA 
 

Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 
altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 071 

 
Para encaminhar a votação o Requerimento nº 223, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, voto de repúdio e condenação ao ato arbitrário perpetrado contra a 
liberdade de opinião e as liberdades individuais de militantes de direitos humanos, jornalistas 
e economistas contrários ao regime Cubano. 193 

 
Comunica reivindicação feita, durante encontro com o Ministro dos Transportes, Sr. 

Anderson Adauto, para que se recupere as rodovias do Estado do Piauí. 332 
 
Faz considerações ao Senador João Batista Motta quanto à importância da 

questão levantada no seu pronunciamento. Aparte ao Senador João Batista Motta. 358 
 
Cumprimenta o Senador Romero Jucá por mencionar em seu pronunciamento o 

aumento do desemprego no País. Aparte ao Senador Romero Jucá. 635 
 
Faz considerações aos trabalhos feitos pela Subcomissão de Saúde do Senado, 

que está promovendo estudos no sentido de viabilizar a volta da farmácia popular e do 
medicamento popular. 643 
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MARCO MACIEL 
 

Para discutir a Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 1999 (tramitando em 
conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição nº 31, de 1999), que dá nova redação 
ao art. 14 da Constituição Federal, instituindo o voto facultativo. 175 

 
Faz considerações ao pronunciamento do Senador Geraldo Mesquita Júnior, 

apoiando que se faça a Reforma Política. Aparte ao Senador Geraldo Mesquita Júnior. 325 
 
Parabeniza o Senador Rodolpho Tourinho pela sua preocupação com a sociedade 

brasileira através das suas reflexões sobre as proposta de reforma tributária fornecidas pelo 
Governo Federal. Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho. 347 

 
Faz homenagem à Embrapa pelo transcurso dos seus 30 anos. 623 

 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 

Faz análise do sistema educacional brasileiro. 020 
 
Requerimento nº 384, de 2003, que solicita inversão da ordem do Dia, a fim de que 

a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, constante do item nº 1 da pauta seja 
submetida ao Plenário após o item nº 8. 051 

 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 063 
 
Comenta sobre depoimento do Diretor-Geral do Senado Federal, Dr. Agaciel da 

Silva Maia, ao Correio Braziliense, sobre o importante papel e o perfil dos membros da atual 
Câmara Alta do País. 199 

 
Faz considerações ao pronunciamento do Senador Duciomar Costa quanto à 

importância da BR-163 para os três maiores Estados do Brasil: Amazonas, Mato Grosso e 
Pará. Aparte ao Senador Duciomar Costa. 502 
 
PAPALÉO PAES 
 

Defende o transplante de órgãos, destacando as vantagens dos transplantes para 
a qualidade de vida de pacientes com doenças degenerativas. 119 

 
PATRÍCIA SABOYA GOMES 
 

Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 
altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 077 

 
Discute a Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 1999, que dá nova redação 

ao inciso LXXVI do art. 5º da Constituição Federal (gratuidade para o registro e primeira 
emissão de certidão de nascimento, casamento e óbito). 171 

 
Para discutir o Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de 2003, que submete à 

apreciação do Congresso Nacional o texto da Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional e seus dois Protocolos, relativos ao Combate ao Tráfico de 
Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea e a Prevenção, Repressão e Punição do 
Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, celebrados em Palermo, em 15 de 
dezembro de 2000. 181 

 
Chama a atenção do Plenário para a mortalidade materna que continua afetando 

milhões de mulheres no mundo inteiro. 203 
 
PAULO PAIM 
 

Comenta sua presença no debate sobre ações afirmativas, promovido pela Escola 
Paulista de Medicina, vinculada à Universidade Federal de São Paulo. 100 
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Comenta sua participação na 3º Reunião da Rede de Legisladores da América, 
realizada em Gramado/RS. 100 

 
Projeto de Lei do Senado nº 207, de 2003, que acrescenta dispositivo no art. 3º da 

Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, que “institui a Contribuição Provisória sobre 
Movimentação ou Transmissão de valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – 
CPMF, e dá outras disposições”. 144 

 
Manifesta seu voto favorável à indicação do Dr. Joaquim Benedito Barbosa Gomes 

para ocupar o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 206 
 
Projeto de Lei do Senado nº 213, de 2003, que institui o Estatuto de Igualdade 

Racial. 242 
 
Projeto de Lei do Senado nº 214, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e 

dá outras providências. 261 
 
Faz análise da situação do desemprego no País. 619 
 
Faz análise a respeito da reforma da previdência. 619 

 
PEDRO SIMON 
 

Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 
altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 071 

 
Projeto de Lei do Senado nº 206, de 2003, que institui o ano de 2004 como o “Ano 

de Defesa da Soberania Nacional sobre a Amazônia Brasileira”. 115 
 
Discute a Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 1999, que dá nova redação 

ao inciso LXXVI do art. 5º da Constituição Federal (gratuidade para o registro e primeira 
emissão de certidão de nascimento, casamento e óbito). 170 

 
Para encaminhar a votação o Requerimento nº 122, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, voto de aplauso junto ao Governo da República Francesa, na pessoa de 
seu Presidente, Jacques Chirac, por liderar o movimento de oposição à decisão dos Estados 
Unidos de declarar guerra ao Iraque, apontando a crença nas gestões diplomáticas e o apoio 
incondicional dos brasileiros para que se obtenha uma solução pacífica para o impasse. 184 

 
Para encaminhar a votação o Requerimento nº 223, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, voto de repúdio e condenação ao ato arbitrário perpetrado contra a 
liberdade de opinião e as liberdades individuais de militantes de direitos humanos, jornalistas 
e economistas contrários ao regime Cubano. 196 

 
Critica a posição de Fidel Castro, relacionando os acontecimentos em Cuba ao que 

está acontecendo no Iraque. Aparte ao Senador Roberto Saturnino. 352 
 
Apóia o que foi exposto sobre a violência aos povos, principalmente o cubano, pelo 

Senador Roberto Saturnino e seus aparteados. Aparte ao Senador Roberto Saturnino. 354 
 
RAMEZ TEBET 
 

Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 
altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 073 

 
Manifesta sua tristeza com as informações que se passa sobre o Brasil no exterior, 

apoiando sua iniciativa de criar a TV Brasil Internacional. Aparte ao Senador Hélio Costa. 317 
 
Faz considerações ao pronunciamento do Senador Rodolpho Tourinho sobre um 

aprimoramento do modelo que o Governo quer para a reforma tributária. Aparte ao Senador 
Rodolpho Tourinho. 346 
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Faz indagações ao Senador Roberto Saturnino sobre a ditadura em Cuba. Aparte 
ao Senador Roberto Saturnino. 350 
 
REGINALDO DUARTE 
 

Pede a transcrição nos Anais do Senado Federal dos artigos “A euforia é fogo de 
palha”, de autoria do Deputado Federal Alberto Goldman (PSDB–SP) e “O importante é 
crescer”, de autoria do Senador Eduardo Siqueira Campos (PSDB–TO), publicados no jornal 
O Globo, edição de 27 de maio do corrente ano. 204 
 
RENAN CALHEIROS 
 

Critica o livre comércio de armas de fogo no País, pedindo a apreciação de seu 
projeto que procura resolver a problemática, proibindo sua fabricação no Brasil. 141 

 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 1999, que dá 

nova redação ao inciso LXXVI do art. 5º da Constituição Federal (gratuidade para o registro 
e primeira emissão de certidão de nascimento, casamento e óbito). 172 

 
Trata da importância do conhecimento científico e tecnológico para o 

desenvolvimento do País, principalmente nas Regiões Norte e Nordeste. 359 
 

ROBERTO SATURNINO 
 

Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 
altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 066 

 
Para encaminhar a votação o Requerimento nº 122, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, voto de aplauso junto ao Governo da República Francesa, na pessoa de 
seu Presidente, Jacques Chirac, por liderar o movimento de oposição à decisão dos Estados 
Unidos de declarar guerra ao Iraque, apontando a crença nas gestões diplomáticas e o apoio 
incondicional dos brasileiros para que se obtenha uma solução pacífica para o impasse. 183 

 
Para encaminhar a votação o Requerimento nº 223, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, voto de repúdio e condenação ao ato arbitrário perpetrado contra a 
liberdade de opinião e as liberdades individuais de militantes de direitos humanos, jornalistas 
e economistas contrários ao regime Cubano. 188 

 
Para encaminhar a votação o Requerimento nº 223, de 2003, que solicita, nos 

termos regimentais, voto de repúdio e condenação ao ato arbitrário perpetrado contra a 
liberdade de opinião e as liberdades individuais de militantes de direitos humanos, jornalistas 
e economistas contrários ao regime Cubano. 192 

 
Faz considerações sobre o voto de repúdio ao Governo de Cuba, aprovado ontem 

pelo Plenário. 349 
 
RODOLPHO TOURINHO 
 

Faz análise de pontos da Reforma Tributária enviada pelo Executivo ao Congresso 
Nacional. 033 

 
Faz reflexão sobre aspectos da Reforma Tributária encaminhada ao Congresso 

Nacional pelo Governo Federal. 344 
 

ROMERO JUCÁ 
 

Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 
altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 069 

 
Faz comentários sobre exemplar da publicação “Responsabilidade Social 2002”, 

editada pela BM&F – Bolsa de Mercadorias e Futuros, que consolida e coloca em evidência 
a continuada ação social desenvolvida por essa entidade, que reúne pessoas físicas e 
jurídicas operando no mercado de títulos e contratos. 201 
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Faz apelo ao Governo Federal, especialmente ao Ministro do Desenvolvimento 

Agrário, para que acompanhe a situação de pré-conflito nos assentamentos no Estado de 
Roraima. 318 

 
Registra o recebimento do Relatório sobre a Reforma da Previdência, coordenado 

pelo IBMEC – Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. 488 
 
Faz comentários sobre notícias acerca do aumento do desemprego que foram 

divulgadas pela imprensa nesta semana. 634 
 
Faz comentários sobre notícias acerca do decréscimo da economia brasileira que 

foram divulgadas pela imprensa nesta semana. 634 
 
Faz comentários a respeito de estudo intitulado “O Brasil nas negociações 

internacionais de serviços de investimentos”, de autoria do professor Reinaldo Gonçalves e 
dos economistas Cristina França e Idalvo Toscana, publicado recentemente na revista 
Argumento. 653 
 
ROMEU TUMA 
 

Trata das inovações introduzidas no sistema prisional do Estado de São Paulo para 
humanização do cumprimento das penas, aumento da segurança nos presídios e reinserção 
social dos apenados. 097 

 
Para encaminhar a votação o Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2003, que altera 

e acresce parágrafos ao art. 184 e dá nova redação ao art. 186 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal, alterado pela Lei nº 8.635, de 16 de março de 1993, e 
acrescenta dispositivos ao decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de 
Processo Penal. 341 

 
Requerimento nº 400, de 2003, que requer dispensa de publicação de redação 

final. 343 
 
SÉRGIO CABRAL 
 

Para discutir a Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 1999 (tramitando em 
conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição nº 31, de 1999), que dá nova redação 
ao art. 14 da Constituição Federal, instituindo o voto facultativo. 178 
 
SERYS SLHESSARENKO 
 

Proposta de Emenda à Constituição nº 39, de 2003, que altera o sistema 
constitucional de composição de Tribunais. 042 

 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 067 
 
Discorda do pronunciamento do Senador Duciomar Costa quanto ao Estado do 

Mato Grosso ser o maior produtor de soja do País. Aparte ao Senador Duciomar Costa. 501 
 
Trata da limitação do poder das Agências Reguladoras. 610 
 
Aborda os problemas: abandono, drogas, exploração sexual, desajustes, que 

sofrem as crianças e adolescentes brasileiros. 610 
 
Projeto de Lei do Senado nº 219, de 2003, que altera o § 1º do art. 1.331 e revoga 

o § 3º do mesmo artigo da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que “Institui o Código 
Civil”, no que tange ao critério de fixação ideal e às disposições sobre a alienação e locação 
de abrigos para veículos em condomínios edifícios. 644 
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SIBÁ MACHADO 
 

Discute o Parecer nº 496, de 2003 da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Joaquim Benedito Barbosa Gomes para exercer o cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. 166 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 40, de 2003, que altera a Constituição 

Federal para dispor sobre a unicidade sindical e a contribuição sindical obrigatória. 310 
 
Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, que altera os arts. 14 e 82 da 

Constituição Federal, para aumentar o prazo do mandato do Presidente da República e 
proibir reeleição. 312 

 
Cumprimenta o senador Geraldo Mesquita Júnior pelo seu pronunciamento. Aparte 

ao Senador Geraldo Mesquita Júnior. 326 
 
Faz comentários ao pronunciamento do Senador Romero Jucá relativo às ações 

empreendidas pelo Governo Federal para a Reforma Agrária na Região Norte. 327 
 
TASSO JEREISSATI 
 

Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 
altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 073 

 
Faz crítica ao Governo Federal por não obedecer ao preceito legal, ético e 

politicamente justo de contribuir para o Fundef. Aparte ao Senador César Borges. 125 
 
Projeto de Lei do Senado nº 208, de 2003, que estabelece penalidades para o 

trabalho escravo, altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 
Código Penal e da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, que regula o trabalho rural, e dá 
outras providências. 145 

 
Registra, com profundo pesar, o falecimento do médico cearense Luiz Braga 

França Ferreira. 497 
 
TIÃO VIANA 
 

Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 
altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 072 

 
Para discutir a Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 1999 (tramitando em 

conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição nº 31, de 1999), que dá nova redação 
ao art. 14 da Constituição Federal, instituindo o voto facultativo. 177 

 
Para discutir o Requerimento nº 122, de 2003, que solicita, nos termos regimentais, 

voto de aplauso junto ao Governo da República Francesa, na pessoa de seu Presidente, 
Jacques Chirac, por liderar o movimento de oposição à decisão dos Estados Unidos de 
declarar guerra ao Iraque, apontando a crença nas gestões diplomáticas e o apoio 
incondicional dos brasileiros para que se obtenha uma solução pacífica para o impasse. 184 

 
Parabeniza o Senador Roberto Saturnino pelo seu pronunciamento, manifestando 

sua solidariedade ao povo cubano. Aparte ao Senador Roberto Saturnino. 350 
 
Trata da questão da oportunidade necessária ao jovem, do primeiro emprego, e 

comenta encontro na Comissão de Assuntos Sociais para debater sobre o programa Meu 
Primeiro Emprego. 617 
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VALDIR RAUPP 
 

Projeto de Lei do Senado nº 204, de 2003, que altera o art. 171 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para tipificar o crime de cópia de dados 
bancários. 047 

 
Encaminha a votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, que 

altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal. 076 
 
Exige disposição por parte do Ministro da Integração Nacional e demais 

autoridades do Governo Federal para se avaliar os legítimos anseios e as verdadeiras 
necessidades da região Norte. 608 
 
VALMIR AMARAL 
 

Apóia as iniciativas do Governo Federal voltadas para incentivar o primeiro 
emprego e para oferecer linha de crédito a grupos de universitários dispostos a montar seu 
próprio negócio. 094 

 
Registra seu voto de congratulações ao Ministro da Cultura, Sr. Gilberto Gil, pela 

intenção de recriar o Instituto Nacional do Livro – INL – extinto no Governo Collor. 491 
 


	ADP173B.tmp
	ÍNDICE TEMÁTICO
	AGÊNCIAS REGULADORAS
	AGRADECIMENTO
	AGRICULTURA
	ALCA
	AMAZÔNIA
	ARMAMENTO
	ARTIGO DE IMPRENSA
	BOLSA ESCOLA
	COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
	CONGRESSO NACIONAL
	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
	CONSUMIDOR
	CRIME ORGANIZADO
	CUBA
	CUMPRIMENTO
	DEBATE
	DEMOCRACIA
	DESEMPREGO
	DESENVOLVIMENTO
	ECONOMIA
	ECONOMIA INTERNACIONAL
	EDUCAÇÃO
	ELOGIO
	EMBRAPA
	EMPREGO
	FERROVIA
	GOVERNO
	HABITAÇÃO
	HOMENAGEM
	IDOSO
	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
	JUDICIÁRIO
	JUVENTUDE
	MANAUS
	MATO GROSSO
	MEDIDA PROVISÓRIA
	MENSAGENS
	MINISTRO
	MULHER
	OFÍCIO
	PARECER
	PATRIMÔNIO HISTÓRICO
	PÊSAMES
	PETRÓLEO
	POLÍTICA DE EMPREGO
	POLÍTICO
	PORTE DE ARMA
	PORTO
	PRESÍDIO
	PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA
	PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
	PROJETO DE LEI DA CÂMARA
	PROJETO DE LEI DO SENADO
	PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
	REFORMA AGRÁRIA
	REFORMA DA PREVIDÊNCIA
	REFORMA POLÍTICA
	REFORMA TRIBUTÁRIA
	REGIÃO NORTE
	REPÚDIO
	REQUERIMENTO
	REUNIÃO
	RODOVIA
	RONDÔNIA
	SANTA CATARINA
	SAÚDE
	SEGURANÇA PÚBLICA
	SENADO FEDERAL
	SISTEMA ELEITORAL
	TECNOLOGIA
	TELEVISÃO
	TRANSPLANTE
	TRIBUNAIS
	VIAGEM
	VOTAÇÃO
	VOTO DE PESAR


	ADP9D2E.tmp
	ÍNDICE ONOMÁSTICO
	AELTON FREITAS
	ALMEIDA LIMA
	ALOIZIO MERCADANTE
	AMIR LANDO
	ANA JÚLIA CAREPA
	ANTERO PAES DE BARROS
	ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
	ANTÔNIO CARLOS VALADARES
	ARTHUR VIRGÍLIO
	AUGUSTO BOTELHO
	CÉSAR BORGES
	DEMOSTENES TORRES
	DUCIOMAR COSTA

	EDISON LOBÃO
	EDUARDO AZEREDO
	EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
	EDUARDO SUPLICY
	EFRAIM MORAIS
	EURÍPEDES CAMARGO

	FÁTIMA CLEIDE
	FERNANDO BEZERRA
	FLÁVIO ARNS
	GARIBALDI ALVES FILHO
	GERALDO MESQUITA JÚNIOR
	GERSON CAMATA
	HÉLIO COSTA
	HERÁCLITO FORTES
	IDELI SALVATTI
	ÍRIS DE ARAÚJO

	JEFFERSON PERES
	JOÃO ALBERTO SOUZA
	JOÃO BATISTA MOTTA
	JOÃO CAPIBERIBE
	JONAS PINHEIRO
	JOSÉ AGRIPINO
	JOSÉ JORGE
	JOSÉ SARNEY
	LEONEL PAVAN
	LÚCIA VÂNIA
	LUIZ OTAVIO
	MAGNO MALTA

	MÃO SANTA
	MARCO MACIEL
	MOZARILDO CAVALCANTI
	PAPALÉO PAES
	PATRÍCIA SABOYA GOMES
	PAULO PAIM
	PEDRO SIMON
	RAMEZ TEBET
	REGINALDO DUARTE
	RENAN CALHEIROS
	ROBERTO SATURNINO
	RODOLPHO TOURINHO
	ROMERO JUCÁ

	ROMEU TUMA
	SÉRGIO CABRAL
	SERYS SLHESSARENKO
	SIBÁ MACHADO
	TASSO JEREISSATI
	TIÃO VIANA
	VALDIR RAUPP
	VALMIR AMARAL



	Esq_Ant_Hor: 
	Dir_Ant_Hor: 
	Cen_Ant_Hor: 
	Esq_Normal: 
	Dir_Normal: 
	Cen_Normal: 
	LNormal: 
	LAntHor: 


